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Úvod  
 

 

 

Spojené státy jsou jedinou zemí na světě, jejíž celé dějiny jsou dějinami expanze. 

K výsledkům tohoto rozpínání je možné chovat sympatie, nebo je odmítat. Především 

je však vhodné a užitečné jim porozumět.  

Tato kniha nebyla napsána proto, aby někoho soudila či vnucovala nějaký postoj. 

Jejím prvotním smyslem bylo pomoci autorovi ujasnit si některé problémy, spojené se 

zahraniční politikou USA. Zároveň bylo autorovým přáním přispět k veřejné diskuzi o 

současné roli Spojených států ve světovém politickém systému. K diskusi, která je vel-

mi významná, neboť i ti, kdo nemohou nijak zahraniční politiku Spojených států ovliv-

nit, jsou pod vlivem důsledků politiky této nejmocnější země světa a tedy i celé historie 

lidstva.  

Tato kniha není prací historika. Historická data, ale i data sociologická a ekono-

mická, slouží k ilustraci ideje či hledání zákonitostí. Jsou užívána více jako podklad 

k sociologii dějin směřující k nalezení filosofie dějin než jako chronologie. Kniha je 

složena z osmi studií, které spojuje hledání odpovědi na otázku, co je zvláštní a co 

obecné v zahraniční politice Spojených států. Proto se kniha k některým událostem, 

teoretikům či politickým představitelům vrací, ovšem nahlíží je z jiného zorného úhlu. 

Doktríny též ilustrují – nejen ideu, ale i neúplnost jejího naplňování….   

 S tím souvisí i řada problémů týkajících se využití historických statistik a přehledů. 

Například ekonomické a demografické údaje týkající se dějin USA se velmi často u 

jednotlivých autorů liší. Pro tuto knihu byla v tomto případě zvolena jako základní 

zdroj údajů práce emeritního profesora z University of Groningen Anguse Maddisona 

The World Economy, a to vydání z roku 2006, publikované péčí OECD. V této práci 

jsou v některých případech odlišné propočty než ve vydáních předchozích. Statistiky 

týkající se například teritoriálního vývoje USA či přírůstku obyvatel nebo aktuálního 

stavu vládních institucí byly přebírány převážně z The World Almanac and Book of 

Facts 2009, což je publikace opírající se důsledně o oficiální vládní zdroje.  

Obdobný problém spojený s výběrem empirických zdrojů se týká i nejcitlivější ob-

lasti – národní bezpečnosti.  

 Pokud se jedná o vojenské výdaje Spojených států, jediným zdrojem byly rozpočto-

vé tabulky Bílého domu, zvláště pak Historical Tables, Budget of the United States 

Government, Fiscal Year 2009. Jistě přitažlivé informace o vývoji jaderného arze-

nálu USA, ale i SSSR, pocházejí ze zdrojů Natural Resources Defense Council, což 

je environmentální akční skupina, mezi jejímiž členy či spolupracovníky působí 

několik set vědců a právníků. Pokud jde o přehledy užití síly USA v zahraničí, byla 

jako základ přijata studie Richarda Grimmetta Instances of Use of United States 

Armed Forces Abroad, 1798-2007; jedná se o práci, kterou pro Kongres USA při-

pravil Congressional Research Centre, a to v aktualizaci z ledna 2008. 



 
 
 
 
 

 Protože se na počátku 21. století otázka energetické bezpečnosti stala součástí vize 

národní bezpečnosti, je charakteristika ekonomického postavení USA ve světě spo-

jena s informacemi o ropě. Jako základní zdroj dat byla zvolena oficiální vládní 

agentura USA – The Energy Information Administration. Je tomu tak proto, že 

údaje této agentury vykazují větší metodologickou jednotu než data z jiných zdro-

jů, přičemž pochybnosti o jednotlivých číslech by měla zastínit skutečnost, že pro 

potřeby této knihy jsou důležité především vývojové trendy.  

I když téma zahraniční politiky USA patří mezi nejčastěji diskutované i studované 

části mezinárodní politiky, je spojeno s mnoha nejasnostmi. Ve snaze prokázat některá 

tvrzení v této studii a ulehčit práci dalším badatelům a studentům, bylo jako součást 

této knihy připojeno CD s přibližně 150 autentickými dokumenty. Jedná se jak o práv-

ní dokumenty, tak i vystoupení oficiálních představitelů USA, některé analýzy a studie, 

na které se tato kniha ve svých závěrech odvolává. Kromě vlastního textu dokumentu 

je ve většině případů uvedena též internetová adresa, aby si každý mohl ověřit zdroje, 

z nichž je dnes možné téma zahraniční politiky USA studovat.   

* * * 

Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat vedení Ústavu politických věd SAV  

a studentům i vedení Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské 

Bystrici za vytvoření podmínek k sepsání této knihy, ale i za doporučení, která pomoh-

la zkvalitnit její obsah. Zvláštní dík míří do Vysoké školy mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha. Právě zde v roce 2008/2009 posluchači z prvního ročníku magisterské-

ho studia byli prvními, kdo měl možnost seznámit se s rukopisem této knihy a svými 

kritickými připomínkami i diskuzí napomáhali jeho zkvalitnění.  

  

Praha, leden 2009 

 

 

 

Skutečnost, že původní náklad knihy Zahraniční politika USA byl překvapivě rychle 

vyprodán, umožnila připravit toto druhé, upravené vydání. V něm čtenář mimo jiné 

nalezne aktualizované údaje u všech indikátorů, u nichž to bylo možné.  

Praha, srpen 2009 
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Spojené státy jsou výjimečnou zemí. Jsou originální jak svým vznikem, tak svými 

dějinami i svým současným postavením. Zároveň v mnohém představovaly a před-

stavují obraz teprve nastupující budoucnosti. Bylo tomu v době americké revoluce, 

která byla nejen první úspěšnou protikoloniální revolucí, ale též laboratoří, v níž 

se okoušely některé ideje Velké francouzské revoluce. Výjimečné a inspirující bylo 

i vytváření federace, moderního republikánského státu s reprezentativní vládou a se 

zárodky liberální demokracie. Není bez zajímavosti, že v poselství I. internacionály 

Abrahamu Lincolnovi, jehož autorem je Karel Marx, jsou Spojené státy charakterizo-

vány jako země, kde se „poprvé zrodila myšlenka velké demokratické republiky, kde 

byla vyhlášena první deklarace lidských práv a odkud vzešel první popud k evropské 

revoluci 18. století“.1 Předobrazem jsou Spojené státy i dnes, především v mnoha věd-

ních oborech, ve výrobě i ve službách, často i v sociální struktuře. Historicky zcela 

výjimečné je i dnešní hegemonistické postavení Spojených států ve světovém poli-

tickém systému. Jak – možná s určitou nadsázkou – napsal Zbigniew Brzezinski, 

„Washington, D.C. je první globální hlavní město v dějinách světa“.2  

A co když měl pravdu Sigmund Freud? Ten prý během své návštěvy Spojených stá-

tů v roce 1909 kategoricky prohlásil, že „Amerika je chyba, obrovská chyba“. A ještě 

dodal: „Amerika je nejgrandióznější experiment, jaký kdy svět viděl, ale, obávám se, 

nesměřuje k úspěchu.“ 

Po více než dvě století se vedou diskuse o tom, jakou lze z originality Spojených 

států odvodit pro USA budoucnost a roli. Je výjimečnost Spojených států univer-

zálně využitelná v celém světě? Jsou Spojené státy morálním vzorem pro ostatní 

                                                      
1 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich: Spisy, sv. 16. Praha: NPL, 1965, s. 51. 
2 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Praha: Mladá fronta, 2004,  

s. 160.  
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svět? Jsou vůdcem, který má právo či dokonce povinnost přinášet svůj životní 

způsob ostatním třeba i silou? Jsou Spojené státy mírou dokonalosti ve všem a ostat-

ní se tomuto měřítku musejí přizpůsobit – v lepším případě dobrovolně, když to jinak 

nejde, pak třeba i nedobrovolně?  

 

1. Mocenská převaha 
Do 21. století vstoupily Spojené státy s mimořádnou možností volby, jak chtějí svůj 

způsob života představit, doporučit či vnutit. Tato možnost byla dána tím, že USA 

jsou hegemonem ve světovém politickém systému – byly na vrcholu mocenské py-

ramidy, což tak či onak respektují všechny ostatní státy. Popsat hlavní faktory moci 

vyžaduje zhodnotit vedle ekonomiky především – ale nejen – velikost území, ale i jeho 

kvalitu či využitelnost (suroviny, klima, úrodnost atd.), počet obyvatel a vojenskou 

sílu. Tabulka číslo 1 ukazuje absolutní i relativní moc Spojených států na počátku 

21. století. 
 

Tabulka č. 1: Moc Spojených států 
 

faktor USA pořadí ve světě 

rozloha území 9 518 323 km2 3. 

počet obyvatel* 305 545 500 3. 

HDP** 13 807, 5 mldiard doladů  1. 

počet vojáků*** 1 385 122 2. 

vojenské výdaje**** 515,4 mldiard doladů 1. 

vojenské základny v zahraničí 830 1. 
 

Poznámky:  * Počátek ledna 2009; ** rok 2007 v běžných cenách; *** červen 2008;  

**** Ministerstvo obrany, návrh prezidenta na fiskální rok 2009.  
 

Hegemonistická role vychází ze tří hlavních skutečností: 

1) Historicky nebývalý mocenský status USA vyplývá z vítězství v poslední hege-

monistické válce, tedy z porážky Sovětského svazu ve studené válce; 

2) Hegemonistické postavení USA je dáno i schopností poskytovat veřejně potřeb-

né zboží, a to v první řadě výhodný ekonomický pořádek a relativně stabilní struk-

turu světového politického systému:  

a) Spojené státy jsou největší ekonomickou mocností světa. V roce 2007 podíl 

Spojených států na hrubém světovém produktu byl podle parity kupní síly 

21,36 %. Pro srovnání – ekonomika Číny, která byla podle tohoto hlediska ze 

státních druhá nejsilnější, tvořila 10,83 % světového produktu, Japonsko mělo 

podíl 6,61 %, Indie 4,58 % a Německo jako ekonomicky nejsilnější evropský 

stát 4,34 %.1 Dolar je stále nejdůležitější měnou, USA jsou domovem strate-

gicky nejvýznamnějších firem. Světové komunikační sítě, databanky i vyu-

                                                      
1 Viz World Economic Outlook. April 2008. Housing and the Business Cycle. Washington: International 

Monetary Fund, 2008, s. 45. 
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žití kosmu jsou v americkém vlastnictví nebo do značné míry pod kontrolou 

Spojených států. 

b) Spojené státy jsou nejvýznamnějším ohniskem vědeckotechnických inova-

cí v době, kdy právě inovace jsou významným mocenským faktorem. V USA 

je nejvíce výzkumných středisek a univerzit – jak uvádí Fareed Zakaria, ve 

Spojených státech je víc center pro výzkum nanotechnologií než ve třech 

v pořadí dalších zemích dohromady, tedy v Německu, Velké Británii a Číně; 

výnosy z biotechnologií byly v roce 2005 pětkrát větší než v Evropě a předsta-

vovaly 46 % světových výnosů.1 V USA se rodí nejvíce nových vědecko-

technických objevů – podle oficiálních údajů bylo v roce 2007 ve Spojených 

státech přihlášeno více grantových patentů než v celém zbytku světa.2 V USA 

také probíhá rozsáhlý vojenský výzkum. Prezidentův návrh rozpočtu Minis-

terstva obrany USA předpokládal pro rok 2009 výdaje na vojenský výzkum, 

vývoj, testy a vyhodnocení částku ve výši 79,61 miliardy dolarů3 – téměř tolik, 

kolik podle SIPRI (tabulka číslo 80 v 22. kapitole) vydává Čína, drůhý stát 

světa z hlediska vojenských výdajů, na obranu celkem.  

c) Ozbrojené síly USA, a to raketojaderné i klasické, jsou největší silou jak 

co do kapacity, tak co do mobilnosti. Spojené státy si jako jediná mocnost 

uchovávají celosvětovou síť vojenských základen; údaje Ministerstva obrany 

Spojených států o změnách v rozmístění amerických vojáků v zahraničí za 

dvacet let do roku 2008 přibližuje tabulka číslo 2.4 Zároveň, jak ukazuje tabul-

ka číslo 80 v 22. kapitole, vojenské výdaje USA byly v roce 2008 více než 

1,5krát vyšší než součet výdajů zbývajících čtyř stálých členů Rady bezpeč-

nosti OSN, tedy Číny, Velké Británie, Francie a Ruska, plus Německa, Japon-

ska a Indie. Úroveň vojenských výdajů USA je na hladině čtyř procent 

HDP, což svědčí o trvajícím odhodlání udržet si vojenskou převahu.  

3) Hegemonistické postavení Spojených států vyplývá ze schopnosti nabízet ideolo-

gické hodnoty ospravedlňující nový řád. Jedná se nejen o svérázný konglome-

rát liberálně-konzervativní ideologie, ale i o propagandistickou kapacitu danou 

jak kulturně-informačním obsahem nejrůznějších médií od vědeckých časopisů po 

Hollywood, tak využitím globálních komunikačních sítí od CNN po Internet. Spo-

jené státy jsou následníky Velké Británie v prosazování angličtiny jako jazyka svě-

tové komunikace.  
 

                                                      
1 ZAKARIA, Fareed: The Future of American Power. How America Can Survive the Rise of the Rest. In: 

Foreign Affairs, May/June 2008, s. 28-29.  
2 U.S. Patent and Trademark Office: All Patents, All Types Report  

– http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.htm#PartA1_1  
3 Budget of the United States Government. Fiscal Year 2009. Washington: U.S. Government Printing 

Office, 2008, s. 49. 
4 U. S. Department of Defense: Worldwide Manpower Distribution  

–  http://web1.whs.osd.mil/mmid/pubs.htm#M05 a The World Almanac and Book of Facts 2009. 

Mahwah: St. Martin’s Press, 2009, s. 169.  
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Kořeny moci 
Spojené státy byly ovšem již v okamžiku svého vzniku předurčeny k mimo-

řádnému postavení ve světě. Tato teze získala v americké politické filosofii mystický 

nádech, je však opřena o zcela objektivní skutečnosti: geografii a demografii. Zmíněná 

predestinace byla dána již polohou. Právě svým umístěním na Zemi a otevřeností 

směrem na západ dovnitř kontinentu měly Spojené státy v okamžiku svého zrození 

potenciál stát se bohatými a mocnými.  
 

Tabulka č. 2: Vojenský personál USA doma a v zahraničí  

(1985 – červen 2008) 
 

region a vybraný stát  1985 1995 2008 

vojenský personál USA celkem 2 151 032 1 518 224 1 385 122 

USA a speciální místa 1 635 665 1 280 160 1 105 297 

na lodích 161 013 138 187 9 046 

ostatní země západní polokoule 18 858 17 132 2 094 

Evropa 357 535 118 162 82 821 

Německo 246 875 73 280 55 145 

Velká Británie 29 532 12 131 9 613 

Itálie 14 695 12 007 9 515 

Srbsko (Kosovo) - 13 1 289 

Bosna a Hercegovina - 1 -  

na lodích 35 927 7 803 848 

bývalý Sovětský svaz - 87 144 

Dálný východ a Pacifik  125 025 89 306 68 089 

Japonsko 46 923 39 134 32 966 

Jižní Korea 41 718 36 016 25 374 

Filipíny 15 374 126 112 

na lodích 19 918 13 241 8 975 

Severní Afrika, Blízký východ  

a Jižní Asie 
13 192 8 814 218 225 

Irák* 8 - 183 100
 

Afganistan* 6 - 31 700 

Saúdská Arábie - - 287 

Sjednocené arabské emiráty   109 

Diego Garcia 1 242 897 249 

na lodích 9 161 4 053 2 222 

Subsaharská Afrika - 3 425 2 225 

Džibuti  - - 1 900 
 

Poznámka: * Zaokrouhlený počet vojáků z Operation Enduring Freedom a Operation  

Iraqi Freedom. 
 

Oněch 13 kolonií, které se revolucí odtrhly od Britské říše, leželo totiž na pobřeží 

Atlantického oceánu přibližně mezi 30° a 45° severní šířky – tedy na úrovni Středo-

zemního moře a jeho evropského, asijského a afrického okolí. A právě oblast mezi 
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30. a 45. rovnoběžkou severní šířky tvoří pás, v němž se zrodila antická civilizace, 

ale ještě před ní civilizace mezopotamská, která domestikací rostlin a zvířat klad-

la základy kulturního života lidí. Do tohoto pásu spadá také civilizace egyptská. Je 

to pruh, v němž vzniklo židovské, křesťanské i muslimské náboženství. Při posunu na 

jih Floridy, tedy k 25. rovnoběžce severní šířky či k obratníku Raka, vzniká pás, do 

něhož se spolehlivě vejdou regiony, v nichž se zrodila čínská civilizace s vlastní do-

mestikací rostlin i zvířat, a později též konfuciánství, taoismus a buddhismus. Do této 

oblasti se však nevejdou studené Britské ostrovy. 
 

Tabulka č. 3: Rozšiřování území Spojených států amerických 
 

rok 
čtvereční 

míle 
km2 rok 

čtvereční 

míle 
km2 

1790 891 364 2 308 633 1900 3 618 770 9 372 614 

1800 891 364 2 308 633 1910 3 618 770 9 372 614 

1810 1 722 685 4 461 754 1920 3 618 770 9 372 614 

1820 1 792 552 4 642 710 1930 3 618 770 9 372 614 

1830 1 792 552 4 642 710 1940 3 618 770 9 372 614 

1840 1 792 552 4 642 710 1950 3 618 770 9 372 614 

1850 2 991 655 7 748 386 1960 3 618 770 9 372 614 

1860 3 021 295 7 825 154 1970 3 618 770 9 372 614 

1870 3 612 299 9 355 854 1980 3 618 770 9 372 614 

1880 3 612 299 9 355 854 1990 3 717 796 9 629 092 

1890 3 612 299 9 355 854 2000 3 794 083 9 826 675 
 

Poznámka: Data z období 1790 až 1980 zahrnují vnitrostátní vody, za rok 1990 navíc i pobřežní 

vody a vody Velkých jezer, za rok 2000 i teritoriální vody podle prezidentského dekretu 

z prosince 1998. Přepočet 1 čtvereční mile = 2,59 km2. 
 

Území původních 13 kolonií leželo v klimatickém pásmu nesmírně výhodném 

pro zemědělství. Přesun užitkových rostlin a zvířat z Evropy do tohoto pásu byl nejen 

bezproblémový, ale velmi produktivní. S nimi ovšem přicházel běloch s imunitou zís-

kanou během celé řady tisíciletí a s choroboplodnými zárodky, na něž Indián nebyl 

připraven. Podle dostupných údajů zemřelo při kolonizaci Ameriky okolo 95 % pů-

vodního předkolumbovského obyvatelstva na infekce zavlečené kolonisty; takto mezi 

rokem 1492 a koncem 17. století zmizely nejlidnatější a nejorganizovanější domorodé 

společnosti Severní Ameriky.1 To je důvod, proč mohl Georg Hegel napsat, že „Jižní 

Amerika byla dobyta, Severní Amerika byla kolonizována“2. Další vývoj ukázal, že 

v tomto pásu Severní Ameriky je také velmi mnoho surovin mimořádně důležitých 

                                                      
1 Viz blíže DIAMOND, Jared: Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel 

v historii. Praha: Columbus, 2000. 
2 HEGEL, Georg W. F.: Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2004, s. 61. 
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jak pro rozvoj průmyslu, tak i pro finančnictví. Navíc geografická izolace umož-

nila USA vývoj bez velkých zásahů cizích velmocí. Viděny z Euroasie, kde se na-

cházely hlavní mocnosti oné doby, měly Spojené státy ostrovní charakter – což po-

ložilo základ úvah o washingtonské politice Izolacionismu. 

Spojené státy využily svoji výhodnou geografickou polohu a mocenskou pře-

vahu vůči původnímu obyvatelstvu i sousedům k velkému teritoriálnímu růstu.  

O povaze tohoto vývoje pojednávají 4. až 6. kapitola. Dynamiku růstu území USA 

ukazuje tabulka číslo 3. Ta obsahuje oficiální údaje o vývoji rozsahu území Spojených 

států po uzavření Pařížské mírové smlouvy s Velkou Británií z roku 1783.1  
 

Tabulka č. 4: Počet obyvatel USA 
  

odhad počet sčítání lidu počet 

1630 4,6 tisíc 1880 50 189 209 

1700 250,9 tisíc 1890 62 979 766 

1770 2,148 miliónů 1900 76 212 168 

1780 2,780 miliónů 1910 92 228 496 

sčítání lidu počet 1920 106 021 537 

1790 3 929 214 1930 123 202 624 

1800 5 308 483 1940 132 164 569 

1810 7 239 881 1950 151 325 798 

1820 9 638 453 1960 179 323 175 

1830 12 866 020 1970 203 302 031 

1840 17 069 453 1980 226 542 199 

1850 23 191 876 1990 248 718 302 

1860 31 443 321 2000 281 421 602 

1870 39 818 449 2010 odhad (308 000 000) 
  

Určit zalidnění původních 13 kolonií, tvořících dnes 18 států USA, je možné pouze 

s obtížemi. Lze odhadnout, že vlastní dějiny Spojených států v roce 1776 začínalo 

přibližně 2,5 miliónu obyvatel. První oficiální údaj pochází z roku 1790, kdy bylo 

napočítáno 3 929 214 obyvatel Spojených států. Přibližně v říjnu roku 2006 dosáhl 

počet obyvatel USA 300 miliónů a stále roste. V roce 1776 převážnou část obyvatel-

stva nově vznikajícího státu tvořili Britové. Podle sčítání lidu z roku 2000 se nejvíce 

obyvatel USA hlásilo k německému původu (15,2 %), následovali obyvatelé s irskými 

kořeny (10,8 %), Afroameričané (8,8 %) a pak teprve obyvatelé mající anglické před-

ky (8,7 %) a „Američané“, kteří nedokázali určit své předky (7,2 %); mezi Hispánce 

všeho druhu se tehdy zařazovalo 12,6 % obyvatel USA. Tabulka číslo 4 ukazuje vývoj 

počtu obyvatelstva USA (předpokládaný vývoj etnického složení přináší tabulka číslo 

69 ve 20. kapitole).2 Následující graf číslo 1, zpracovaný na základě těchto údajů, uka-

zuje, že vývoj počtu obyvatel Spojených států byl v zásadě plynulý a trvá dodnes. 

                                                      
1 Podle The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 590. 
2 Tamtéž, s. 592, 590 a The 2008 Statistical Abstract  

– http://www.census.gov/compendia/statab/index.html. Rok 2010 odhad. 
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Naopak růst území USA probíhal ve skocích a byl v zásadě završen v 19. století  

– jak ukazuje graf číslo 7 v 5. kapitole.  
 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel USA 
 

 
 

Poznámka: První oficiální sčítání lidu proběhlo v USA roku 1790, poté každých deset let  

– poslední tedy v roce 2000. Údaj pro rok 2010 (308 miliónů) je odhad.  
 

Ekonomické zdroje moci 
Základem dnešní moci USA byl ekonomický vývoj po občanské válce v šedesá-

tých letech 19. století. Immanuel Wallerstein tvrdí, že počátek dnešního výjimečného 

postavení USA lze hledat v době světové recese roku 1873. Tehdy začal výrazně 

růst podíl ekonomiky Spojených států (ale i Německa) na globálních trzích, zatímco 

britský podíl klesal.1 Na konci 19. století se USA staly plnoprávným velmocenským 

hráčem. Nový status USA byl poprvé zúročen v roce 1898 – připojením Havaje, 

vítězstvím ve válce se Španělskem a následnou politikou otevřených dveří v Číně.  

Po občanské válce byla dokončována kolonizace západního pobřeží a urychlil se 

rozvoj průmyslu (do roku 1915 většina obyvatel USA pracovala v zemědělství). Došlo 

též k zformování celofederálního trhu – jak uvádí Ronald Seavoy, „celostátní trh  

v kontinuálním rozměru se stal realitou v roce 1895“. Podle tohoto autora v tomto 

procesu sehrály roli tři hlavní faktory. Tím prvním byla bouřlivá výstavba železnic:  

v roce 1861 bylo v USA 50 tisíc a roku 1900 již 305 tisíc kilometrů železnic. Neméně 

důležitá byla i opatrná peněžní politika. V neposlední řadě významnou roli sehrála 

ochranářská cla na zahraniční zboží, a to nejen proto, že v letech 1870 až 1900 vět-

šina příjmů federální vlády pocházela z cel. Tato cla nemířila proti vybraným zemím, 

ale na obranu určitých sektorů výroby v USA, jako byly například ocel či cukr.  

                                                      
1 Viz WALLERSTEIN, Immanuel: Úpadek americké moci. USA v chaotickém světě. Praha: Slon, 2005. 
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V onom roce 1895 již byly Spojené státy největším výrobcem oceli na světě  

a představovaly „největší celostátní trh průmyslových zemí“. V roce 1858, po objeve-

ní ropných polí na severozápadě Pensylvánie, vznikl v USA – ale vlastně i poprvé 

ve světě – ropný průmysl. Ten pomáhal rekonstrukci po občanské válce mimo jiné 

tím, že dvě třetiny produkce rafinérií směřovaly na export, z toho 70 % do Evropy. 

Ovšem význam ropy byl stále ještě malý – v roce 1880 hodnota vývozu ropných pro-

duktů dosahovala 20 % hodnoty exportu bavlny; století ropy se ale již blížilo. V roce 

1900 USA „už nebyly rozvojovou zemí a ochranářská cla ztratila význam jako politika 

ekonomického rozvoje“.1  

Údaje o podílu Spojených států na světovém HDP se liší podle metodiky, ale i na 

základě nových výzkumů.  Také Angus Maddison, který je dnes nejuznávanější autori-

tou v oblasti makroekonomických historických statistik, své propočty mění; tabulka 

číslo 5 ukazuje jeho výpočet podílu vybraných zemí či regionů na světovém HDP bě-

hem dějin, který zveřejnil v roce 2006. Podle Maddisona byl v kritickém období před 

1. světovou válkou, konkrétně v letech 1870-1913, průměrný roční růst HDP v USA 

3,94 %, ve Velké Británii 1,90 % a v Německu 2,81%.2  

 
Tabulka č. 5: Podíl na světovém HDP, 1-2001 

(v procentech světa celkem) 
 

stát/rok 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001 

USA – – 0,3 0,2 0,1 1,8 8,8 18,9 27,3 22,1 21,4 

Velká 

Británie 
– – 1,1 1,8 2,9 5,2 9,0 8,2 6,5 4,2 3,2 

západní 

Evropa 
10,8 8,7 17,8 19,8 21,9 23,0 33,0 33,0 26,2 25,6 20,3 

Čína 26,1 22,7 24,9 29,0 22,3 32,9 17,1 8,8 4,5 4,6 12,3 

 
Po velké hospodářské krizi na přelomu 20. a 30. let minulého století rostl HDP 

Spojených států téměř plynule. Graf číslo 2 znázorňuje tuto skutečnost.3 Dvě světové 

války ve 20. století učinily z USA největší ekonomickou mocnost světa a rozhodu-

jící politicko-vojenskou mocnost Západu. Ve světových válkách sice Spojené státy 

bojovaly převážně proti Německu, ale ekonomicky s konečnou platností zvítězily i nad 

Velkou Británií. Paul Kennedy píše, že už před 1. světovou válkou rostl ekonomický 

potenciál USA tak rychle, že by Spojené státy při zachování těchto tendencí předstihly 

celkový evropský objem výroby pravděpodobně v roce 1925. „Válka však tento oka-

                                                      
1 SEAVOY, Ronald E.: An Economic History of the United States: From 1607 to the Present. New York: 

Routledge, 2006, s. 251-252 a 187-199. 
2 MADDISON, Angus: The World Economy. Volume 1: A Millennial Perspective. Volume 2: Historical 

Statistics. OECD Development Centre, 2006, s. 641 a 640. 
3  U.S. Department of Commerce, The Bureau of Economic Analysis 

 – http://www.bea.gov/national/index.htm 
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mžik uspíšila o celých šest let, takže nastal už v roce 1919.“1 Světové války způsobily, 

že průměrný roční růst HDP byl v letech 1913 až 1950 v USA 2,84 %, zatímco ve 

Velké Británii 1,19, ve Francii 1,15, v Německu 0,30 a v Japonsku 2,21 %. A nejen to 

– v roce 1913 bylo ve Spojených státech 370 výzkumných pracovišť zaměstnávajících 

3,5 tisíc lidí, v roce 1946 to již bylo 2,3 tisíc pracovišť s celkovým počtem zaměstnan-

ců 118 tisíc. V roce 1946 byly v USA čtyři výzkumní pracovníci na tisíc zaměstnanců 

– což bylo pětkrát víc než ve Velké Británii.2  
 

Graf č. 2: Hrubý domácí produkt USA, 1929-2008 

(miliardy dolarů, hodnota roku 2005) 
 

 
 

Během světových válek převzaly Spojené státy od Británie roli hegemona, přičemž 

tento proces střídání na čele nejmocnějších zemí proběhl nebývale poklidně – bez pří-

mých bojů mezi hegemonem a jeho vyzyvatelem. Během dvou světových válek ovšem 

nepoklesl geopolitický význam pouze Velké Británie, ale i Francie a Německa. A tak 

po roce 1945 rovnováha mezi evropskými mocnostmi přestala tvořit jádro světo-

vého politického systému. 

Prohloubení vzájemné závislosti 
V téže době, kdy se Spojené státy staly bezkonkurenčně ekonomicky nejmoc-

nější zemí světa, začal se prosazovat nový rys globalizace: vzájemná závislost. 

Jenže vzájemná závislost je v jazyce některých stratégů totéž co rostoucí zranitel-

nost USA. Názorně se to projevuje na komoditě, která charakterizuje americké století 

                                                      
1 KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech  

1500-2000. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 343. 
2 MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 103 a 262.  
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– toto století je též stoletím ropy. Nebo velkých masových spotřebičů, vyžadujících 

pro svůj provoz ropu.  

V roce 1900 byla světová produkce ropy 150 miliónů barelů, zatímco roku 2000 to 

bylo 28 miliard barelů, což je nárůst více než 186krát. „Bylo to století, kdy ropa na-

hradila uhlí jako hlavní zdroj energie,“ připomíná přední světový ekolog Lester 

Brown.1 Posun k ropě byl obdobně významný jako přechod od dřeva k uhlí. Jestliže 

ještě v 1. světové válce byla mobilita vojsk do značné míry závislá na uhlí, 2. světová 

válka již byla nemyslitelná bez ropných produktů pro letadla, tanky či auta. Spalovací 

motor se stal hybatelem nejen masové spotřeby, ale i válek.  

Za 2. světové války v USA zvítězila představa, že ropné zásoby doma mají být kon-

zervovány a těžba by měla probíhat hlavně v zahraničí – což znamenalo především 

tam, kde byla levnější, tedy na Středním východě a v Latinské Americe. Do začátku 

padesátých let minulého století Spojené státy těžily téměř tolik ropy, kolik potřebova-

ly. V únoru 1945, hned po Jaltské konferenci, se na válečné lodi USA, kotvící 

v Suezském kanálu, sešel prezident Franklin Roosevelt se saúdským králem. I když 

není znám obsah jejich rozhovoru, obecně se soudí, že Roosevelt „nabídl Ibn Saudovi 

vojenskou podporu proti vnějšímu útoku nebo vnitřnímu odporu vůči jeho vládě vý-

měnou za privilegovaný přístup k obrovským ropným zásobám Království,“ což zna-

menalo vytlačení Britů a Francouzů.2 Protože Chevron a Texaco sice měly v Saúdské 

Arábii koncese, ale neměly v USA rafinerie, které zase měly Exxon a Mobil, vytvořily 

tyto čtyři firmy v roce 1947 Arabian American Oil Company, ARMACO; původní dva 

koncesionáři v ní získali podíl 60 %, Exxon 30 % a Mobil 10 %.   

Oficiální historické statistiky zachycují počátek vývozu ropy a ropných produktů 

z USA od roku 1882 (konkrétně za 52 miliónů dolarů) a dovoz těchto komodit do roku 

1908 (jeden milión dolarů). Podle tohoto zdroje v roce 1950 poprvé překročila hodnota 

dovážené ropy a ropných produktů hodnotu vyvážené ropy a ropných produktů. Poté 

ještě dva roky bylo ropné saldo aktivní. Od roku 1953 je již natrvalo pro Spojené 

státy hodnota dovážené ropy a ropných produktů vyšší než hodnota vyvážené 

ropy a ropných produktů.3 Při měření dovozu a vývozu v barelech lze podle ofici-

álních údajů zachytit bod zlomu v roce 1943, kdy naposledy bylo vyvezeno více 

barelů sudové ropy než dovezeno – což znázorňuje graf číslo 3.4  

V nové situaci firmy, které se zabývají těžbou a zpracováním ropy, získaly sta-

tus strategicky významných korporací: ekonomika obecně a blahobyt obyvatelstva 

zvláště se staly závislé na jejich úspěchu a zahraniční politika, včetně užití síly, se 

začala starat o jejich úspěch. Obecný princip propojení zahraniční politiky Spojených 

států a podnikání má v oblasti ropného průmyslu určitou zvláštnost. Je jí teritoriální 

                                                      
1 BROWN, Lester R.: Plan B 3.0. Mobilizing to Save Civilization. New York: W. W. Norton, 2008, s. 27. 
2 RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. America’s Relentless Drive for Energy Security. London, New York: 

I. B. Tauris, 2005, s. 30 a 31. 
3 Viz Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Prepared by U.S. Dept. of Com-

merce, Bureau of the Census. White Plains: Kraus International Publications, 1989, s. 897-901.  
4 Zpracováno podle The Energy Information Administration. Official Energy Statistic of U. S. Govern-

ment – http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_sum_crdsnd_adc_mbbl_m.htm 
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imperativ. Farma či továrna produkují na jednom místě, ovšem ropné firmy své půso-

bení musejí měnit – vytěží vrt či pole a jdou jinam. Tento faktor je přirozeným zdro-

jem nejen činorodé dravosti, ale i nervozity. K logice energetické bezpečnosti USA je 

nutné ještě doplnit, že zahraniční ropa je často levnější než ropa těžená z nalezišť 

v USA – čímž se objevuje dilema „levný versus bezpečný“.1  
 

Graf č. 3: Dovoz a vývoz surové ropy do USA, 1943-1973 

(v tisících barelů ročně) 
 

 
 

Vedle vojenské bezpečnosti se tak objevil nový problém: energetická bezpečnost. 

V americkém doktrinálním myšlení je dnes energetická bezpečnost zpravidla chá-

pána jako jistota dodávek ropy a plynu. Jinak řečeno, energetická bezpečnost vyža-

duje stabilitu či plynulost importu ropy a plynu, a to za přijatelné ceny. Tento zá-

kladní požadavek pak bývá konkretizován do podoby diverzifikace dodavatelů  

a vytváření ropných rezerv ve Spojených státech. Součástí takto pojaté bezpečnosti 

je dostatek informací o trhu, světových zásobách a o spotřebě. Z geopolitického hle-

diska se pak jako hlavní problémy energetické bezpečnosti USA jeví dvě témata: 

volný přístup ke zdrojům a kontrola dopravních tras.  

 

2. Zahraničněpolitické doktríny 
Výhodná poloha, rozsáhlé území, počet obyvatel plus silná ekonomika – to jsou fakto-

ry, které učinily ze Spojených států supervelmoc. Samy o sobě ale z nich nemohly 

udělat hegemona, protože nemohly zaručit porážku konkurenta, který o podobné po-

stavení též usiloval. Ihned po 2. světové válce se totiž objevil stát, který zpochybnil 

hegemonistické postavení USA: Sovětský svaz. Následovala studená válka, z níž Spo-

                                                      
1 Viz RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 39. 
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jené státy vzešly jako vítěz. Jejich postavení hegemona přestalo být zpochybňováno. 

Alespoň na čas.  

Mít materiální moc a umět ji užívat jsou dvě odlišné věci. Někdy stačí strategický 

záměr a talent jedince reagovat pružně na vzniklou situaci. Takové bylo umění Napo-

leona I., který dokázal v době své slávy armádu o miliónu lidí vyzbrojit, obléci a nasy-

tit, přivézt ji po různých cestách ve stejný čas na stejné místo – a slavně zvítězit, nebo 

neméně slavně prohrát. Napoleonův génius se ukázal výjimečný, ale masové armády 

zůstaly. Úkol vyzbrojit je, obléci, nasytit, vycvičit a přivést na bojiště se stal zadáním 

pro velké týmy – nově vytvořené generální štáby. Právě tyto štáby připravují plány na 

výcvik, výzbroj i pohyb vojáků v terénu. Programy výstavby a užití síly, tedy vojen-

sko-politickou strategii, doprovázejí i plány na užití moci – doktríny. Výraz „doprová-

zejí“ ale neznamená, že vždy existují oba koncepční projekty.      

A tak nejvhodnějším východiskem pro studium užití moci v zahraničí je seznámení 

se s oficiálními doktrínami. Formování plánů užití moci a síly je součástí subjektivní 

složky mocenského potenciálu. Ta vstupuje do zahraniční politiky Spojených států 

v několika rovinách. Především jsou to oficiálně přijaté dokumenty, které mají politiku 

řídit. Jedná se především o již zmíněné státní doktríny a vojensko-politické strate-

gie, ale i o různé analýzy, prognózy a doporučení nejrůznějších orgánů státní moci. 

Významné jsou i nestátní skupinové koncepce, zvláště pak programy dvou hlavních 

politických stran, demokratů a republikánů. Důležitým zdrojem formování americ-

ké zahraniční politiky jsou i poměrně pevné a lišící se názorové linie uvnitř zmíně-

ných politických stran, od nejrůznějších verzí pacifismu po militarismus, ale také 

Izolacionismu či intervencionismu a podobně. Pozoruhodným faktorem americké za-

hraniční politiky jsou pak zvláštní ideověpsychické proudy, které nejsou pouze zdro-

jem střídání nálad – v podobě odlišných tradic, které výrazně ovlivňují jak formování 

cílů, tak i jejich veřejnou podporu. Samostatným prvkem, který spoluurčuje formování 

moci, je biopsychický potenciál prezidentů a jejich nejbližších spolupracovníků 

v oblasti zahraniční politiky, tedy jejich talent, inteligence, temperament, schopnost 

empatie, fakt, zda se jedná o otevřenou či uzavřenou osobnost a podobně. 

Nejdůležitější doktríny 
Historikové zahraniční politiky Spojených států se při sestavování chronologií vý-

znamných událostí nejčastěji orientují pomocí zlomových milníků, které představují 

doktríny a války. Doktríny představují plány, jak představu o národních zájmech pře-

měnit v realitu. Zahraničněpolitická doktrína je relativně systematizovaným  

a zpravidla formálně schváleným souborem představ a hesel, který určuje priori-

ty jak mezi politickými cíli, tak i způsoby jejich dosažení. Doktrína je oficiální 

koncepcí užití moci státu na mezinárodním poli. V nejobecnějším smyslu se jedná  

o hlavní hodnotovou orientaci zahraniční politiky.  

Doktína a vojensko-politické strategie bývají často směšovány. Děje se tak proto, 

neboť doktrína i strategie jsou politické koncepce, které shodně vznikají na zá-

kladě analýzy situace, definice obecných cílů a výběru prostředků.  
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Tabulka č. 6: Nejvýznamnější doktríny a strategie USA 
 

název doktríny obsah doktríny strategie 

Monroeova doktrína, 1823 Požadavek izolace amerického 

kontinentu od evropského vměšo-

vání. 

 

Hayova doktrína, 1899 Politika otevřených dveří v Číně. 

Spojené státy začínají konkurovat 

evropským mocnostem ve sporech 

mimo americký kontinent.  

 

   

Trumanova doktrína, 1947  

a 1949 

Podpora vlád Řecka a Turecka proti 

„ozbrojeným menšinám nebo vněj-

šímu tlaku“ – převzetí zásad glo-

bálního intervencionismu. 

Strategický pluralismus.  

Strategie preventivní války 

(1945–48) – preventivní 

jaderný úder proti SSSR 

strategickým letectvem. 

Bipolární vidění světa 

s požadavkem na politic-

kou změnu sovětského 

režimu ekonomickým, 

psychologickým, propa-

gandistickým a zpravodaj-

ským tlakem. 

Eisenhowerova doktrína  

– Nový pohled, 1953 

– 1957 

 

Zásady politiky USA na Středním 

východě v boji proti vnější komu-

nistické agresi – převzetí „zodpo-

vědnosti“ za Británii a Francii. 

Strategie hromadné odvety 

(1953). 

Johnsonova doktrína 

– květen 1964 

 

 

 

 

– srpen 1964  

 

– duben 1965 

Doktrína budování mostů – vytvá-

ření obchodních, informačních, 

turistických a humanitárních spoje-

ní do východní Evropy s cílem 

podpory změn tamních režimů.  

„Podpora svobody a obrany míru 

v jihovýchodní Asii.“  

Podpora vlády Dominikánské re-

publiky proti lidem vycvičeným 

mimo tuto republiku. 

Strategie pružné reakce 

(1961). 

Nixonova doktrína, 1969 Guamská doktrína – zodpovědnost 

USA za obecné vedení, větší mo-

rální, ekonomická, vojenská i lidská 

zaangažovanost spojenců na ame-

rických cílech. 

Strategie realistického 

zadržování. 

Carterova doktrína, 1980 Vyhlášení Perského zálivu za oblast 

životních zájmů USA. 

Lidská práva.  

Strategie vyrovnávaného 

kontrapůsobení – varianty 

útoků na politické a vojen-

ské cíle (1980). 

Reaganova doktrína, 1985 Podpora odpůrcům vlád 

v Afganistanu a Nikaragui. 

 

Bushova doktrína, 1990 Nový světový řád.  

Bushova doktrína, 2002 a 2006 Unilateralismus a preventivní akce. Preventivní válka. 
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Zahraničněpolitické doktríny USA bývají zpravidla – byť ne vždy – pojmenovává-

ny podle prezidentů, za nichž byly přijaty. Problémem je, že po 2. světové válce větši-

na prezidentů usilovala o své zviditelnění mimo jiné tím, že jako doktrínu pojmenová-

vala i dílčí úpravy směřování Spojených států. Skutečný zmatek pak působí publicisté, 

kteří ve snaze po senzaci a hledání změny jsou schopni pojmenovat jako doktrínu 

téměř každé významnější vystoupení prezidenta. Tabulka číslo 6 přináší přehled nej-

významnějších doktrín USA chápaných jako nová hodnotová orientace zahranič-

ní politiky a případných vojensko-politických strategií, které s nimi byly spojovány.   

Z úplného seznamu tzv. doktrín ovšem pouze několik bylo skutečnými milníky 

v dějinách zahraniční politiky USA. Zároveň některé zásadní proměny uvnitř politické 

elity proběhly na úrovni hodnotových posunů bez speciálního zformování oficiálního 

dokumentu, který by bylo možné označit jako „doktrína“. Při hodnocení významu 

jednotlivých doktrín a hodnotových posunů lze pokládat za nejdůležitější takové 

zlomy, které doprovázely velké změny v mezinárodním postavení USA: tedy ve 

chvíli stabilizace státu na začátku 19. století (Monreova doktrína), při přechodu 

k zámořské expanzi na přelomu 19. a 20. století a zahájení celosvětové angažovanosti 

(politika otevřených dveří a Rooseveltův dodatek), při zahájení globální politiky su-

pervelmoci po 2. světové válce (Trumanova doktrína a následně ji upravující přístupy), 

po poznání rizik z energetické závislosti (Carterova doktrína) a nakonec v situaci zís-

kání postavení globálního hegemona (Bushovy doktríny). Pozoruhodné je, že každý 

tento zlom doprovázelo originální intelektuální hledání:  

 Monroeova doktrína1 z roku 1823 navázala na diskusi otců-zakladatelů USA  

o zahraniční politice a stanovila konkrétní cíle zahraniční politiky USA na počátku 

19. století vůči jádru světového politického systému – Evropě. Často bývá charak-

terizována jako výraz politiky Izolacionismu. Zároveň vymezila západní polo-

kouli jako oblast životního zájmu Spojených států. Podrobněji je o Monroeově 

doktríně pojednáno v 8. kapitole této knihy.  

Po vyhlášení Monroeovy doktríny následovalo dlouhé období bez velkých impulzů 

v doktrinálním myšlení USA. Snad jen prohlášení prezidenta Jamese Polka 

v polovině čtyřicátých let 19. století měla charakter určité redefinice Monroeovy 

doktríny z hlediska stanovení cílů i užití metod. Stagnace doktrinálního myšlení souvi-

sela s relativně stálou strukturou světového politického systému: evropská mocenská 

rovnováha tvořila centrum globalizujícího se světa. Navíc růst mocenského potenciálu 

USA byl přerušen občanskou válkou. Po jejím skončení, v návaznosti na dosažení 

pacifického pobřeží a již zmíněnou proměnu ekonomického postavení USA ve světě, 

došlo k zásadní proměně.  

 Politikou otevřených dveří, k níž se vláda USA přihlásila ve dvou nótách minis-

tra zahraničních věcí Johna Haye z roku 1899 a 1900, vstoupily Spojené státy do 

stadia aktivní světové politiky.2 Toto období začalo americko-španělskou válkou, 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 28. Monroeova doktrína, 2. 12. 1823 
2 Viz Dokumenty na CD – 54. První Nóta o politice otevřených dveří, 6. 9. 1899 a 57. Druhá Nóta  

o politice otevřených dveří, 3. 7. 1900 
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směřující k přerozdělení kolonií. Tehdy se též USA zapojily do sporů o rozdělová-

ní sfér vlivu mezi evropskými mocnostmi v Číně – a učinily tak úspěšně. Oficiálně 

se jednalo o zajištění obchodní zájmů po opiových válkách, a to bez územních ná-

roků. Zároveň se ale jednalo o zajištění a využití nového mocenského statusu USA 

v Asii. Rovnováha mocí v Asii byla prohlášena za další oblast životních zájmů 

USA. Přechodu k tomuto doktrinálnímu vnímání je věnována část 8. kapitoly. Sta-

lo se tak v době, kdy byla u moci administrativa republikánského prezidenta Willi-

ama McKinleye.  

Tento zlom jako přechod k zámořské expanzi doprovází zrod geopolitické školy 

USA. Nové období v zahraniční politice sice nebylo spojeno s přijetím zvláštní vojen-

sko-politické strategie, ale v doktrinálním myšlení USA tehdy získaly mimořádný vliv 

práce admirála Alfreda Mahana; o nich blíže pojednává 5. kapitola. Více než symbo-

lem nového mocenského statusu neevropských mocností se stala rusko-japonská válka 

v roce 1905. Ta ukázala, že Japonsko jako asijský stát může porazit Rusko coby evrop-

ský stát. Zprostředkovatelem míru se staly Spojené státy. Jádrem světového politic-

kého systému ale stále ještě zůstávala Evropa – ještě na začátku 1. světové války měly 

Spojené státy mezi velmocemi nejmenší armádu (viz tabulka 18 v 5. kapitole). 

1. a 2. světová válka představila mezidobí v doktrinálním myšlení. Vylodění 

200 tisíc vojáků generála Johna Pershinga během 1. světové války představovalo zlom: 

Spojené státy se začaly podílet na řešení vnitřních sporů evropského světadílu. 

Prezident Woodrow Wilson zformuloval politiku, která je dodnes pokládána za jednu 

ze základních tradic a vzor politického idealismu – zdůvodňoval vstup do války 

přáním „učinit svět bezpečným pro demokracii“ a požadoval odstranění mocenské 

rovnováhy i tajné diplomacie. Chyby v domácí politice, odlišný názor velké části poli-

tické elity, ale i nálada ve veřejnosti však zablokovaly vstup USA do Společnosti ná-

rodů. Návrat do Evropy nastal za 2. světové války, kdy americká vojska vstoupila jak 

na asijská, tak i africká a evropská bojiště. Prezident Franklin D. Roosevelt definoval 

čtyři svobody, za něž ve válce Spojené státy bojují. Udržení žádoucí podoby rovno-

váhy v Evropě začalo být pokládané za životní zájem USA. Na rozdíl od Wilsonova 

přístupu koncepce Franklina Roosevelta počítala nejen se vzájemnou spoluprací moc-

ností v rámci OSN, ale i s respektováním jejich sfér vlivu v jaltském systému. 

 Trumanova doktrína. Ta představuje další zásadní krok k dnešní roli hegemona. 

Prezident Harry S. Truman ji vyhlásil v roce 1947.1 Znamenala oficiální převzetí 

role hegemona od Velké Británie a stanovení globálních cílů zahraniční politi-

ky USA. V idejích (různě pojímaných) zadržování komunismu je obsažena podsta-

ta zahraniční politiky USA v době studené války. Podrobněji o této doktríně po-

jednává následující kapitola. V oné době již vyzrálo učení školy politického rea-

lismu, jejíž různé varianty doprovázejí zahraniční politiku USA dodnes.     

 Johnsonova doktrína. Z tabulky číslo 6 je zřejmé, že se jménem prezidenta Lyn-

dona Johnsona bývá spojováno několik doktrín. Jako nejvýznamnější se ale jeví 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 80. Trumanova doktrína, 12. 3. 1947 
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téměř zapomenutá „doktrína budování mostů“ z května 1964.1 Ta znamenala pře-

chod od jednostěnné orientace na kontralisové zadržování komunismu, tedy 

od sázky na vojenskou sílu k využití celé škály mocenských nástrojů. Cíl byl 

zachován, ovšem metody byly doplněny. Zahraniční politika dovolávající se lid-

ských práv, která se objevila v závěru působení Geralda Forda (Konference  

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě) a hlavně za prezidentství Jimmyho Cartera, 

je určitou variantou tohoto nového doktrinálního přístupu. O této problematice po-

jednává podrobněji 13. kapitola.   

 Nixonova doktrína. Guamská doktrína z roku 1969 vypovídá o zásadách tzv. viet-

namizace2 a reaguje na oslabení moci a prestiže USA v souvislosti s válkou 

v Indočíně, o čemž mimo jiné pojednávají 10. a 11. kapitola. Směřovala k uznání 

existence sovětského bloku jako životaschopného celku, jehož základní charakte-

ristiky jsou geopolitické, nikoliv ideologické. Tento přístup je někdy pokládán za 

ukončení studené války. Znamená výrazný příklon k multilateralismu.  

 Carterova doktrína.3 I když se Carterovo vystoupení v roce 1980 jeví především 

jako reakce na sovětskou intervenci v Afganistanu, podstatné je vyhlášení Střed-

ního východu za další oblast životního zájmu USA. Po ropné krizi v roce 1973  

a dalších výpadcích dodávek ropy ze světového trhu po revoluci v Íránu a v sou-

vislosti s íránsko-iráckou válkou vzrostly obavy z ohrožení energetické bezpeč-

nosti Spojených států. Trhy zformovaný přístup je součástí i dnešní zahraniční 

politiky USA.  Podobněji o tomto tématu pojednává 23. kapitola.     

 Reaganova doktrína. I ve svém nejužším podání z roku 1985 znamená odmítnutí 

představy, že by se Spojené státy smířily s existencí socialistických zemí, se za-

chováním „říše zla“ – což je někdy pokládáno za začátek druhé studené války. Je 

mobilizací sil pro bitvu Armagedon a znovu zdůraznila význam vojenské síly. Blí-

že viz 16. kapitolu.     

 Bushova doktrína. Zlomovou nebyla doktrína nového světového řádu George 

Bushe st.,4 protože se nestala faktickým vodítkem zahraniční politiky USA. Sku-

tečný obrat představuje doktrína George Bushe ml., a to v obou svých variantách – 

z roku 2002 i 2006.5 Ta se pokouší vymezit cíle a metody zahraniční politiky USA 

v unipolárním světě po porážce Sovětského svazu ve studené válce. Znamená no-

vou orientaci na unilateralismus a na preventivní využití síly proti hrozbám, 

které se ještě nestačily zformovat. Také o této doktríně pojednává 17. kapitola.  

 

3. Trumanova doktrína 
Pro porozumění dnešnímu postavení USA ve světě a způsobu jeho chápání americkou 

politickou elitou je důležité zachytit počátek základní změny: přechod ke globální 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 98. Lyndon Johnson: Budování mostů, 23. 5. 1964 
2 Viz Dokumenty na CD – 102. Richard Nixon: O vietnamizaci, 3. 11. 1969 
3 Viz Dokumenty na CD – 112. Carterova doktrína, 23. 1. 1980 
4 Viz Dokumenty na CD – 124. George Bush st.: Nový světový řád, 11. 9. 1990 
5 Viz Dokumenty na CD – 139. Doktrína USA, září 2002 
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;politice, tedy přijetí Trumanovy doktríny. Za výchozí faktory globální politiky 

Spojených států ve čtyřicátých letech minulého století lze pokládat: 

 Začlenění Spojených států do mezinárodních politických organizací, jako je 

OSN, což představuje změnu oproti odmítavému postoji Kongresu při hlasování  

o členství ve Společnosti národů po 1. světové válce.  

 Zapojení USA do mezinárodních ekonomických organizací, jako jsou Meziná-

rodní měnový fond, Světová banka či GATT, dnes Světová obchodní organizace.  

A nešlo a nejde jen o prosté členství – jak píše Zbigniew Brzezinski, všechny tyto 

instituce jsou mezinárodní, ale „ve skutečnosti je silně ovládají Spojené státy a je-

jich vznik se odvozuje od americké iniciativy, zejména na konferenci v Bretton 

Woods v roce 1944“.1  

 Vojenskopolitická angažovanost USA na všech kontinentech, přičemž nejvý-

raznější změnu představuje přítomnost na evropském světadílu. Vytvoření vojen-

ských aliancí na čele se Spojenými státy představuje odklon od tradice zahraniční 

politiky USA.  

Všechny tyto změny nastaly v době vlády prezidenta Harryho Trumana. Zároveň 

platí, že „všichni následující prezidenti éry studené války – jak republikánští, tak de-

mokratičtí – a jejich zahraniční politiky pokračovali v Trumanových šlépějích, ukazu-

jících směr mise“.2 Zároveň je třeba mít na paměti, že na místech formování zahraniční 

politiky USA (a nejen tam) stále převažují lidé, jejichž politická socializace proběhla 

v době studené války. Tehdy proběhlo jejich uspořádání hodnot a priorit v politickém 

myšlení a mnohdy si přenášejí stereotypy z oné doby i do hodnocení situace na počát-

ku 21. století – byť ta je zásadně odlišná.  

Zadržování komunismu 
Konceptuální základ zahraniční politiky USA v době studené války tvořila idea za-

držování komunismu. Toto jednoduché a v zásadě všemi autory uznávané konstatování 

ale skrývá problém: politika zadržování byla oficiálně formulována mnohokrát,  

a to odlišně. I samotné výchozí zdůvodnění změn v doktrinálním myšlení je spojeno 

se třemi hlavními, v řadě ohledů odlišnými texty. Především to byl článek George 

Kennana Zdroje sovětského chování.3 Pak samozřejmě samotná Trumanova doktrína. 

A v neposlední řadě to bylo memorandum Rady národní bezpečnosti NSC-68, které se 

snažilo dát politice zadržování komunismu podobu vojensko-politické strategie. 

Kennanovu stať Zdroje sovětského chování otiskl časopis Foreign Affairs v červen-

ci 1947. Základem tohoto článku byl tzv. dlouhý telegram4 (obsahoval přibližně osm 

tisíc slov), který v únoru 1946 Kennan jako diplomat v Moskvě zaslal ministru zahra-

ničí. Kennan v něm psal, že politika Moskvy není vyvolána něčím, co způsobil Západ. 

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Velká šachovnice. K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha. Praha: 

Mladá Fronta, 1999, s. 34. 
2 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy: Histo-

ry, Politics, and Policy. Wadsworth/Thomson Learning, 2005, s. 154. 
3 Viz Dokumenty na CD – 83. George F. Kennan: Zdroje sovětského chování, červenec 1947 
4 Viz Dokumenty na CD – 79. George F. Kennan: Dlouhý telegram, 22. 2. 1946 
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Podle něho „základem kremelského neurotického pohledu na světové vztahy je tradič-

ní a instinktivní ruský pocit nedostatku bezpečí“.  Domníval se, že 

„1. Na rozdíl od hitlerovského Německa není sovětská moc ani schematizovaná, ani 

dobrodružná. Nepodstupuje zbytečná rizika.  Je hluchá k logice rozumu, ale vysoce 

citlivá na logiku síly. Z tohoto důvodu může snadno odejít – a obvykle odchází  

– odtamtud, kde čelí silnému odporu… 

2. Zaměřeni proti západnímu světu jako celku, jsou stále Sověti mnohem menší si-

lou.  Tudíž, jejich úspěch velmi závisí na stupni soudržnosti, neústupnosti a ráznos-

ti, kterou západní svět musí předvést. A to je faktor, jehož ovlivnění je v naší moci. 

3. Úspěch sovětské moci jako formy vnitřní moci nebyl dosud s konečnou platností 

prokázaný… 

4. Celá sovětská propaganda za hranicí sovětské bezpečnostní sféry je v zásadě ne-

gativní a destruktivní. Mělo by být tedy relativně snadné čelit jí nějakým obratným 

a skutečně konstruktivním programem.“1       

Samotný článek Zdroje sovětského chování publikoval Kennan již jako šéf odboru 

plánování politiky na ministerstvu zahraničních věcí. Otiskl jej pod pseudonymem X, 

aby zakryl skutečnost, že se do značné míry jedná o oficiální stanovisko. Ovšem velká 

prestiž Kennanova článku Zdroje sovětského chování nebyla dána funkcí na minister-

stvu. Je založena na faktu, že v tomto článku poprvé někdo veřejně deklaroval, že 

„hlavní částí jakékoli politiky Spojených států vůči Sovětskému svazu musí být dlou-

hodobé, trpělivé, ale tvrdé a bdělé zadržování ruských expanzivních tendencí“.  

Kennan varoval, že v dohledné budoucnosti lze očekávat „sovětský tlak proti svo-

bodným institucím západního světa“. V žádném případě prý Spojené státy nemohou 

spoléhat na nějaké „důvěrné vztahy se sovětským režimem“. Čelit sovětským snahám 

je prý nutné „zadržováním prostřednictvím pružného a bdělého vytváření kontrasilo-

vých bodů ve stále se měnících geografických a politických podmínkách, jak to odpo-

vídá změnám sovětské politiky“. Tento americký protitlak měl nejen zabránit rozšíření 

sovětského vlivu. Kennan se dokonce domníval, že je možné, že by „Spojené státy 

vlastními akcemi ovlivnily vnitřní vývoj jak uvnitř Ruska, tak celého mezinárodního 

komunistického hnutí, které z velké části určuje ruskou politiku“2. 

Kennanova koncepce mocenské rovnováhy ve světovém politickém systému byla 

spojena s obrazem pěti center světového průmyslového komplexu: USA, Velké Bri-

tánie, Porýní, SSSR a Japonska. Za nejohroženější ze strany Sovětského svazu poklá-

dal Japonsko a západní Evropu. John Gaddis, pravděpodobně nejlepší americký histo-

rik studené války, cituje Kennanova slova o tom, že „zmizení Německa a Japonska 

(které byly jediným skutečným nebezpečím) ze sovětského horizontu nedává… opráv-

něným zájmům jinou možnost, než aby USA a Velká Británie společně vyplnily tuto 

                                                      
1 Attaché George F. Kennan Critiques Soviet Foreign Policy in His „Long Telegram“, 1946. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Documents and Essays. Volume II: Since 1914. Edited by 

Dennis Merrill, Thomas G. Paterson. Boston: Houghton Mifflin, 2005, s. 192, 194-195. 
2 X: The Sources of Soviet Conduct. In: Fifty Years of Foreign Affairs. Ed. by H. F. Armstrong. New 

York: Praeger Publishers, 1972, s. 198, 203,199, 204. Viz též Foreign Affairs  

– http://www.foreignaffairs.org/19470701faessay25403/x/the-sources-of-soviet-conduct.html  
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propast“. Zároveň například ve své přednášce v srpnu 1948, kterou přednesl na Národ-

ní vojenské akademii, Kennan shrnul počet oblastí, které nesmějí „padnout do nepřá-

telských rukou“, následovně: 

 národy a teritoria tzv. atlantické komunity, kam prý spadá Kanada, Grónsko, Is-

land, Skandinávie, britské ostrovy, západní Evropa, Iberský poloostrov, Norsko, 

západní pobřeží Afriky a země Jižní Ameriky; 

 země Středomoří, Středního a Dálného východu včetně Íránu; 

 Japonsko a Filipíny.1 

Do oblastí, které Kennan vymezil jako konfliktní, směřovala koncem čtyřicátých  

a první poloviny padesátých let minulého století snaha USA uzavírat vojenské pakty  

a stavět základny. To ukazuje na blízkost Kennanových představ s názory geopoli-

tika Nicholase Spykmana. Už během 2. světové války totiž Spykman psal o tom, že 

pro Spojené státy „neexistuje bezpečná obranná pozice na této straně oceánu. Hemi-

sférická obrana není obranou jako takovou.“ K zabezpečení Nového světa je prý nutné, 

a to vzhledem k distribuci zemské masy a vojenského potenciálu, zajistit mocenskou 

rovnováhu v „transatlantické a transpacifické zóně“; srozumitelněji řečeno to zname-

ná, že vždy „první linií obrany byla nutnost udržet mocenskou rovnováhu v Evropě  

a Asii“2. Tato intelektuální spojitost anglosaské geopolitiky a Kennanovy koncepce je 

obecně uznávaná, byť jde o propojení, které není totožností. Kennan sám popíral, že 

by při formulování svých názorů na zadržování z geopolitiky vycházel. Je však ne-

sporné, že Kennanova sociálně politická filosofie jako celek těžila z geopolitiky stej-

nou měrou, jako z geopolitické teorie těžila celá škola politického realismu. 

Kennanova vize zadržování však kromě (a) geopolitického zdůvodnění byla 

podepřena i (b) ideologickými argumenty a (c) odkazem na tradice v zahraniční 

politice Ruska. Nejdůležitější Kennanovy studie zdůvodňující politiku zadržování 

začínají analýzou marxisticko-leninské politické filosofie, přičemž právě tyto pasáže 

měly prokázat expanzivnost sovětského státu. Z těchto svých rozborů dospěl Kennan  

k přesvědčení, že Sovětský svaz pokládá kapitalistické státy za protivníky, ovšem při 

realizaci svých cílů používá pružné taktiky: ideologie slouží daleko více jako nástroj 

legitimizace režimu a ospravedlnění akcí, než jako linie vymezující rámec jednání. 

Proto též svoji koncepci politiky mocenské rovnováhy v podobě zadržování spojoval 

nejen s vojenskými, ale i jinými mocenskými tlaky, zvláště pak s ekonomickým a ide-

ově-psychologickým působením Spojených států. Za vážný úkol pokládal i využití 

„rebelujících komunistických stran jiných zemí“ jak v ostatních socialistických stá-

tech, tak i v rámci mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Za zvláště důle-

žité pro politiku USA pokládal zvýšení odhodlání a schopností kapitalistických států 

tam, kde byly silné komunistické strany. Při takovémto tlaku Spojených států Ken-

nan očekával změnu sovětské politiky během deseti až patnácti let. 

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American National Security 

Policy during the Cold War. Oxford etc.: Oxford University Press, 2005, s. 20 a 29. 
2 SPYKMAN, Nicholas J.: America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of 

Power. New York: Harcourt, Brace and Co., 1942, s. 457, 450. 
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Obecně lze říci, že Kennan nově zformuloval požadavek přechodu od Izolacio-

nistických představ o „pevnosti Ameriky“ a definoval cíle intervencionistické 

politiky v „americkém století“. Novum obsažené v citovaném článku je ve spojení 

globalismu s antisovětismem a antikomunismem, a to vzápětí po skončení světové 

války, v níž byl Sovětský svaz spojencem USA. A jak poznamenává James Meernik, 

„jestliže v roce 1940 Spojené státy nebyly ochotné použít sílu k obraně nějakého státu 

mimo západní hemisféru, pak sedm let poté byly ochotny použít sílu kdekoliv na obra-

nu abstraktního principu“.1  

John Gaddis je toho názoru, že hlavní „myšlenkou Kennanova »dlouhého telegra-

mu« nebylo nic menšího než tvrzení, že celá základna americké politiky vůči Sovět-

skému svazu během druhé světové války a po ní byla špatná“. Kennan tehdy odmítl 

obě nejvíce diskutované možnosti vztahu k SSSR: vizi zničení Sovětského svazu  

i představu dohody s ním. Kennanův obraz světového politického systému byl spojen  

s omezenou anarchií a byl ovlivněn názory Reinholda Niebuhra, otce amerického poli-

tického realismu. „Tyto důvody přivedly Kennana zpět k pojmu mocenské rovnováhy 

jako nejvhodnější cesty vyrovnání národních aspirací s národním zájmem“. Přitom 

podle tohoto autora Kennan koncem roku 1948 požadoval dosažení tří cílů, které by 

měly uspořádat mezinárodní vztahy do podoby výhodné pro Spojené státy: 

„(1) obnovy mocenské rovnováhy tím, že by bylo povzbuzeno sebevědomí zemí 

ohrožených sovětským expanzionismem; 

 (2) omezení schopnosti Sovětského svazu přenášet svůj vliv za hranice tím, že by se 

využilo napětí mezi Moskvou a mezinárodním komunistickým hnutím; 

 (3) postupné modifikace sovětské představy mezinárodních vztahů…“2 

Antikomunistický a antisovětský princip obsažený v politice zadržování ak-

ceptovala ve Spojených státech téměř celá vládnoucí elita. Ovšem okamžitě po pu-

blikování Kennanovy statě vypukly spory, které se týkaly realizace nové koncepce. 

Nejvíce názorových rozdílů se přitom týkalo volby prostředků zadržování, oblastí 

zadržování a ofenzívnosti či defenzívnosti zadržování. Sám Kennan později charak-

terizoval svoji stať Zdroje sovětského chování jako „smutně proslulou“. „Nemohl jsem 

předvídat, když jsem hovořil o zadržování sovětské moci, že to bude pochopeno jako 

zadržování vojenské hrozby vojenskými prostředky. Měl jsem na mysli zadržování 

politické hrozby politickými metodami.“3 Jisté ovšem je, že samotný Kennanův článek 

ve Foreign Affairs hovoří o „politice zadržování jako úkolu vybudovat kontrasílu  

v každém bodě, kde je patrný sovětský tlak“4. Tato formulace může být stěží interpre-

tovatelná jinak, než jako výzva k výstavbě vojenských základen kolem hranic Sovět-

ského svazu. Navíc politické prostředky, o nichž Kennan hovořil ve svých Pamětech 

jako o hlavních, nevylučují vojenské nástroje, ale zahrnují je. Zároveň je známé, že 

Kennan poprvé použil termín „zadržování“ při jednání na ministerstvu zahraničí USA 
                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Aldershot, Burlington: 

Ashgate, 2004, s. 60. 
2 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 19, 31, 35-36. 
3 KENNAN, George: Memoirs. 1925-1950. Boston: Little, Brown, 1967, s. 358. 
4 X: The Sources of Soviet Conduct. In: Fifty Years of Foreign Affairs. Citované vydání, s. 204. 
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v září 1946, kde doporučoval „zadržovat je (Rusy) po nadcházející dlouhé období jak 

vojensky, tak politicky“1. 

Při zdůvodňování východisek politiky zadržování nejvíce na sebe soustředila po-

zornost Lippmannova polemika s Kennanovým článkem. Nebylo to velké překva-

pení, neboť Walter Lippmann již během války zformuloval jinou koncepci sovětsko-

amerických vztahů. Přitom východiska obou autorů byla velmi podobná. Podle Lipp-

manna „národní zájem nevyjde najevo z plánů do budoucnosti, nýbrž z poučení, vy-

plývajícího ze zkušenosti“. Domníval se, že právě „historie rusko-amerických styků 

přesvědčivé dokazuje, že pro linii zahraniční politiky není důležitá ideologie, nýbrž 

národní zájem“. Tato skutečnost prý vyplývá z toho, že Rusko a Spojené státy „vždyc-

ky stály proti sobě, pokud se politické ideologie týká“, ale zároveň „považovaly jeden 

druhého za potenciálního přítele v zádech potenciálního nepřítele“. Porážka Německa 

a Japonska tuto situaci mění a podle Lippmanna „hlavním problémem epochy, do níž 

vstupujeme, je vzájemný vztah Ruska a atlantické pospolitosti, ve které vedoucími  

a rozhodujícími mocnostmi jsou Británie a Spojené státy“2. 

Také Lippmann byl přesvědčen, že proti Sovětskému svazu je nutné postavit ame-

rickou moc, ale domníval se, že „politika zadržování nezadržuje“. V jeho podání byla 

sovětská zahraniční politika mnohem více produktem ruských dějin než marxisticko-

leninské ideologie. Uznával oprávněnost některých zahraničněpolitických zájmů sovět-

ského státu. Lippmanova kritika byla náhledem umírněného představitele školy poli-

tického realismu, který kladl důraz na solventnost zahraniční politiky – snahou de-

finovat cíle v návaznosti na věcnou analýzu možností. Kennanovu politiku zadržo-

vání viděl jako reagování na vnější podněty, přičemž pokládal za nesprávné stavět 

kontrasílu po celé linii sovětských zájmů: volba použití síly musí odpovídat americ-

kým zájmům. Tento zdánlivě akademický rozdíl měl pro Lippmanna mimořádný vý-

znam, neboť se domníval, že „americká vojenská síla… není přizpůsobena politice 

zadržování“. Doporučoval soustředit pozornost na upevnění atlantického společenství. 

K tomuto požadavku jej vedla obava, že antisovětské aliance s loutkovými pravicový-

mi režimy zatáhnou Spojené státy do nežádoucích konfliktů „v oblastech, které jsou 

živnou půdou občanských válek“3. Lippmannova polemika pravděpodobně ovlivnila  

i další vývoj Kennana.  

Kenneth Thompson s odvoláním na slova samotného Kennana napsal, že „dlouhý 

telegram“ i článek Zdroje sovětského chování trpěly třemi nedostatky: chyběla zmínka 

o východní Evropě a „jejím významu na možný úpadek sovětské moci“; tyto Ken-

nanovy materiály neobjasnily, že zadržování sovětské moci není zadržováním vojenské 

hrozby vojenskými prostředky, ale „politické zadržování politické hrozby“; nezdůvod-

                                                      
1 KENNAN, George: Memoirs. Citované vydání, s. 304. 
2 LIPPMANN, Walter: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Praha: Družstevní práce, 1946, 

s. 94, 95, 97 a 99. 
3 LIPPMANN, Walter: The Cold War. A Study in US Foreign Policy. New York: Harper and Row, 1972, 

s. 22, 12 a 18. 
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nily, že politika zadržování neznamená zadržovat všude, ale „spíše v geografických 

oblastech životně důležitých pro americkou bezpečnost“1. 

Mnohem radikálnější kritiku Kennanova přístupu představovaly práce Jamese 

Burnhama, který místo zadržování požadoval zatlačování komunismu. O tomto 

přístupu je blíže pojednáno na začátku 10. kapitoly a ve 12 kapitole. Podstatné ale je, 

že i Burnhamovo pojetí bylo reakcí na velký doktrinální impulz, jakým byly Kennanův 

„dlouhý telegram“ a článek Zdroje sovětského chování. 

Oficiální doktrína 
Za první oficiální vyhlášení politiky zadržování komunismu bývá pokládána 

Trumanova doktrína, jejíž vymezení obsahuje prezidentův projev v Kongresu  

z března 1947.2 V tomto projevu je prohlášení, že Spojené státy jsou odhodlány pod-

porovat vlády Řecka a Turecka. Má ale mnohem širší význam, který je v textu vtěsnán 

do věty „věřím, že politikou Spojených států musí být podpora svobodných lidi, kteří 

odporují pokusu o zotročení ozbrojenými menšinami nebo vnějším tlakem“.3 Jako 

celek pak volala po boji proti totalitním režimům, přičemž jmenovitě hovoří o Polsku, 

Rumunsku a Bulharsku. Prezident ovšem slíbil, že veškeré toto úsilí Spojených států 

bude v rámci Charty OSN.  

Na první pohled se Trumanova doktrína jeví jako reakce na změnu politiky Velké 

Británie. V té době Sovětský svaz dával najevo, že by chtěl získat kontrolu nad průlivy 

mezi Černým a Středozemním mořem; Turecko odmítlo. Zároveň Velká Británie po-

máhala monarchistické vládě v Řecku v občanské válce, v níž čelila převážně komu-

nistickým partyzánům, kteří byli vnímáni jako prodloužená ruka Moskvy. Jenže z Lon-

dýna přišlo překvapivé oznámení, že již není schopen nést náklady pomoci Ankaře  

a Athénám. Dva týdny poté prezident Truman ve své doktríně manifestoval odhodlání 

USA vojensky a hospodářsky podporovat Řecko a Turecko. Republikány ovládaný 

Kongres schválil požadavek prezidenta z Demokratické strany přidělit na pomoc Řec-

ku 300 miliónů a na pomoc Turecku 100 miliónů dolarů. Spojené státy tak oficiálně 

převzaly od Velké Británie roli vůdce západního světa, a to v globálním rozměru. 

Začalo období „konsensuální americké hegemonie“ na Západě (Charles Maier).4  

Toto tradiční pojetí oficiálního vyhlášení Trumanovy doktríny je do značné míry 

spojeno s dodatečným výkladem či zobecněním prezidentových úmyslů. Daleko preg-

nantnější formulace toho, co se pokládá za Trumanovu doktrínu, lze nalézt v inaugu-

račním projevu Harryho Trumana z počátku roku 1949.5 V něm prezident po 

svém zvolení oznámil čtyři linie, které měly orientovat další zahraniční politiku USA. 

Za prvé ocenil existenci OSN a jí přidružené agentury a sdělil, že USA budou posilo-

                                                      
1 THOMPSON, Kenneth W.: Masters of International Thought. Major Twentieth–Century Theorists and 

the World Crisis. Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1980, s. 149. 
2 Viz Dokumenty na CD – 80. Trumanova doktrína, 12. 3. 1947 
3 The Truman Doctrine Calls for Aid to Greece a Turkey to Contain Totalitarianism, 1947. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 203. 
4 Citováno podle JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. New York: Routledge,  

2005, s. 91. 
5 Viz Dokumenty na CD – 85. Harry Truman: Inaugurační projev, 20. 1. 1949 
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vat autoritu a efektivnost této organizace. Za druhé potvrdil setrvání u politiky 

ozdravování světové ekonomiky, a to včetně pokračování Marshallova plánu. Pak 

přišly dvě novinky. „Za třetí, budeme posilovat národy milující svobodu proti nebez-

pečí agrese. Spolupracujeme s určitým počtem států na přípravě smlouvy o upevnění 

bezpečnosti severoatlantické oblasti. Takováto smlouva bude mít formu kolektivní 

obrany v rámci Charty OSN.“ Připomněl podobný pakt pro západní polokouli a záro-

veň ujistil, že Spojené státy budou poskytovat i vojenskou pomoc svobodným zemím 

pro zachování míru a bezpečnosti. Jednalo se tedy o oznámení, že od nynějška Spoje-

né státy budou vstupovat do vojenských aliancí; NATO bylo vytvořeno jen o něko-

lik měsíců později. A za čtvrté, prezident přislíbil rozšířit hospodářskou pomoc do 

nejméně rozvinutých oblastí světa.1  

Globalismus Trumanovy doktríny byl nový. I když USA od přelomu 19. a 20. stole-

tí prováděly aktivní politiku mocenské rovnováhy ve všech světových regionech, byly 

to do značné míry odlišné oblastní politiky – jiná byla pro region Pacifiku, jiná pro 

oblast Atlantiku. Po 2. světové válce došlo ke globalizaci jedné politiky – vůči Asii 

přestal být praktikován tradiční kolonialistický přístup a naopak vůči Evropě zmizely 

zbytky Izolacionismu. Spojené státy převzaly od evropských mocností, konkrétně od 

Velké Británie, ale i od Francie (například postupně v Indočíně), roli ochránce zájmů 

Západu. Území přestala být připojována, jak tomu bylo ještě v případě pokusu  

o anexi Filipín, ale začala být kontrolována pomocí rozmísťování vojenských 

základen. Začala být budována předsunutá obrana Spojených států; jejími první-

mi projevy byla okupační vojska v Německu či Japonsku a radary v Kanadě, zatím 

posledním projevem obsazení Iráku a výstavba Národní protiraketové obrany USA 

včetně plánů postavit vojenskou základnu v Česku.  

Ještě na jaltské konferenci roku 1945 odpověděl Roosevelt na Churchillův dotaz, 

jak dlouho zůstanou americká vojska v Evropě: „Nejdéle dva roky.“2 Jenže po válce 

začalo období bouřlivého uzavírání smluv o vzájemné vojenské pomoci. Nejznáměj-

šími se stalo pět dohod o kolektivní obraně:  

 Už v září 1947 byla podepsána první regionální vojensko-politická aliance po svě-

tové válce – Rio pakt (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance). Ten dnes 

má 22 členů. Mezi nimi chybí Kanada, ale také Mexiko, které vystoupilo v září 

2002 s odvoláním na podporu Británie ze strany USA v době války o Falklandské 

ostrovy a svůj nesouhlas s intervencí v Iráku.  

 Následovalo vytvoření NATO (North Atlantic Treaty Organization).3 Washing-

tonská smlouva o vzniku Aliance byla podepsána v dubnu 1949. Původní dohodu 

spolu s USA a Kanadou podepsalo deset západoevropských států. Má dnes 26 čle-

nů (plné začlenění Albánie a Chorvatska, které byly přizvány na bukurešťském 

summitu, se očekává v průběhu roku 2009). 

                                                      
1 Harry S. Truman: Inaugural Address, January 20th, 1949  

–  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=13282 
2 Citováno podle FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Praha: Svoboda, 1969, s. 228. 
3 Viz Dokumenty na CD – 86. NATO – Washingtonská smlouva, 4. 4. 1949 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=13282
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 Trojstranná smlouva ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security 

Treaty) byla podepsána v září 1951 pro oblast Pacifiku. Formálně je stále funkční, 

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století však Nový Zéland 

uzavřel své přístavy lodím s jadernými zbraněmi a posléze i lodím na jaderný po-

hon, následně pak USA zrušily své bezpečnostní záruky pro Nový Zéland; v roce 

1996 také Austrálie pozastavila své aktivity.  

 Organizace SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) byla vytvořena v září 

1954. Spolu s USA byly zakládajícími členy Velká Británie, Francie, Austrálie, 

Nový Zéland, Pákistán, Thajsko a Filipíny. Zanikla v červnu 1977.  

 CENTO (Central Treaty Organization) vznikla původně jako Organizace stře-

doasijské smlouvy známá jako Bagdádský pakt, a to v únoru 1955. Založena byla 

Velkou Británií, Irákem, Tureckem, Pákistánem a Íránem. Zpočátku měly Spojené 

státy statut pozorovatele, od roku 1958 se začaly podílet na práci vojenského vý-

boru. Rok poté po svržení monarchie z paktu vystoupil Irák (sídlo bylo přeneseno 

z Bagdádu to Ankary a došlo k oficiálnímu přejmenování); v roce 1979 po islám-

ské revoluci z CENTO odešel Írán, pak Pákistán a Turecko.   

Vedle zmíněných pěti multilaterálních smluv Spojené státy uzavřely také mnoho 

smluv bilaterálních. Za nejvýznamnější lze pokládat ty, které se týkaly Asie, jako 

například dohody s Japonskem (započaté Smlouvou o bezpečnosti z roku 1951 a zavr-

šené podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci a obraně z roku 1960) a Smlouvu  

o vzájemné obraně s Tchaj-wanem z roku 1954. Mimořádně významné byly i dohody  

s Jižní Koreou a Jižním Vietnamem. Také pozdější rozpady některých mnohostran-

ných smluv často doprovázelo uzavírání smluv dvoustranných. Paul Kennedy uvá-

dí, že na počátku roku 1970 měly Spojené státy více než milión vojáků ve 30 zemích, 

byly členem čtyř regionálních aliancí a aktivně vystupovaly v páté, měly smlouvy  

o vzájemné obraně s 42 zeměmi, byly členem 53 mezinárodních organizací a poskyto-

valy vojenskou nebo ekonomickou pomoc téměř stovce zemí světa.1 

Pro zahraniční politiku USA měly vojenské pakty, uzavřené koncem čtyřicátých 

let minulého století, zlomový význam. Jestliže po 1. světové válce odmítly Spojené 

státy vstoupit do Společnosti národů především proto, že by je mohl článek X. svazo-

vat v jejich samostatném rozhodování a narušovat tak Ústavu, nyní již podepisovaly 

vojenské aliance téměř bez zaváhání. Situace se změnila, a to hned dvojím způsobem. 

Především v uvedených paktech měly a mají Spojené státy rozhodující postavení. 

Podle Zbigniewa Brzezinského dokonce „během celé studené války byla Evropa de 

facto pod americkým protektorátem“.2  

Z této skutečnosti vyplývá i fakt, že smlouvy jsou psány tak, že nezavazují Spo-

jené státy k akcím, které by si nepřály. Příznačný je z tohoto hlediska článek 5 Wa-

shingtonské smlouvy NATO. Podle něho se smluvní strany dohodly, že v případě 

ozbrojeného útoku proti některé z nich členská země Aliance „pomůže smluvní straně 

nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostat-

                                                      
1 Viz KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 472. 
2 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Citované vydání, s. 112.  
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ními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené 

síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“. Řečeno jinak, na-

padení žádného člena NATO nezavazuje USA k automatické vojenské pomoci, ale 

pouze k hledání adekvátní odpovědi, která jistě zohlední aktuální představy Wa-

shingtonu o zájmech Spojených států.  

Trumanova doktrína nepředznamenala změnu americké zahraniční politiky, ale 

naopak se tuto již probíhající změnu pokusila charakterizovat a zdůvodnit. Ofici-

álně otevřela období globálního intervencionismu USA. Často bývá tato doktrína při-

rovnávána k Monroeově doktríně; je tomu tak i v Trumanových pamětech. Jenže na 

Trumanově doktríně je zajímavé především to, čím se od Monroeovy doktríny liší:  

 Předně bylo hemisférické pojetí zájmů americké zahraniční politiky z Monroeovy 

doktríny nahrazeno globálním pojetím zájmů.  

 Monroeova doktrína chtěla zabránit vnějším, přesněji řečeno evropským zásahům 

do záležitostí zemí Latinské Ameriky. Trumanova doktrína ale mluví také  

o ochraně spřátelených vlád před jejich vnitřními nepřáteli.  

 Jestliže Monroeova doktrína povýšila Spojené státy do role dominantní mocnosti 

na americkém kontinentu, Trumanova doktrína veřejně vyhlásila odhodlání převzít 

na americká bedra do té doby britské „břímě boje proti komunismu“ v Řecku a Tu-

recku – a povýšila tak USA na dominantní mocnost celého západního světa.  

Praktický převod antikomunismu do globální zahraniční politiky USA neměl pouze 

podobu Trumanovy doktríny. Z celé řady konkrétních činů lze za nejdůležitější poklá-

dat tři velké změny, které též znamenaly rozchod s tradiční americkou zahraniční poli-

tikou. Předně šlo o Marshallův plán1, vyhlášený v červnu 1947. Podle Gaddise 

Mrshallův plán vycházel ze tří předpokladů: největší hrozbu pro západní Evropu ne-

představuje možnost sovětského vojenského zásahu, ale „nebezpečí, že hlad, bída  

a zoufalství by mohly Evropany přimět k tomu, že si do čela svých států zvolí komu-

nisty, kteří pak budou poslušně plnit pokyny Moskvy“; že americká ekonomická po-

moc bude mít okamžitý psychický dopad a později i reálné výsledky, což nebezpečí 

příchodu komunistů k moci odvrátí; „že Sovětský svaz sám takovou pomoc nepřijme  

a nedovolí to ani svým satelitům“, což mu zkomplikuje vztahy s nimi; že se tak USA 

„mohou chopit jak geopolitické, tak morální iniciativy v nastupující studené válce“.2  

Obecně pak platí, že tehdejší globální strategie USA spočívala na „dvou provázaných  

a vzájemně se podporujících, ovšem odlišných“ sloupech: zadržování a liberálním 

ekonomickém řádu.3 

Po Marshallově plánu, u něhož se celková vynaložená částka vyšplhala na více než 

13 miliard dolarů, se hospodářská pomoc stala jedním z nejdůležitějších nástrojů za-

hraniční politiky Spojených států. Celkově pomoc USA do zahraničí za celou stude-

nou válku přesáhla 212 miliard dolarů. Průběžně se však měnila jak vnitřní struktu-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 82. George Marshall: Plán rekonstrukce Evropy, 5. 6. 1947 
2 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha: Slovart, 2006, s. 39-40. 
3 ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Lon-

don: Wadsworth/Thomson Learning, 2007, s. 28.  
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ra této pomoci, tak i její geografické zaměření. Výchozí důraz na západní Evropu po-

stupně vystřídala oblast Středomoří a Středního východu, konkrétně na prvním místě 

Izrael a Egypt – tyto země v roce 1990 dostávaly dohromady 47,1 % americké pomoci, 

což byl pokles oproti roku 1979, kdy spolu tvořily největší podíl – 67,5 %.1 Z těchto 

proměn je patrné, že většina pomoci směřuje do zemí, majících pro USA strategic-

ký význam; pouze zhruba jedna pětina zahraniční pomoci má charakter dvoustranné 

pomoci při rozvoji v podobě grantů do nejchudších rozvojových zemí. 

Nová mezinárodní role vyžadovala též změny institucionálního základu zahraniční 

politiky. V červenci 1947 Kongres přijal Zákon o národní bezpečnosti2. Minister-

stva války a válečného námořnictva byla spojena v Národní vojenskou instituci (Natio-

nal Military Establishment), do jejího čela byl jmenován první ministr obrany James 

V. Forrestal; v srpnu 1949 byla tato instituce přejmenována na Ministerstvo obrany. 

Novému útvaru byla podřízena vojenská ministerstva – armády, námořnictva a letec-

tva. Byla zřízena Národní bezpečnostní rada jako poradní orgán prezidenta, která 

měla koordinovat zahraniční a bezpečnostní politiku USA. Zároveň byla vytvořena 

Ústřední zpravodajská služba, CIA, působící do zahraničí. O těchto institucích blíže 

pojednává 19. kapitola.  

Nový význam získaly i nevojenské složky moci, zvláště oficiální propaganda. Ve 

vazbě na potřeby korejské války zahájil prezident „Kampaň pravdy“, byly rozšířeny 

dotované studijní pobyty na základě Fulbrightových programů výměny (dnes se týkají 

více než 140 států), v zemích po celém světě začala být budována informační centra, 

knihovny. V roce 1953 byla zřízena Informační agentura Spojených států, USIA.  

Poválečný nástup antikomunismu byl na domácí půdě spojen s tzv. mccarthismem. 

Ten připomínal hnutí stoprocentních Američanů po 1. světové válce a předznamenával 

Vlastenecký zákon z roku 2001. Mccarthismus získal jméno podle senátora Josepha 

McCarthyho, který v únoru 1950 přednesl na schůzi Klubu republikánských žen 

v Západní Virginii projev, v němž zazněla slavná věta: „Mám zde ve svých rukou se-

znam 205 – seznam jmen, s nímž byl obeznámen ministr zahraničí, jako se jmény lidí, 

kteří byli členy komunistické strany a kteří nicméně stále pracují a formují politiku 

ministerstva zahraničí“. Rozjel se hon na čarodějnice, během kterého obě komory 

Kongresu zřídily výbory na vyšetřování neamerické činnosti.  

Odhady počtu lidí, kteří byli během mccarthismu zbaveni zaměstnání či vypuzeni 

z práce, se liší a sahají od několika set po 12 tisíc. I když čistky probíhaly ve státní 

správě a armádě, nejznámější se stala jména kulturních a vědeckých pracovníků – po-

stiženi byli například herec a režisér Charlie Chaplin, spisovatelé Howard Fast, Da-

shiell Hammett, Langston Hughes, Arthur Miller, Clifford Odets, Orson Welles, otec 

jaderné bomby Robert Oppenheimer, chemik a nositel Nobelovy ceny Linus Pauling, 

ekonom a zakladatel Monthly Review Paul Sweezy, zpěváci Paul Robeson, Pete 

Seeger a řada dalších. V červnu 1953 pak byli za špionáž a podíl na vyzrazení tajem-

                                                      
1 KEGLEY, Charles W., WITTKOPF, Eugene R.: World Politics. New York: St. Martin’s Press,  

1993, s. 28. 
2 Viz Dokumenty na CD – 84. Zákon o národní bezpečnosti, 26. 7. 1947 
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ství týkajících se jaderné bomby popraveni manželé Julius Rosenberg a Ethel Ro-

senbergová. Tento hon na komunisty ale nezačal až v roce 1950 na základě projevu 

senátora McCarthyho. Už v březnu 1947 podepsal prezident Truman Příkaz číslo 

9835, na jehož základě začaly prověrky loajality všech federálních zaměstnanců.1  

Zdůvodnění nutnosti bojovat proti komunismu na domácí frontě přinesli konzerva-

tivci ještě před zahájením útoku senátorem McCarthyhnym. Podle již zmíněného 

Jamese Burnhama byla představa železné opony vždy zavádějící – komunismus 

„proniká do všech geografických oblastí zemského povrchu“. Situaci prý nelze zjed-

nodušovat představou, že komunistický program je „planý či utopický. Je to ryzí pro-

gram, neboť jeho politické cíle jsou v dostatečné spojitosti se sociálními fakty.“ Při-

tom je prý třeba mít na paměti, že Spojené státy nebudou schopny realizovat svoji 

globální politiku, pokud „komunismus uvnitř USA nebude redukován do bezvýznam-

nosti. Uskutečnit to znamená, že komunismus bude postaven mimo zákon a potlačen,“2 

psal Burnham už v roce 1947. A o tři roky později doplnil, že „ve Spojených státech, 

jako všude, členové komunistického hnutí působí jako agenti sovětské moci. Oni a 

jejich páni se cítí jako ve válce se Spojenými státy… Problém vnitřního komunismu 

nemá nic společného se svobodou slova nebo s Listinou práv,“ dokončil Burnham své 

vykreslení vnitřního i vnějšího nepřítele. Obdobné zásahy proti komunistům v západní 

Evropě zároveň viděl jako podmínku toho, že se svazky tohoto regionu a Spojených 

států stanou skutečné spojeneckými.3  

V té době také začala vznikat i nová civilní výzkumná pracoviště, která se za-

bývají otázkami mezinárodních vztahů a globální politikou USA. Prvním a nesmír-

ně významným bylo RAND Corporation (Research ANd Development Corporation), 

které původně vzniklo jako výzkumné pracoviště vojenského letectva, od května 1948 

působí jako soukromá nezisková organizace. Tady v padesátých letech minulého stole-

tí vznikly nejznámější propočty důsledků jaderné války. Dnes má RAND přibližně 

1600 zaměstnanců, pracujících nejen v místě sídla svého centra v kalifornské Santa 

Monice, ale i ve třech dalších hlavních lokalitách; jednou z nich je i Cambridge ve 

Velké Británii. O dalších pracovištích tohoto druhu a jejich vlivu na zahraniční politi-

ku USA se hovoří v následujících kapitolách. 

Korejská válka 
Nejvýraznějším praktickým projevem doktríny zadržování komunismu se stala ko-

rejská válka v letech 1950 až 1953. Cíle politiky zadržování v Asii stanovil ovšem už 

dokument NSC 48/2 z prosince 19494, který – v návaznosti na vyhlášení Čínské lido-

vé republiky – vymezil jako hlavní úkol USA omezení sovětského vlivu na tomto kon-

tinentu. K dosažení této změny by podle tohoto dokumentu Spojené státy měly podpo-

rovat nekomunistické síly tak, aby převzaly iniciativu v Asii a využít svůj vliv k pro-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 81. Harry S. Truman: Příkaz 9835, 21. 3. 1947 
2 BURNHAM, James: The Struggle for the World. New York: The J. Day Co., 1947, s. 24, 95, 147 a 203. 
3 BURNHAM, James: The Coming Defeat of Communism. New York: Greenwood Press, Publishers, 

1968, s. 73 a 18-19. 
4 Viz Dokumenty na CD – 87. NSC 48/2, prosinec 1949 
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sazení zájmů USA. V té době již byl Korejský poloostrov po odzbrojení japonské oku-

pační armády na konci 2. světové války rozdělen podél 38. rovnoběžky, a to na základě 

návrhu USA. Tragédie Koreje byla v tom, že po roce 1945 „sloužila jako mikrokosmos 

studenoválečnické rivality“.1 

Podle některých autorů korejská válka nezačala v červnu 1950, ale mnohem dříve. 

Například Bruce Cumings uvádí, že organizovanou partyzánskou válku v Jižní Koreji 

lze datovat od listopadu 1948; na začátku roku 1949 odhadovala CIA počet komunis-

tických partyzánů bojujících na Jihu na 3,5 až šest tisíc, nepočítaje několik tisíc party-

zánů na ostrově Cheju. Podle tohoto autora není mnoho důkazů o tom, že by tito party-

záni byli výrazně podporováni ze Sovětského svazu či z KLDR. Vlastní válka v červnu 

1950 začala „po válce partyzánské a devíti měsících bojů kolem 38. rovnoběžky“.2 

Obě strany vnitrokorejského konfliktu – Koreje rozdělené na dva státy, z nichž 

ani jeden nebyl liberálně-demokratický – spoléhaly na své mocné spojence. A obě 

jimi byly materiálně i politicky podporovány. Občanská válka se postupně měnila 

na válku bloků.  
 

Tabulka č. 7: Oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA v korejské válce,  

25. června 1950 až 27. července 1953 
 

počet průběžně  

nasazených celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

5 720 000 33 574 2833 103 284 139 858 

 

Když 25. červnu 1950 „Korea napadla Koreu“, v daném případě severní Korea Ko-

reu jižní, bylo již dlouho jen otázkou času, kdy a kdo vlastně začne. Dva dny po útoku 

ze severu nařídil prezident Truman veliteli jednotek USA na Dálném východě generálu 

Douglasu MacArthurovi, aby s nasazením letectva a námořnictva pomohl Jihu. Ovšem 

již den poté padl Soul, hlavní město Jihu, do rukou vojáků ze Severu. A tak 30. června 

Truman schválil nasazení pozemních jednotek USA. Tyto akce nikdy Kongres USA 

neschválil ve smyslu vyhlášení války, i když v nich na vrcholu bojů v Koreji bylo 

nasazeno 480 tisíc vojáků USA a v bojích padlo téměř 34 tisíce z nich. Tabulka čís-

lo 7 ukazuje oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA v korejské válce.3  

Na žádost USA zasedla 27. června 1950 Rada bezpečnosti OSN, která označila 

KLDR za agresora a vyzvala členské státy OSN k pomoci Jižní Koreji. Tato rezoluce 

byla přijata Radou bezpečnosti v době nepřítomnosti zástupce Sovětského svazu, který 

by ji jinak jistě vetoval. Pod vlajkou OSN pak bojovali proti severokorejským vojá-

kům, jihokorejským partyzánům a později i čínským jednotkám nejen jihokorejští 

vojáci, ale i vojáci USA a dalších 19 zemí. Jednotky států, které zasáhly na pomoc Již-

                                                      
1 HOOK, Steven W., SPANIER, John W.: American Foreign Policy since World War II. Washington, 

D.C.: CQ Press, 2007, s. 69. 
2 CUMINGS, Bruce: Korea´s Civil War and the Roots of U.S. Interventions. In:  Major Problems in 

American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 265. 
3 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 37 

ní Koreji, bojovaly pod přímým vedením amerického generála MacArthura. Štáb jed-

notek OSN nebyl nikdy vytvořen, přestože to vyžaduje Charta OSN, MacArthur nikdy 

nepodával hlášení Radě bezpečnosti; rutinní neutajované zprávy byly předkládány 

pouze Spojenými státy samými. To platilo i v případě amerického rozhodnutí překročit 

38. rovnoběžku a pokusit se sjednotit Koreu silou – přestože Peking opakovaně hrozil 

intervencí v případě, že se tak stane.   

V polovině října 1950 položil prezident Truman generálu MacArthurovi nejdůleži-

tější otázku války: „Jaká je pravděpodobnost čínské nebo sovětské intervence?“ Gene-

rál odpověděl: „Velmi malá. My se již nebojíme jejich intervence. Již nebudeme stát 

s kloboukem v ruce. Číňané mají 300 000 mužů v Mandžusku. Z nich pravděpodobně 

ne více než 100/125 000 je rozmístěno na řece Ja-lu. Pouze 50/60 000 by mohlo být 

schopno řeku Ja-lu překročit. Nemají letectvo. My nyní máme své letecké základny  

v Koreji, když se Číňané pokusí sestoupit do Pchjongjangu, bude z toho to největší 

zabíjení“.1 MacArhurovy názory sdílela i CIA.2 

Kombinovanými pozemními, námořními a leteckými operacemi se podařilo USA 

převzít iniciativu. 20. října bylo dobyto hlavní město KLDR a vojska OSN po celé 

šířce fronty postupovala dále na sever k hranici Číny. V noci z  26. listopadu ale přešlo 

do protiútoku 180 tisíc čínských dobrovolníků, kteří přišli na pomoc Severokorejcům. 

V lednu 1951 pak 400 tisíc čínských a 100 tisíc severokorejských vojáků překročilo 

38. rovnoběžku a opět obsadilo Soul. Podle dnes již dostupných informací kryla tento 

postup ze vzduchu stíhací letadla MIG 15 pilotovaná sovětskými letci v čínských uni-

formách. Byl to jediný přímý bojový střet amerických a sovětských vojáků během 

studené války.   

Kyvadlová válka se změnila na vleklou, vyčerpávající válku. Ve snaze nalézt vo-

jenské řešení, připravovala tehdy Trumanova vláda, alespoň podle údajů Johna Gaddi-

se, jaderné bombardování čínských měst, továren a vojenských zařízení na sever od 

řeky Ja-lu a na jaře 1951 byly dokonce dopraveny komponenty rozmontovaných jader-

ných bomb na základny USA v západním Tichomoří.3 Vypukl veřejný spor me-

zi prezidentem Trumanem a MacArthurem. Ten odstartoval MacArthur svým poža-

davkem zahájit blokádu Číny a bombardování čínských továren, komunikačních sítí  

a vojenských stanovišť, znovuvyzbrojit Čankajškovu armádu a pomoci jí zahájit útok 

na kontinentální Čínu. Smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci mezi Sovětským 

svazem a Čínou pokládal za bezvýznamnou a tvrdil, že Sovětský svaz Číně nepomůže 

– a když, tak to bude příležitost skoncovat s Kremlem jednou provždy. Tehdy Ma-

cArthur použil větu, která se stala slavným symbolem úzkoprsého, apolitického vidění 

války – „Ve válce rozhodně nemůže nic nahradit vítězství.“4 Jenže v té době měl již 

                                                      
1 General Douglas MacArthur Dismisses the Likelihood of Chinese Intervention, 1950. In:  Major Prob-

lems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 261-262.  
2 Viz DUPUY, R. Ernes., DUPUY, Trevor N.: Vojenské dějiny. The Harper Encyklopedie. Sv. 1 a 2. 

Praha: Forma, 1966, s. 1377. 
3 Viz GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 62. 
4 MacArthur´s „No Substitute for Victory“ Speech, 1951. In:  Major Problems in American Foreign Rela-

tions. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 192, 194-195, s. 263.  
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Sovětský svaz jadernou bombu a pravděpodobně i převahu v konvenčních silách na 

případném evropském bojišti. I proto skončil tento spor prezidenta s MacArthuruem 

generálovým odvoláním.  
 

Graf č. 4: Výdaje ministerstva obrany USA  

za vlády prezidenta Harryho Trumana, 1947-1954 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Ofenzíva střídala protiofenzívu a fronta se postupně vrátila k 38. rovnoběžce. U ní, 

ve vesnici Pchanmundžom, začaly v listopadu 1951 rozhovory o příměří. Boje ale dále 

pokračovaly. Smlouva o příměří byla podepsána teprve 27. července 1953, tedy až po 

odchodu prezidenta Trumana z Bílého domu a po smrti Stalina. Na ženevské konfe-

renci v roce 1954, jíž se zúčastnili ministři zahraničí USA, Číny, SSSR, Velké Británie 

a Francie spolu se státy Indočíny a zástupci obou korejských států, se ale dohody  

o Koreji nepodařilo dosáhnout. Celkové ztráty armád bojujících pod vlajkou OSN 

jsou odhadovány na téměř 500 tisíc, v případě druhé strany pak na jeden až je-

den a půl miliónu lidí.  

Korejská válka zanechala ale i další dědictví. Ihned po jejím vypuknutí oznámil 

prezident Truman „neutralizaci Tchajwanského průlivu“, což v praxi znamenalo, že 

mezi Čínskou lidovou republiku a kuomintangský režim na Tchaj-wanu vpluly 

lodě 7. flotily USA. V září 1951 Spojené státy se svými spojenci urychleně podepsaly 

mírovou smlouvu s Japonskem. V roce 1951 vznikl ANZUS a roku 1954 SEATO. Po 

ukončení bojů pak v srpnu 1953 Spojené státy podepsaly smlouvu o vzájemné bez-

pečnosti s Jižní Koreou, která tehdy rozhodně nebyla demokratickým státem. Spojené 

státy zároveň přebíraly od Francie stále větší odpovědnost za situaci ve Vietnamu. 

Vznikla nová hraniční linie zadržování komunismu v Asii. Graf číslo 4, který zná-
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zorňuje dramatický růst vojenských výdajů v období Trumanovy vlády,1 ukazuje, že 

korejská válka zatížila společnost v USA nejen lidskými a morálními nároky.  

Strategický pluralismus 
Vznik NATO v dubnu 1949 signalizoval přechod k novému typu alianční politiky 

Washingtonu. Často se zdůrazňuje, že po 2. světové válce USA demobilizovaly, za-

tímco Sovětský svaz nikoliv. Podle oficiálních údajů měly Spojené státy na konci roku 

1947 ve svých ozbrojených silách přibližně 1,4 miliónu lidí, zatímco Sovětská armáda 

okolo čtyř miliónů. V roce 1949 měl Sovětský svaz v Evropě 175 divizí, zatímco ev-

ropští spojenci USA 14 divizí.2 Jenže pravda je složitější.  
 

Tabulka číslo 8: Vojenský personál USA v aktivní službě, 1939-1962 

(počty v tisících) 
 

rok počet rok počet rok počet 

1939 334,5 1947 1582,1 1955 2935,1 

1940 458,4 1948 1444,3 1956 2806,4 

1941 1801,1 1949 1613,7 1957 2794,8 

1942 3858,8 1950 1459,5 1958 2599,5 

1943 9044,7 1951 3249,4 1959 2503,6 

1944 11 451,7 1952 3635,9 1960 2475,4 

1945 12 055,9 1953 3555,1 1961 2482,9 

1946 3 024,9 1954 3302,1 1962 2805,6 

 

Na začátku studené války měly Spojené státy technickou převahu, hlavně v podobě 

monopolu na jaderné zbraně. Z hlediska vývoje americké zahraniční politiky je pak 

zcela zásadní, že demobilizace po 2. světové válce byla výrazná, ale přesto pouze 

částečná – nikoliv jako po 1. světové válce, kdy, jak ukazuje tabulka číslo 24 v 8. ka-

pitole, se americké ozbrojené síly vrátily téměř k předválečnému stavu. Tabulka číslo 

8 ukazuje vývoj stavu ozbrojených sil USA za období před 2. světovou válkou až do 

války v Indočíně. Graf číslo 5 tyto údaje doplňuje informací o vývoji početního stavu 

jednotlivých složek ozbrojených sil po 2. světové válce až do konce korejské války.3 

Spojené státy si i po demobilizaci po 2. světové válce zachovaly potenciál světové-

ho hráče. Zároveň mimořádně významná opatření v rámci politiky zadržování komu-

nismu představují zahájení závodů ve zbrojení. 

O době vlády Harryho Trumana se hovoří jako o období tzv. strategického plura-

lismu. Historici nejčastěji mluví o dvou hlavních obdobích: období strategie preven-

                                                      
1 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.  
2 Viz např. CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy: A Framework for 

Analysis. Washington, D.C. : CQ Press, 2006, s. 124. 
3 The 2008 Statistical Abstract – http://www.census.gov/compendia/statab/hist_stats.html  
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tivní války v letech 1945 až 1948 a období po znovuzvolení Trumana prezidentem, 

které bylo ve znamení strategie zadržování.  
 

Graf č. 5: Vojenský personál USA, 1946-1953 
 

 
 

 Strategie preventivní války se snažila těžit z existence jaderného monopolu USA 

a ve strategickém letectvu viděla základní prostředek „odstrašení potenciálních 

protivníků“. Orientovala se na preventivní jaderný úder proti Sovětskému svazu  

a dala vzniknout více než deseti plánům atomového bombardování SSSR. Nejstar-

ší seznam cílů v Sovětském svazu je z listopadu 1945 a uvádí jména dvaceti měst 

na čele s Moskvou, přičemž zničení těchto cílů mělo mít za následek i rozbití 90 % 

letecké produkce, 88 % automobilové produkce, 86 % výroby tanků, 67 % těžby 

ropy, 65 % rafinérií nafty atd. Na konci roku 1950 dosáhl uvedený seznam cílů 

počtu sedmdesáti sovětských měst.1 

Realizace těchto plánů se potýkala s celou řadou nepřekonatelných bariér, mezi 

nimiž lze na prvním místě uvést odpor světové veřejnosti a vojensko-technické pro-

blémy USA. Zároveň v počátečním období nedisponovaly Spojené státy dostatečnou 

sítí základen, které by umožnily strategickému letectvu splnit úkoly preventivní války. 

Nelze též zapomínat, že proti bombardérům USA stálo zkušené sovětské stíhací letec-

tvo. Celá řada odborníků se domnívá, že realizace „preventivního“ úderu v době nad-

vlády strategie preventivní války by uškodila Sovětskému svazu méně než barbarství 

německých nacistů. 

Kennanovy představy o zadržování komunismu se pokoušela naplnit směrnice Ra-

dy národní bezpečnosti NSC 20/4, kterou podepsal Truman v listopadu 1948. Ta oz-

                                                      
1 Viz POLMAR, Norman: Strategic Weapons: An Introduction. New York, Crane, Russak and Co. 1982, 

s. 12. 
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načovala Sovětský svaz za největší nebezpečí pro Spojené státy. Podle ní SSSR „přes-

tože není schopen trvalého a rozhodujícího přímého vojenského útoku proti území 

USA či západní polokouli, je schopen vést závažnou ponorkovou válku a omezené 

množství jednosměrných bombových výpadů“. To by se nemělo změnit dříve než 

v roce 1955, kdy by Sovětský svaz mohl mít jaderné, biologické a chemické zbraně, 

dokonalejší ponorky a letadla. Podle tehdejších zpravodajských odhadů byly sovětské 

ozbrojené síly schopné „obsadit během přibližně šesti měsíců celou kontinentální Ev-

ropu a Blízký východ až po Káhiru, a zároveň současně okupovat důležité kontinuální 

body na Dálném východě.“ Ovšem takováto euroasijská expanze by „zatížila sovětské 

logistické kapacity a zasadila vážný úder ruské ekonomice“.  

Podle autorů NSC 20/4 sovětská dominance nad Eurasií, „ať již dosažená vojen-

skou agresí či politickými a subverzními prostředky, by byla pro Spojené státy strate-

gicky a politicky nepřijatelná“. V seznamu cílů zahraniční a vojenské politiky a úkolů 

k jejich zajištění lze mimo jiné nalézt požadavek „zajistit, aby žádný režim či režimy, 

které by mohly existovat na tradičním ruském území po válce, (1) neměl dostatečnou 

vojenskou moc k vedení agresivní války. (2) Nevytvářet nic připomínajícího součas-

nou železnou oponu bránící kontaktům s ostatním světem“.1  

Dokument NSC-68 
Základem nové strategie zadržování se stal jiný dokument – směrnice Rady 

národní bezpečnosti NSC-68, jež byla prezidentem Trumanem podepsána v září 

1950 (prezident podepsal verzi NSC-68/2, přičemž do prosince téhož roku byly přijaty 

ještě dvě další dílčí úpravy znění NSC-68).2 Tento dokument, jehož význam pravděpo-

dobně nelze přecenit, byl vypracován skupinou expertů, kterou vedl Paul Nitze. Právě 

Nitze v lednu 1950 nahradil Kennana ve funkci vedoucího oddělení pro plánování 

politiky ministerstva zahraničních věcí USA. Důvod této změny shrnul Nitze v roce 

1980 velice lakonicky: „Kennan věřil, že dvě vysoce kvalifikované divize válečného 

námořnictva by mohly dostatečně podpořit vojenské požadavky americké politiky 

zadržování. Já jsem nesouhlasil.“3 

 Dokument NSC-68 představuje novou fázi vývoje vojensko-politické strategie 

Spojených států. Především reagoval na ztrátu jaderného monopolu USA, tedy 

na fakt, že v srpnu 1949 – tedy mnohem dříve, než předpokládali autoři NSC 20/4 

– Sovětský svaz provedl první úspěšný test své jaderné nálože. Vzápětí Spojené 

státy utrpěly další významnou prohru ve své politice zadržování komunismu: 

v říjnu 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika.  

Celý materiál má podobu hodnocení čtyř možných podob zahraniční politiky USA 

– pokračování současné politiky, návrat k Izolacionismu, zahájení preventivní války  

a zvýšení moci Spojených států. Rozbor je však podřízen ústřednímu požadavku: 

prokázat, že jedinou možnou zahraniční politikou je ona čtvrtá alternativa, vý-

                                                      
1 NSC 20/4 In: NSC-68: Forging the Strategy of Containment. With Analyses by Paul H. Nitze. Edited by 

S. Nelson Drew. Washington: National Defense University, 1996, s. 24-32. 
2 Viz Dokumenty na CD – 88. NSC 68, 14. 4. 1950 
3 NITZE, Paul H.: The Development of NSC 68. In: International Security, Autumn 1980, s. 171. 



 
 
 
 
 
 
 
 

A. Globální hegemon 

 42 

razný růst americké moci. Jak je chápána moc a rovnováha moci, ukazuje tvrzení 

NSC-68, že „bez souhrnné převahy ve vojenské síle, nacházející se ve stavu bojové 

pohotovosti a rychle mobilizovatelné, bude politika zadržování, která je fakticky poli-

tikou plánovitého a postupného přinucení, pouhým politickým blufem“. Stručně řeče-

no, základem politiky zadržování musí být vojenská převaha. 

Diskuse o vojensko-politické strategii USA byla po 2. světové válce především 

diskusí o jaderných zbraních Spojených států a Sovětského svazu. Podle NSC-68  

v souvislosti s tím, že Sovětský svaz získal jaderné zbraně a může mít termonukleární 

zbraně, nemohou Spojené státy očekávat zmírnění mezinárodní krize – „pokud a do-

kud se neobjeví změna v podstatě sovětského režimu“. Jak upozorňuje Samuel Wells, 

význam memoranda NSC-68 je v tom, že tento dokument „obsahuje jako nový cíl 

změnu podstaty sovětského systému prostřednictvím politického tlaku opírajícího se  

o ekonomické, psychologické, propagandistické a tajné aktivity“. Přitom „požadavek 

změny v podstatě sovětského systému představuje nejvýznamnější nový prvek posta-

vený mezi cíle národní bezpečnosti v NSC-68.“1  

V této souvislosti obsahuje NSC-68 hrozivé varování: „Během příštích čtyř či pěti 

let bude mít Sovětský svaz vojenskou schopnost překvapivého útoku“ proti USA. Pro-

to prý Spojené státy „musejí podstatně zvýšit základní leteckou, pozemní a námořní 

sílu, jaderné zásoby a leteckou i civilní obranu k odstrašení války a provést rozumná 

opatření, která by v případě války umožnila přežít první úder a směřovala by k případ-

nému dosažení vlastních cílů“. Paul Nitze později mírnil tyto odhady tvrzením, že 

autoři NSC-68 se pouze domnívali, že „rok 1954 by mohl být rokem zvýšeného nebez-

pečí – bod, kdy Sovětský svaz by měl mít atomové zbraně a k nim letadla v dosta-

tečném množství pro to, aby způsobil velké škody Spojeným státům… Ale nevěřili 

jsme, že sovětské vedení má pevný plán určující datum útoku.“2  

Významným posunem ve srovnání s představami o preventivní válce v předchá-

zející strategii bylo v NSC-68 pojetí jaderné války. Nejenže tento dokument předpo-

kládal, že v roce 1954 bude Sovětský svaz schopen překvapivého úderu proti Spoje-

ným státům, ale ani aktuální jaderné americké převaze nepřisuzoval dostatečnou 

kapacitu pro dosažení požadovaných cílů. Podle NSC-68 by preventivní jaderný 

úder proti Sovětskému svazu „nepřinutil či nepohnul Kreml ke kapitulaci a bude stále 

schopen použít sil, kterými disponuje, a ovládnout většinu nebo celou Eurasii“. To 

ovšem neznamená, že by se autoři NSC-68 zříkali užití jaderných zbraní jako první. 

Chtěli udržet jadernou převahu co nejdéle a připravovat se na „použití jaderných zbra-

ní jako odpovědi na jejich první použití Sovětským svazem nebo proto, že nebudeme 

mít žádný jiný způsob, jakým bychom mohli dosáhnout svých cílů“.  

V situaci, kdy jaderné zbraně nemohly zajistit vítězství, viděla směrnice NSC-68 

řešení v požadavku „zvýšit tak rychle, jak je to jen možné, naše konvenční letecké, 

                                                      
1 WELLS, Samuel F. Jr.: Sounding of Tocsin: NSC 68 and the Soviet Threat. In: International Security, 

Autumn1979, s. 138-139, 132. 
2 NSC-68: Forging the Strategy of Containment. With Analyses by Paul H. Nitze. Edited by S. Nelson 

Drew. Washington: national Defense University, 1996, s. 22. 
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pozemní a námořní síly a sílu našich spojenců do té míry, abychom nebyli tak zcela 

závislí na atomových zbraních“. V této souvislosti se aktivní příprava na konvenční 

válku stala vojenskostrategickým a vojensko-technickým požadavkem dokumen-

tu NSC-68. „NSC-68 se pokoušel pohnout nás od prvořadého spoléhání na nukleární 

zbraně směrem k výstavbě konvenčních sil,“1 komentoval v roce 1980 tento významný 

posun Paul Nitze. 
 

Graf č. 6: Jaderný potenciál USA a SSSR na počátku studené války 
 

 
 

Americká agentura Natural Resources Defense Council (NRDC) ve své analýze 

uvádí, že v roce 1945 disponovaly Spojené státy šesti jadernými náložemi, o rok poz-

ději jich měly 11 a v roce 1949, tedy při prvním sovětském nukleárním testu, to bylo 

235 náloží – všechny charakterizované jako strategické bomby pro letadla. V posled-

ním roce Trumanovy vlády jich měl Sovětský svaz 50, zatímco Spojené státy 1005. 

Graf číslo 6 ukazuje, jak se podle NRDC vyvíjel počet jaderných náloží USA a SSSR 

během vlády Harryho Trumana. Čísla uvádějí dohromady strategické i taktické jaderné 

nálože, ovšem první nestrategické nálože se ve výzbroji USA objevily v roce 1951. 

Následující graf číslo 7 pak přibližuje vývoj jaderného potenciálu Spojených států 

v době celé studené války.2 Nejvěrohodnější dostupné informace uvádějí, že od roku 

1945 do poloviny roku 2006 bylo ve Spojených státech vyrobeno více než 70 tisíc 

jaderných náloží, ovšem více než 60 tisíc jich bylo postupně rozebráno.3   

Z těchto údajů je zřejmé, že odhady počtu sovětských jaderných náloží, s nimiž 

pracovali autoři dokumentu NSC-68, nebyly příliš vzdálené pravdě – podle tabulky 

                                                      
1 NITZE, Paul H.: The Development of NSC 68. Citované vydání, s. 172. 
2 Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp  
3 NORRIS, Robert S., KRISTENSEN,  Hans M:. Global nuclear stockpiles, 1945–2006. In: Bulletin of 

the Atomic Scientists July/August 2006, s. 1. 

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp
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číslo 9 je zřejmé, že Sovětský svaz sice oněch předpokládaných 200 jaderných náloží 

v předpokládaném kritickém roce 1954 nevlastnil, ale následujícího roku již tohoto 

počtu dosáhl.1 Ovšem podstatné je, jak interpretovali poměr sil supervelmocí a celko-

vou mocenskou rovnováhu ve světě. 
 

Graf č. 7: Jaderné nálože USA, 1945-1989 
 

 
 

NSC-68 nebyl pouze reakcí na ztrátu jaderného monopolu. Je to dokument, který 

zformuloval některé z hlavních principů zahraniční politiky USA po 2. světové válce  

a jeho vliv je patrný dodnes. Již v NSC-68 lze nalézt teze o tom, že „je třeba zvýšit 

vojenskou sílu USA a jejich spojenců na takovou úroveň, aby tato spojená síla převy-

šovala jak na počátku, tak i během války síly, které by mohl postavit Sovětský svaz  

a jeho satelity“. Přitom uvádí, že se „ukazuje jako nezbytně nutné, abychom se při 

zvyšování této síly opírali o technickou převahu“. Tento dokument odmítá možnost, že 

by se Spojené státy zřekly použití jaderných zbraní jako první: „Vyzývají nás, aby-

chom prohlásili, že použijeme jaderných zbraní jedině v případě odvety… S takovým 

prohlášením nemůžeme vystoupit, jestli si nebudeme jisti, že dosáhneme svých cílů 

bez použití jaderných zbraní.“  

Směrnice NSC-68 opět pojednávala o mezinárodním komunistickém hnutí jako  

o prodloužené ruce Kremlu a požadovala, aby s celým komunistickým hnutím bylo 

jednáno jako s jednotným monolitem. Žádné techniky zahraniční politiky se nezříkala: 

„Integrita našeho systému nebude ohrožena žádnými opatřeními, tajnými či veřejnými, 

násilnými nebo nenásilnými, které budou sloužit cíli frustrace plánů Kremlu“ – čímž 

zakládala vizi práva na jakékoliv nezákonné či nemorální akce a otvírala široký 

                                                      
1 NSC 68: United States Objectives and Programs for National Security –  

http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm a Natural Resources Defense Council  

– http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab10.asp  
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prostor pro machiavelismus. Sovětské nebezpečí ale zmíněný dokument kreslil jako 

především vojenské nebezpečí. Zároveň však tato směrnice odmítala diplomacii jako 

nástroj řešení problémů: „Současná situace přímo mluví proti vedení úspěšných jedná-

ní s Kremlem.“ Jednat se bude muset, ale „nabídka nebo pokus o jednání o obecných 

otázkách… mohou být pouze taktické“. Zároveň ovšem NSC-68 upozorňoval, že „je 

naprosto jisté, že zprávy o realizaci zde doporučovaného jednání bude využíváno So-

větským svazem v jeho kampani za mír, což bude mít až do dosažení potřebného růstu 

moci nepříznivý psychologický vliv na některé oblasti svobodného světa. Proto se 

musí v některých prohlášeních o politice a charakteru prováděných opatření zvlášť 

vyzdvihnout jejich obranný charakter.“ 
 

Tabula č. 9: Jaderné nálože SSSR podle NSC-68 a NRDC 
 

 

polovina roku 

podle NSC-68 

konec roku 

podle NRDC 

1950 10-20 5 

1951 25-45 25 

1952 45-90 50 

1953 70-135 120 

1954 200 150 

1955 neuvádí 200 
 

Zadržování mělo být celosvětové, ovšem globalismus směrnice NSC-68 byl jiné 

povahy než Kennanovy úvahy. Pro autory dokumentu NSC-68 sama existence So-

větského svazu představovala dostatečný důvod pro to, aby považovali všechny 

zájmy Spojených států na mezinárodní scéně za životní zájmy. Jak konstatuje John 

Gaddis, „tam, kde měl  Kennan tendenci vidět sovětskou hrozbu v pojmech nezávisle 

vytvořené představy nezúžitelných zájmů, dokument NSC-68 odvozoval svoji vizi 

amerických zájmů v první řadě z předpokladu sovětské hrozby“.1 Pro Kennanovo poje-

tí zadržování komunismu byl patrný selektivní přístup při volbě geografických oblastí 

pro použití síly, jakási horizontální pružnost. Pro dokument NSC-68 je příznačná ver-

tikální pružnost při výběru prostředků vojenské síly, a to od jaderných zbraní po zbra-

ně konvenční, avšak zároveň horizontální nepružnost, daná chápáním celého světa jako 

arény amerických životních zájmů. Tato odlišnost není bezvýznamná – Gaddis se pří-

mo domnívá, že rozdíl mezi selektivním a neselektivním přístupem k zadržování 

komunismu, mezi asymetrickou a symetrickou reakcí „byl ve skutečnosti základní 

pro historii poválečné americké strategie“.2  

Dokument NSC-68 polemizoval i s Kennanovou představou o omezenosti americ-

kých prostředků, která limitovala zadržování komunismu. NSC-68  se dovolal zkuše-

ností z 2. světové války a keynesiánských představ o kapitalistické ekonomice a dával 

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 96. 
2 GADDIS, John Lewis: NSC 68 and the Problem of Ends and Means. In: International Security,  

Autumn 1980, s. 169. 
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najevo přesvědčení o velké schopnosti mobilizovat americké hospodářství pro vojen-

skou výstavbu i za pomoci využití deficitu v rozpočtu. Podle Nitzeho vzpomínek vy-

padala situace na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století tak, že „prezi-

dent Truman věřil, že si Spojené státy nemohou dovolit rozpočet nad 12,5 miliard do-

larů, ale oddělení pro plánování politiky cítilo, že když to bude nutné, rozpočet  

40 miliard může být dosažen“.1 

Není náhoda, že právě v době zrodu a prosazování směrnice NSC-68 se objevila 

první kampaň hovořící o sovětském nebezpečí, která zdůrazňovala sovětskou 

převahu v letectvu. Tehdy ovšem Sovětský svaz nedisponoval strategickým letectvem 

– obavy amerických radikálů vyvolávala síla a bojové zkušenosti sovětského stíhacího 

letectva, které představovalo vážnou bariéru pro proniknutí strategických bombardérů 

USA nad území SSSR. Dnes již je známé, že představy NSC-68 o tehdejších schop-

nostech sovětského letectva a následně o možnostech přežít jadernou válku byly pře-

hnané. Ovšem apokalyptický tón NSC-68 pomáhal vytvořit – částečně záměrně  

a částečně z neznalosti – z americké vojensko-politické strategie významný propagan-

distický nástroj. V celé řadě východisek a závěrů představoval NSC-68 daleko více 

bojovnou výzvu než analytický materiál. K žádnému útoku na USA nedošlo. Pro-

blém byl v interpretaci dat a výběru prostředků k řešení konfliktní situace. I v tom ale 

předznamenal některé pozdější vlivné analýzy. Takovýto zastrašovací a mobilizační 

přístup připomíná pozdější diskuse kolem okna zranitelnosti a práci Týmu B (viz blí-

že 11. kapitola) či Bushovu doktrínu a současné zdůvodňování Národní protiraketové 

obrany USA (viz 17. kapitola).  

Logika doktrinálního myšlení 
V této kapitole dosud popisovaný postup formování a provádění zahraniční politiky 

USA se zdá být ideálním modelem racionální politiky: 
 

 

                                                      
1 NITZE, Paul H.: The Development of NSC 68. Citované vydání, s. 172-173. 
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Trumanova zahraniční politika se tak jeví jako téměř dokonalá dedukce. Jenže takto 

život nefunguje.  

Nebylo by však správné domnívat se, že prezident četl dlouhý telegram a podle ně-

ho sestavil svůj projev v Kongresu. Ani že Kennanův dlouhý telegram byl jediným 

impulzem pro globální politiku USA po 2. světové válce. Počátky nové koncepce glo-

bální zahraniční politiky USA lze hledat už během 2. světové války. Ihned po japon-

ském útoku na Pearl Harbor byl při ministerstvu zahraničních věcí koncem prosince 

1941 vytvořen Poradní výbor pro poválečnou zahraniční politiku. Významná byla také 

doporučení Council on Foreign Relations. Tento výbor byl v roce 1918 původně 

založený jako večerní diskusní klub. Je těsně propojený s Rockefellerovou nadací, ale 

také s Carnegie Corporation, A. P. Solan Foundation či C. F. Kattering Foundation, 

Brooking Institution i RAND Corporation atd. A právě Council on Foreign Relations 

v létě 1940 zahájil projekt, který měl vymezit priority USA po válce.  

Ještě v říjnu 1940 a následně pak v červenci roku 1941 byla na Council on Foreign 

Relations vypracována dvě memoranda – jedno pro prezidenta Franklina Roosevelta  

a druhé bylo určeno ministerstvu zahraničí. Memoranda obsahovala tři základní posel-

ství: (a) blok Německé říše je větší než západní hemisféra jako celek; (b) uskupení 

USA-západní hemisféra není soběstačný blok, protože potřebuje široké světové trhy 

pro své výrobky; (c) aby se blok USA-západní hemisféra stal soběstačným, potře-

buje obchodní a ekonomickou integraci s dalšími dvěma neněmeckými bloky,  

s Britskou říší a Dálným východem. Na Council on Foreign Relations v druhé polo-

vině roku 1941 a začátkem následujícího roku pak vznikly první návrhy, které poz-

ději vedly ke vzniku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Rodil se 

brettonwoodský systém, systém světového volného obchodu, globálního liberalismu1  

– či, jak kritici říkají, „vlídný či benevolentní imperialismus“, „imperialismus svobod-

ného trhu“.  

Také tzv. velká teorie, hlavně geopolitika, připravovala nový pohled na globální ro-

li USA. Pro geopolitiky byla mapa prvořadou informací o politických, zvláště pak 

silových vztazích. To platí o Nicholasi Spykmanovi, jehož práce patřily během 2. svě-

tové války k nejčtenějším a jenž je někdy označován za „kmotra politiky zadržování 

komunismu“. Právě Nicholas Spykman dospěl ve čtyřicátých letech minulého století  

k názoru, že cylindrická mapa světa s nultým poledníkem, procházejícím Greenwi-

chem jako osou, byla správná v době, kdy evropské země vedly nejdůležitější boje za 

ovládnutí světa, zatímco zbytek světa byl složen z kolonií či polokolonií. V důsledku 

radikální změny distribuce moci ve světě však „cylindrická mapa se Spojenými státy  

v centru dá dnes jasnější obraz o pozici USA ve vztahu jak k Evropě, tak i k Dálnému 

východu“. Takováto amerikocentrická projekce „graficky znázorní fakta, která vysvět-

lují geopolitické postavení Spojených států“2. Posunutí osy mapy světa přibližně na 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 76. Brettonwoodské dohody, 22. 7. 1944 
2 SPYKMAN, Nicholas J.: The Geography of the Peace. New York: Harcourt, Brace and Co., 1944,  

s. 13, 15 a 18. 
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poledník 100° západní délky klasické evropocentrické projekce symbolizuje nový po-

měr sil. Mapa číslo 1 ukazuje právě takovéto americkocentrické pojetí světa. 
 

Mapa č. 1: Americkocentrický svět 
 

 
 

Spykman v knize Geografie míru (vyšla posmrtně roku 1944) popisoval „rozsáhlou 

nárazníkovou zónu konfliktu mezi mořskou mocí a pozemní mocí“ v okrajovém pásu 

eurasijského kontinentu. V geopolitice se pro tento pás s významem, jenž mu Spykman 

přisoudil, ujal anglický název Rimland (rim, angl. = okraj, obruba, lem, rámec). „Jestli 

má existovat nějaký slogan pro vyjádření mocenské politiky Starého světa,“ psal 

Spykman, „pak musí znít: »Kdo kontroluje Rimland, ovládá Eurasii; kdo ovládá Eura-

sii, kontroluje osud Světa«“. Podle Spykmana tlak Sovětského svazu proti Rimlandu 

by měl „vytvářet důležitý aspekt poválečného uspořádání“. A tak „nejvážnější otázkou 

bezpečnosti USA je otázka, kdo vládne zóně zemí okrajového pásu v Evropě a Asii“. 

Tyto úvahy vyústily v požadavek výstavby vojenských základen v zemích Rimlandu: 

„Nebyla by to otázka imperialistické expanze, ale nutnost vytvořit vyvažující moc  

v určitých strategických oblastech“, když tam Spojené státy umístí své základny.1 

A při hodnocení mocenské rovnováhy Spykman upozorňoval, že mezi Starým a No-

vým světem leží tři linie fronty: nejen atlantická a pacifická, ale též polární. Její vý-

znam přirozeně nespojoval s námořní navigací, ale s rodícím se novým významem 

letectva. Mapu světa s centrem v místě severního pólu doprovázel slovy, že „severní 

fronta je tou frontou, která nás v pojmech letecké moci přenáší nejtěsněji k eurasij-

ským centrům moci…, každá přesná mapa pro válečnou strategii se musí koncentrovat 

                                                      
1 SPYKMAN, Nicholas J.: The Geography of the Peace. Citované vydání, s. 38, 41, 44, 43, 53 a 58. 
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na tuto frontu“. Ovšem právě tak jako Alfred Mahan při definování námořní moci,  

o čemž pojednává 5. kapitola, Spykman dodával, že „letecká moc nejsou jen samotná 

letadla, ale letadla plus základny“.1 Pohled z vojenského letadla letícího nad severním 

pólem se pak stal kultem pro dalšího z plejády amerických geopolitiků, Alexandera de 

Severského. Faktem je, že ze 111 světových velkoměst s více než jedním miliónem 

obyvatel jich sto je na severní polokouli a 71 z nich má blíž k polárnímu kruhu než 

k rovníku. To se ukázalo jako významné nejen pro letectvo, ale též pro trasy mezikon-

tinentálních balistických raket – ty mířily z USA do Sovětského svazu a naopak právě 

přes severní pól.  

Trumanova doktrína byla víc než politikou zadržování komunismu. Byla pro-

jevem nových globálních záměrů USA. Začala být praktikována dříve, než se stal 

známým Kennanův dlouhý telegram. Je obsažena například v prohlášení ministra za-

hraničních věcí USA ze září 1946 o tom, že armáda USA zůstane v Německu bez oh-

ledu na termíny. Obdobně už v roce 1946 byla ve Středozemním moři rozmístněna 6. 

flotila – bitevní loď USS Missouri byla vyslána do východního Středomoří –, přestože 

Sovětský svaz pochopil, že své záměry v Turecku neuskuteční, a dokonce stáhl svá 

vojska z Íránu. Nemluvě o tom, že Truman již v polovině roku 1945 odmítl varování 

skupiny vědců vedených Jamesem Franckem, že svržení jaderné bomby povede 

k závodům v jaderném zbrojení. A odmítl i memorandum svého ministra války Henry-

ho Stimsona z téhož roku, aby zahájil jednání s Moskvou o jaderných zbraních. Také 

ještě před vyhlášením Trumanovy doktríny musel z vlády odejít ministr obchodu Hen-

ry Wallace, který požadoval dohodu s Moskvou, nikoliv konfrontaci s ní.  

Osobnost prezidenta 
Řada autorů upozorňuje, že Harry Truman převzal funkci hlavy státu zcela ne-

připraven na výkon prezidenta v oblasti zahraniční politiky. Zesnulý prezident 

Franklin Roosevelt svého viceprezidenta přehlížel při svém koncipování válečné  

a zahraniční politiky. Truman vůbec netušil, že Spojené státy vydaly dvě miliardy 

dolarů na vývoj jaderné zbraně, která se vbrzku měla stát ústředním tématem jeho 

zahraniční politiky – a ne pouze proto, jak sám prohlásil, že „bomba nás může velmi 

dobře vynést k postavení, které nám umožní diktovat konec války v našich pojmech“.2  

Styl práce politiků je do značné míry určen prvními úspěchy. V americké literatuře 

se staly slavnými Trumanovy paralely, které dělal mezi svými zkušenostmi z místní 

politiky v Jackson Country ve státě Missouri a mezinárodní politikou. Arnold Offner, 

který pracuje s nástroji politické psychologie, mluví o Trumanovi jako „téměř velkém 

prezidentovi“ a jeho styl a ideové zaměření charakterizuje dvěma slovy: „provinciona-

lismus a nacionalismus“. To pak spojuje s „významným pocitem nebezpečí“, což 

ovšem mělo prý kořeny v jeho venkovském dětství ve šťastné rodině a baptistické víře. 

Slabý zrak, chatrné zdraví dotvářely jeho socializaci. Odsuzoval všechny, jejichž styl 

                                                      
1 Tamtéž, s. 16, 17 a 46. 
2 Citováno podle BERNSTEIN, Barton J.: Secrets and Threats: Atomic Diplomacy and Soviet-American 

Antagonism. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované 

vydání, s. 209.   
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či způsob myšlení mu byl nesrozumitelný: „chlapce s pruhovanými kalhotami“ 

z ministerstva zahraničí, vojenské „měděné klobouky“ a „primadony“, politické „fakí-

ry“, jakými pro něho byli Theodor i Franclin Rooseveltové, a „profesionální liberály“.  

Charles de Gaulle, Josef Stalin, Ernes Bevin či Douglas MacArthur byli „zkurvysyni“. 

Baptistické čtení bible jej utvrdilo, že svět je zaplněn „lháři a pokrytci“ – což je spoje-

ní, které používal při hodnocení svých kritiků. Právě tak jej upevnilo v přesvědčení, že 

„trest vždy následuje za hříchem“, tedy v zásadě, kterou aplikoval na KLDR a Čínskou 

lidovou republiku.     

Státníci, kteří nemají zkušenosti s mezinárodní politikou, nebývají svobodní; 

každodenní úkoly je nutí spoléhat na spolupracovníky. Podle Offnera vnímal 

Truman styl a pevné světonázorové postoje ministrů zahraničí George Marshalla a 

Dweana Achhesona jako „uklidňující“.  Historické sebevzdělání čerpal z didaktických 

životopisů „velkých mužů“ a říší. „Rozšiřoval svoji představu světa, ale vykazoval 

malý cit pro komplexnost či dvojznačnost a vštípil si přemrštěné přesvědčení, že pro-

bíhající události mají jasné historické analogie, které poskytují klíč k současné politi-

ce“ – například nekriticky používal analogie usmiřování nacistického Německa na 

diplomacii se Sovětským svazem a krize v Íránu, Řecku, Turecku a Koreji.1 Podle řady 

pramenů měl na Trumana velký vliv jeho poradce Clark Clifford, který později také 

spolupracoval s prezidenty Kennedym, Johnsonem a Carterem; v době Johnsonova 

prezidentství byl ministrem obrany (jeho náměstkem byl tehdy Paul Nitze).   

Samotný dokument NSC-68 byl připraven v dubnu 1950, ale prezident Truman 

jej podepsal až v září téhož roku – tedy až tři měsíce po začátku korejské války. 

Historici uvádějí, že to byla daleko více korejská válka než logika argumentace 

NSC-68, která přivedla Spojené státy k oněm výšinám vojenského rozpočtu, jaké 

požadoval dokument NSC-68. Není bez zajímavosti, že při prosazování NSC-68 sehrál 

důležitou roli v roce 1950 vytvořený Výbor o současném nebezpečí (Committee on 

Present Danger, CPD). Zakládal jej Tracy Voorhees, který tehdy končil ve funkci 

náměstka ministra armády, tedy pozemních vojsk. CPD se rozpadl po nástupu Eisen-

howera k moci, neboť řada jeho předních funkcionářů obdržela od nového prezidenta 

důležitá místa v administrativě. Znovu ale CPD ožil v období 1972 až 1981 a ukázal se 

jako velmi významný při přípravě a nástupu Ronalda Reagana.  

Obsah sporů v době přechodu Spojených států od regionální ke globální politice 

ukazuje, že politická elita této země byla již na tuto změnu do značné míry připravena. 

Tato příprava ale nebyla záležitostí diskusí či návrhů během 2. světové války, či pouze 

debat a doporučení z doby této války. Tento obsah se formoval dlouhodobě, vlastně již 

od okamžiku vzniku USA. A tak porozumět zahraniční politice Spojených států nelze 

bez podrobnější exkurze do doby, kdy se formovala politická kultura této mimořádně 

dynamické země.  

 

                                                      
1 OFFNER, Arnold A.: Provincialism and Confrontation: Truman’s Responsibility. In: Major Problems 

in American Foreign Relations. Volume II: Citované vydání, 2005, s. 219-220. 
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Přechod Spojených států po 2. světové válce k politice celosvětové angažovanosti ne-

byl výsledkem rozhodnutí během války. Jak bylo již řečeno, ekonomická moc USA již 

koncem 19. století přivedla tuto zemi mezi světové velmoci. Ale ani růst ekonomiky 

nebyl dán pouze hospodářským vývojem. Měnilo se území i počet obyvatel. V dneš-

ním světě je možné nalézt pouze jeden stát, který se po celou dobu své existence 

rozpínal – jsou jim Spojené státy americké.  

Spojené státy jsou v učebnicích politologie zpravidla představovány jako ukázka 

historicky nebývalé stálosti. Důkazem pro toto tvrzení je Ústava Spojených států: není 

země, která by se mohla pochlubit tím, že jeho nejvyšší zákon platí bez výrazné změny 

déle než dvě stě let. Z hlediska mezinárodní politiky jsou ale Spojené státy příkladem 

nebývalé dynamiky. Pávě vývoj státnosti USA může posloužit jako důkaz pro tvr-

zení geopolitiků, že hranice je dynamická, frontová linie. Oba dva protikladné prv-

ky – stálost i dynamika – jsou v  politické kultuře USA pevně zakořeněny.  

 

4. Zdůvodnění růstu 
Jak již bylo řečeno v 1. kapitole, v okamžiku svého vzniku byly Spojené státy předur-

čeny k velikosti. Základním faktorem rodící se mocnosti bylo území a obyvatelstvo.  

Růst počtu obyvatelstva byl umožněn rozšiřováním území a charakterem nově získa-

ného teritoria. Ovšem vymezení počáteční velikosti Spojených států není jednoduché. 

Současné geografické chápání oněch původních třinácti britských kolonií, které 

založily Spojené státy, zahrnuje tři oblasti: 

 Nová Anglie, která se skládala z Provincie New Hampshire (později stát New 

Hampshire), Provincie Massachusetts Bay (později Massachusetts a Maine), 

Kolonie Rhode Island a Providence Plantations (později Rhode Island) a Kolonie 

Connecticut (později Connecticut); 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Maine
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Connecticut
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 Střední kolonie, která zahrnovala Provincii New York (později přejmenované na 

New York a Vermont), Provincii New Jersey (později New Jersey), Provincii 

Pennsylvania (později Pennsylvanie) a Kolonii Delaware (před rokem 1776 nazý-

vané the Lower Counties on Delaware, později Delaware).  

 Jižní kolonie (Virginie a Maryland jsou někdy uváděny zvlášť jako Chesapeake 

Colonies), která se skládala z Provincie Maryland (později Maryland), Kolonie  

a Dominia Virginie (později Virginie, Kentucky a Západní Virginie), Provincie 

Severní Karolína (později Severní Karolína a Tennessee), Provincie Jižní Karo-

lína (později Jižní Karolína) a Provincie Georgie (později Georgie).  
 

Mapa č. 2: Růst Spojených států amerických 
 

 
 

Pařížská smlouva z roku 1783, kterou Velká Británie uznala suverenitu Spoje-

ných států,1 pracovala při vymezování hranic s mapami vypracovanými Johnem Mit-

chellem. Na nich je ovšem zakresleno pouze oddělení USA od Britské severní Ameri-

ky. Mapa číslo 2 naznačuje, že touto smlouvou vymezené území je přibližně dvakrát 

větší, než byla původní rozloha povstaleckých kolonií.2 V oficiálních statistických 

přehledech se uvádí území až od roku 1790 – v němž už je zabrání dalších „vol-

ných“, tedy indiánských teritorií. Tehdy již tvořilo území USA 891 364 čtverečních 

mil, tedy přibližně 2,3 miliónů km2. Řečeno jinak, americká revoluce nezastavila 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 11. Pařížská mírová smlouva, 3. 9. 1783 
2 Zpracováno podle The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 452. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland
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koloniální expanzi. Rozpínání bez přerušení dále pokračovalo do oblastí geopolitic-

kého vakua. Tedy do míst, kde se nový stát či kolonisté nesetkali s vel-kým odpo-

rem nějaké evropské mocnosti.    

Hraničářský individualismus 
Vlastnictví nově nabytých území bylo v době vzniku Spojených států zdůvodňová-

no politickou a právní filosofií vítězů. Řečeno slovy rozhodnutí Nejvyššího soudu 

USA z roku 1890, „kdo je suverén, de jure nebo de facto, daného území, není právní, 

ale politická otázka“.1 Evropští, převážně britští osadníci a jejich potomci – občané 

USA – si svůj postup na západ do indiánských území ospravedlňovali tvrzením, že 

Indiáni žijící na „nově nalezené zemi“ užívali tuto zemi jen dočasně – jako potulní 

lovci či sběrači zemi nekultivují, trvale neobývají, a tudíž ani nevlastní.2 To dávalo 

evropským imigrantům punc objevitelů. A tehdy platná doktrína objevení zakládala 

právo vlastnictví pro prvního držitele. Vlastníkem nebyl tedy ten, kdo půdu užíval, 

ale kdo ji dokázal vykolíkovat či oplotit – a uhájit. Ten získal podle tehdejšího práva 

vlastnickou přednost před ostatními zájemci. Vznešené přirozenoprávní úvahy Dekla-

race nezávislosti USA se tak proměnily v krutou sociálně-darwinistickou praxi. Podle 

některých autorů proběhlo v době kolonizace v Severní Americe mezi novými osadní-

ky a Indiány více než 1250 ozbrojených srážek.3 V roce 1700 tři čtvrtiny obyvatel ob-

lastí, patřících dnes do Spojených států, byli Indiáni; v roce 1820 původní obyvatelé 

tvořili pouhá tři procenta populace. Tabulka číslo 10 ukazuje vývoj etnického složení 

obyvatelstva na území dnešních Spojených států v letech 1700 až 1820.4 Samozřejmě 

po vítězství na poli válečném byly nové poměry zajištěny zákony.  
 

Tabulka č. 10: Etnické složení obyvatelstva USA, 1700-1820 

(údaje v tisících) 
 

rok domorodci běloši černoši celkem 

1700 750 223 27 1000 

1820 325 7884 1772 9981 
 

Desetiletí kolonizace „divokého Západu“ našlo svůj odraz v mentalitě obyvatel 

USA, ale i ve společenských vědách. Ospravedlňující vysvětlení se ovšem nemohla 

opírat o osvícenství, které tvořilo duchovní základ Deklarace nezávislosti USA. Proto 

si nový výklad musel počkat až na příchod sociálně-darwinistické filosofie a sociolo-

gie. Koncem 19. století historik Frederick Turner dal tehdejšímu přístupu k politice 

nové pojmenování a jasný cíl: Pax Americana, americký mír. Ve své nejznámější 

                                                      
1 Citováno podle LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire: Territorial Expansion 

and American Legal History. New Haven: Yale University Press, 2004, s. 99. 
2 Viz PERDUE, Theda: The Origins of Removal and the Fate of the Southeastern Indians. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Documents and Essays. Volume 1: To 1920. Edited by 

Dennis Merrill, Thomas G. Paterson. Boston: Houghton Mifflin, 2005, s. 171-180. 
3 Viz MEAD, Walter Russell: Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the 

World. New York: Knopf, 2001, s. 25. 
4 MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 39-40 a 250.  
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přednášce, přednesené na zasedání Americké historické asociace v červenci 1893, 

vyložil Turner svoji teorii „dynamické hranice“, předobraz hranice jako frontové 

linie známé z německé geopolitiky 20. století.1 V jeho podání „americká demokracie… 

vyšla z amerických lesů a čerpala vždy svoji sílu ze styku s hranicí“. Přitom prý nelze 

zpochybňovat myšlenku, že by se „expanzionistický charakter amerického života zcela 

vyčerpal. Pohyb – to je jeho hlavní faktor.“ Právě Turner zformuloval teze o tom, že 

„prvním ideálem pionýra je dobytí… Puška a sekyra – to jsou symboly pionýra od 

počátku.“ Přitom se Turner domníval, že „síla pohraničního života pulsuje v celé ame-

rické společnosti. Ona v ní ková něco zvláštního a neocenitelného – americký způsob 

života.“2 Hranice je podle Turnera místem ničení či „transformace“ politických 

idejí z Východu. Zároveň Turner varoval, že vyčerpání „volné půdy“ na západě vede 

k narůstání třídního napětí v americké společnosti, a volal po nalezení nových obec-

ných zájmů celé společnosti v expanzi.  

Agrární romantismus 
Obrazy farmáře a hraničáře přitahují pozornost mnoha teoretiků, kteří se snaží roz-

lišit vliv odlišných tradic při formování amerického národa, ale i zahraniční politiky 

Spojených států. Oba, tedy farmář i hraničář, byli nástrojem kolonizace „volných“ 

území, ovšem jejich odlišná funkce vytvářela jejich odlišné politické vědomí i ne-

vědomí. V tomto členění je farmářská práce pokládána za šlechetnou a v osvícen-

ské i liberální politické filosofii má podobu úhelného kamene svobody. Je zdůraz-

ňován její tvůrčí charakter při přeměně lesa v pole a zahradu. Farmář má být personi-

fikací nejlepších stránek amerického charakteru: tvrdé práce, rodinného pojetí práce, 

spoléhání na vlastní síly při zajišťování budoucnosti. Takto se rodila americká verze 

protestantské etiky.  

Není bez zajímavosti, že pro Thomase Jeffersona i Benjamina Franklina, americké 

osvícence, kteří formovali jednu z hlavních tradic politické kultury Spojených států, 

práce, má-li být součástí svobody, musí být spojena s drobným vlastnictvím, a to 

zemědělským vlastnictvím. Obdobně v Evropě uvažoval Rousseau. Právě toto má být, 

řečeno Franklinovými slovy, jediná čestná cesta k bohatství. Agrární romantismus 

patřil k opěrným sloupům celé Jeffersonovy politické filosofie: zemědělci pro něho 

představovali bohem vyvolený lid, poměr zemědělců k ostatním společenským skupi-

nám viděl jako vztah zdravé a zkažené části společnosti. Z tohoto hlediska se velká 

města jevila jako vředy na těle národa, které jsou schopny nakazit zákony a ústavu. 

Farmář s přesně vymezeným minimálním vlastnictvím byl pro Jeffersona nejen 

základem zdravé společnosti, ale životním způsobem svobodného a nezávislého 

člověka, schopného sebeřízení. Člověk, který je svojí sociální existencí – jako napří-

klad námezdní dělník – závislý na majiteli výrobních prostředků, nemůže vyjadřovat 

svobodné názory. 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 48. Frederick J. Turner: Význam hranice v americké historii, 12. 7. 1893 
2 TURNER, Frederick J.: The Frontier in American History. New York: H. Holt and. Co., 1921,  

s. 266, 37, 269–270 a 206. 
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Jeffersonův agrární romantismus spoléhal na drobné zemědělské vlastnictví jako 

záruku demokratického charakteru republiky a stavěl se proti průmyslové výrobě, která 

podle něho degraduje člověka na zbídačelého dělníka, i za cenu dovozu průmyslového 

zboží. Jak upozorňuje Burton Spivak, „jeffersonovci byli ochotni riskovat národní 

závislost na zahraničním trhu, aby předem zabránili růstu osobní závislosti v Americe, 

a spolu s touto závislostí riskovat nevyhnutelný úpadek reprezentativní vlády“1. Tyto 

představy agrární demokracie byly jistě blízké plebejskému ideálu přelomu 18. a 19. 

století. Svým konkrétním obrazem spravedlnosti ve vlastnických vztazích a jejich poli-

tických důsledcích připomíná Jefferson anglického utopického socialistu Jamese 

Harringtona a jeho vizi agrárního zákona jako základu demokratické republiky.  

Při četbě těchto úvah ale nelze zapomínat na dvě skutečnosti. Především agrární 

romantismus byl v rozporu se zákonitostmi vývoje kapitalismu. Blížila se doba strojů  

a ropy. A zároveň platí, že farmář byl ve Spojených státech  18. a 19. století kolonizá-

torem. Joyce Applebyová přímo píše, že i koupě Louisiany a šíření amerických institu-

cí na západ – ve jménu snahy vytvořit „říši svobody“ v tomto prostoru – „vymazávalo 

indiánskou kulturu“. A dodává, že „Jefferson sice vyjadřoval svoji politiku ve zvuč-

ném univerzálním přirozeném právu, ale jak můžeme nyní vidět, byla to politika etno-

centrická jak v plánu, tak i ve svém duchu.“2 

Jeffersonovská tradice 
Z těchto ideových zdrojů se rodilo to, co lze nazvat jeffersonovskou tradicí v za-

hraniční politice. Ta sice nese prezidentovo jméno, ovšem nepředstavuje jeho osobní 

krédo v ryzí podobě. Podle Waltera Meada se jeffersonovci domnívají, že zahraniční 

politika USA „by měla být méně soustředěná na šíření demokracie do zahraničí než na 

její zajištění doma“ – zahraničí je nebezpečné pro americkou demokracii. Kořeny této 

linie jsou v bohaté tradici anglického a skotského disentu. K tomuto jeffersonovskému 

proudu jsou přiřazování politici jako John Quincy Adams, George Kennan, George 

Vidal, Walter Lippmann či William Fulbright, ale i Galen Carpenter z Cato Institutu.  

Radikální liberalismus jeffersonovců pokládá ústřední vládu v nejlepším případě 

jen za nutné zlo. V horším případě představuje federální vláda největší nebezpečí pro 

svobodu. Jeffersonovci zastávají názor, že demokracie nepostupuje stále vpřed, ale má 

i zpětné vlny. Je to „jediná velká americká škola, která nevěří, že historie je nutně na 

straně amerického experimentu“. Domnívají se, že revoluce doma pokračuje: „Není 

pouze obtížné propagovat demokracii v zahraničí, je také obtížné bránit ji doma.“ Pro-

to také zahraniční politika musí domácí politiku chránit. Jeffersonovci jsou, jak píše 

Mead, „stalinisti“ americké revoluce: chtějí budovat demokracii v jedné zemi. Přejí si 

být vzorem, nikoliv vývozcem demokracie.  

Původní jeffersonovci měli ovšem i své teritoriální cíle – požadovali pobřeží od 

Floridy k ústí Mississippi, někteří i Kubu. Koupě Louisiany a anexe Floridy do značné 
                                                      
1 SPIVAK, Burton: Thomas Jefferson, Republican, Values, and Foreign Commerce. In: Traditions and 

Values. American Diplomacy, 1790–1865. Ed. by N. A. Graebner, Lanham, New York, London: Uni-

versity Press of America, 1985, s. 32. 
2 APPLEBY, Joyce: Jefferson’s Resolute Leadership and Drive Toward Empire. In: Major Problems in 

American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 100. 
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míry tento hlad uspokojily. Proto se v následujícím období u jeffersonovců objevila 

opozice vůči anexi Texasu, odsouzení války s Mexikem, ale i požadavek ponechat Ha-

vaj samostatnou. Jeffersonovci jako Mark Twain odsuzovali válku snažící se o nadvlá-

du na Filipínách, obdobně jako jeho nástupci odsuzovali vietnamskou válku. Spojené 

státy „se mohu stát diktátorem světa: pak ale již více nebudou vládcem svého vlastního 

ducha,“ tvrdil John Quincy Adams. Senátor William Edgar Borah, šéf senátního za-

hraničního výboru v době schvalování vstupu do Společnosti národů, vůdce „nesmiři-

telných“, se obdobně domníval, že nadměrné intervenování v hobbesovském světě 

mezinárodní politiky zkorumpuje a podlomí lockeovský, demokratický řád, který si 

americký lid vytvořil doma.  

Jeffersonovci požadují co nejužší definici národních zájmů. Je tomu tak nejen kvůli 

potřebě solventnosti zahraniční politiky z hlediska moci. Úzká definice národních zá-

jmů by měla snížit na minimum nebezpečí konfliktu s ostatními státy. Válka je pro 

jeffersonovce prvořadé zlo. Účast ve válce je ohrožením svobod v nejširším smyslu. 

Stojí velké peníze, vyžaduje zvýšení daní, vytváří dluh a soustřeďuje moc do rukou 

ústřední vlády. Požadují hospodárnost moci: dolar, který není vydán na armádu nebo 

na diplomaty, je dolar, který nebyl zdaněním sebrán občanům. Zároveň jsou stálá vel-

ká armáda a námořnictvo osudové pro republikánské svobody. Jeffersonovci byli proti 

vytvoření West Pointu. V této podobě se objevilo varování před „vojenskoprůmyslo-

vým komplexem“ dvě století před Eisenhowerem. Rozvíjeli teorie o obraně a opevnění 

pobřeží a požadovali válečné námořnictvo modrých, pobřežních vod.  

Druhým principem jeffersonovců je ústavní řízení zahraniční politiky (podle hamil-

tonovců, o kterých pojednává 10. kapitola, se jedná o „ústavní fetišismus“): Zákon  

o válečných pravomocích z listopadu 1973 je klasické dílo jeffersonovců. Samozřej-

mostí by měla být taková politika vlády, která by neskrývala žádná tajemství.1  

Pravděpodobně nejslavnější vyjádření jeffersonovského kréda představuje projev 

Johna Quincy Adamse z července 1821 před poslanci Kongresu USA.2 Tehdy ještě 

ve funkci ministra zahraničí tento budoucí prezident v návaznosti na výzvy ke křižác-

kému pochodu na pomoc Řekům v jejich boji proti tureckému útlaku prohlásil: „Tam, 

kde je anebo bude rozvinut prapor svobody a nezávislosti, tam bude srdce Ameriky, 

její požehnání a její modlitby. Amerika se však nevydá do zahraničí hledat monstra, 

která by mohla zničit. Bude přát svobodu a nezávislost každému. Je ale pouze bojov-

níkem za sebe a obhájcem vlastní cti. Bude tuto věc hlásat podporou svého hlasu  

a kýženým dobrem svého příkladu. Dobře ví, že pokud by narukovala pod jiné prapory 

než svůj vlastní, byť by to byl i prapor cizí nezávislosti, zapletla by se do všech válek 

zájmů a intrik, individuální hrabivosti, závisti a ctižádosti, které na sebe berou barvy 

svobody, a usurpují prapor svobody. Základním pravidlem její politiky by se mohla 

stát nerozumná změna od svobody k síle… Mohla by se stát světovým diktátorem. 

Nebyla by již vládcem svého vlastního ducha… (Americkou) slávou není nadvláda, 

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. XVII; 181, 182 183, 187, 193 atd. 
2 Viz Dokumenty na CD – 27. John Quincy Adams: Nehledat monstra, 4. 7. 1821 
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ale svoboda. Její pochod je pochodem rozumu. Má kopí a štít: ale mottem na jejím ští-

tě je Svoboda, Nezávislost, Mír.“1  

Tomu pohledu se přibližil i současný prezident USA Barack Obama, který ve svém 

inauguračním projevu2 v lednu 2009 prohlásil, že „předchozí generace neumlčely fa-

šismus a komunismus pouze raketami a tanky, ale i neústupnými aliancemi a trvalým 

přesvědčením. Chápaly, že samotná moc nás ochránit nedokáže a také nás neopravňuje 

dělat, co se nám zlíbí. Naopak věděly, že naše moc roste tím, že ji používáme uvážlivě, 

a že naše bezpečí vyvěrá ze spravedlivosti naší věci, ze síly našeho příkladu, z umír-

ňujících kvalit pokory a zdrženlivosti.“  

Jacksonovská tradice 
Hraničář je jiný než farmář. Na rozdíl od farmářova usedlého způsobu života hrani-

čář „je orientován ven. Jeho hlavní pozornost je zaměřena do vzdálených oblastí, které 

jsou jak zdrojem nebezpečí, tak vytoužené odměny,“ píše Ladis Kristof. Od jiných 

obyvatel pohraničních oblastí se hraničáři liší tím, že jsou nositeli teprve se tvoří-

cích sociálních a politických vztahů, což znamená, že jednají při „absenci zákona“.3 

Jsou to individuální bojovníci. Podle Waltera Meada byla ve Spojených státech „soci-

ální a ekonomická solidarita, charakteristická pro evropské rolníky, převrstvena indi-

vidualismem hraničářů“.4 Farmář kultivuje území, hraničář je získává útokem 

proti hranici. Je prý zdrojem odvahy v americkém charakteru. Jak takovýto kult hra-

ničáře působí v mezinárodních vztazích, je patrné na první pohled – je vidět napří-

klad v projektech tzv. vysoké hranice zabezpečované zbraňovými systémy pro hvězdné 

války či v programu Národní protiraketové obrany USA.  

Postavě hraničáře odpovídá jacksonovská tradice v zahraniční politice USA. Ta 

získala své jméno podle generála Andrewa Jacksona, sedmého prezidenta Spojených 

států; o jeho osobním přístupu k politice vypráví následující kapitola v pasážích o zís-

kání Floridy. Podle Meada jacksonovci jsou populisté, kteří „věří, že nejdůležitějším 

cílem vlády USA v oblasti domácí i zahraniční politiky by měla být fyzická bezpečnost 

a blahobyt amerického lidu“. Jacksonismus byl původně spojen se skotsko-irským 

obyvatelstvem odlehlých krajů Karoliny a Virginie a starého Západu, dnes však působí 

daleko za původními geografickými a etnickými hranicemi. Vítězství Ronalda Reaga-

na ukázalo, že jacksonismus nejen přežívá, ale že se mu i daří. K tomuto proudu jsou 

přiřazováni například senátor a neúspěšný republikánský kandidát na prezidenta v roce 

2008 John McCain, Ross Perot, Jesse Ventura, George Wallace, Pat Buchanan, senátor 

Jesse Helms, ale též generálové George S. Patton a Douglas MacArthur, mnozí vlivní 

komentátoři i teoretická pracoviště jako Herritage Foundation.   

                                                      
1 Secretary of State John Quincy Adams Warns Against the Search for “Monsters to Destroy”, 1821. In: 

Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 133. 
2 Viz Dokumenty na CD – 168. Barack Obama: Inaugurační projev, 20. 1. 2009 
3 KRISTOF, Ladis D.: The Nature of Frontiers and Boundaries. In: Politics and Geographic Relation-

ship. Reading on the Nature of Political Geography. Ed. by W. A. Douglas Jackson. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall, 1964, s. 136,143. 
4 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 231. 
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Jacksonovci se domnívají, že Spojené státy by neměly v zahraničí vyhledávat 

spory, ovšem když jsou napadeny, souhlasí s generálem Douglasem MacArthu-

rem, že „neexistuje žádná náhrada za vítězství“. „Jestliže jeffersonovství je knižní 

ideologií Spojených států, pak jacksonovský populismus je lidovou ideologií,“ tvrdí 

Mead. Tento populismus je spojen s uctíváním slávy, nezávislosti, odvahy, vojenské 

cti. Stejně jako jeffersonovci jsou i jacksonovci podezřívaví vůči politické elitě – ale 

během studené války byli jeffersonovci holubice, zatímco jackonovci jestřábi. 

Jeffersonovci si nejvíce cení první dodatek k Ústavě, který se týká svobody slova; 

pro jacksonovce je chrámem svobody druhý dodatek – právo na zbraň.1  

Podle jacksonovců musí zahraniční politika Spojených států vycházet z jednoho 

pojmu: čest. Prvními zásadami zahraničněpolitického kodexu jsou sebedůvěra a samo-

statnost. Cení si ekonomický úspěch a jsou „tolerantnější ke korupci“. Váží si věku  

– když nastupovali do Bílého domu, bylo Andrewu Jackonovi 61 a Ronaldu Reaganovi 

69 roků; Johnu McCainovi v době prezidentské volební kampaně roku 2008 dokonce 

72 let. Druhým principem jacksonovců je rovnost, třetím individualismus. Podle nich 

„politický a mravní instinkt amerického lidu je zdravý a musí se mu věřit.“ Lidová 

komunita, tradičně nazývaná „americká střední třída“, má být cílem ekonomické poli-

tiky. Deficitní financování a velký státní dluh jsou špatné, „ale nezajistit ekonomické 

potřeby střední třídy je podstatně horší.“  

Ten, kdo hodnotí americkou zahraniční politiku jako nezdravý mix ignorance, izo-

lacionismu a nezodpovědné a bojovné kovbojské diplomacie, často hovoří o jackso-

novské tradici, píše Mead. V jejich podání je politická filosofie často více instinkt než 

ideologie, soubor hodnot a emocí více než ideový systém. „Jacksonovské vlastenectví 

je emoce, jako láska uvnitř rodiny, ne doktrína.“ Jako jeffersonovci jsou i jacksonovci 

proti humanitárním intervencím a intervencím obecně, ale nesouhlasí s co nejužším 

vymezením národního zájmu a politikou, zaměřenou na minimum síly.  

Jacksonovci vycházejí z představy, že bez ohledu na to, kolik peněz vládní byrokra-

ti pošlou za moře, „nemohou stvořit mír na zemi“. Státy, jako rodiny, se musejí posta-

rat samy o sebe. „Spojené státy musejí být ostražité, silně vyzbrojené. Naše diplomacie 

musí být vychytralá, energická a o nic méně bez skrupulí než diplomacie ostatních 

zemí. Není absolutně nic zlého při podvracení zahraničních vlád či při atentátech na 

zahraniční vůdce, jejichž špatné záměry jsou jasné.“ V  podání jacksonovců je „strach 

z nelítostného, mocného nepřítele v zahraničí“, jakým je například Vatikán či byl So-

větský svaz, „který má mocnou pátou kolonu uvnitř Spojených států“, starší než USA; 

je to „paranoická tradice“, píše Mead.   

Jacksonovci ostře odsuzovali Carterovu jeffersonovskou politiku vůči Sovětskému 

svazu, Panamě, Íránu a Nicaragui. Rezolutně byli také proti válce v Kosovu, ale když 

už se začalo válčit, je nutné vyhrát. Boj musí doprovázet zásadní princip: co nejméně 

vlastních ztrát. V boji platí jediná zásada: udeřit, jak nejsilněji lze, jak nejrychleji lze  

– jako Cromwell v Irsku a Jackson proti indiánům. Omezenou válku nepřežil ani 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 9. Ústava USA, 17. 9. 1778 
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Truman, ani Johnson, ani Bush st. Pro jacksonovce existují dva druhy nepřátel a dva 

druhy boje: 

 Čestní nepřátelé bojují čistě a odpovídá se jim stejně. Příkladem může být občan-

ská válka, kdy proti sobě stáli Potomac a Severní Virginie, ale i Japonci.   

 Nečestní vedou špinavé války a v takovémto případě se pravidla dodržovat nedají. 

Tomu odpovídalo vedení války s indiány a s Němci.1 Dnes lze připojit také způsob 

vedení tzv. války s faktickými či údajnými teroristy, jak ji praktikovala vláda Ge-

orge Bushe ml.   

Zjevné předurčení 
Ve vazbě na politiku a hodnoty prezidenta Andrewa Jacksona se zrodila vidina 

zjevného předurčení (Manifest Destiny). Tato dvě slova slouží ve Spojených státech 

k označení přesvědčení o božím předurčení USA být příkladem světu a tento svět 

vést. Není to politický program s jednotnou představou cílů a prostředků, spíše 

vize, jejíž součástí je představa o vyšších ctnostech amerického lidu a jeho institu-

cí, a to někdy v podobě anglosaské nadřazenosti. Je to směs ekonomických a poli-

tických hesel, strategie a rasismu. Podle této vize je povoleno vše, neboť „jestliže je 

zjevné předurčení božím příkazem, jak by mohlo být nemorální?“2 

Ve své původní podobě byl slogan „zjevné předurčení“ užíván v letech 1845 až 

1855 Jacksonovými demokraty a kritizován whigy a republikány. Samotná slovní vaz-

ba „zjevné předurčení“ pochází od novináře a politika Johna O'Sullivana, který 

ji poprvé použil v roce 1845 v článku Anexe, zveřejněném v časopise Democratic Re-

vue.3 O'Sullivan  vnímal odtržení od Evropy jako výhodu nejen prostorovou, ale také 

časovou – bylo to odtržení od ošklivých dějin. Ovšem již koncem třicátých let  

19. století O'Sullivan v článku Velká národní budoucnost4 psal, že „zrození našeho 

národa byl počátek nových dějin, formování a rozvíjení unikátního politického systé-

mu, který nás odděluje od minulosti a spojuje nás pouze s budoucností“. „Jsme náro-

dem pokroku, individuální svobody a univerzálních občanských práv… Kdo by mohl 

pochybovat, že naše země je předurčena být ohromným státem budoucnosti?“ O'Sulli-

van byl přesvědčen, že „Amerika je předurčena pro lepší skutky“ a domníval se, že „je 

naší nesrovnatelnou slávou, že nemáme vzpomínky na válečná pole, ale na obranu 

humanity“.5 Z textu není jasné, kdy autor vnímá nation jako národ, a kdy jako stát.  

Představy O'Sullivana byly spojeny s jacksonovským expanzionismem vnímaným 

jako předpoklad úspěchu amerického politického a ekonomického systému. Také svůj 

časopis zakládal O'Sullivan po konzultacích s prezidentem Andrewem Jacksonem  

a viceprezidentem (budoucím prezidentem) Martinem Van Burenem s cílem dát hnutí 

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. XVII, 227, 225. 238, 238, 241, 243-4, 

245, 248, 246 a 245 atd. 
2 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 47. 
3 Viz Dokumenty na CD – 33. John O'Sullivan: Anexe, 1845 
4 Viz Dokumenty na CD – 29. John O'Sullivan: Velká národní budoucnost, prosinec 1839 
5 Democratic Publicist John L.  O'Sullivan Proclaims America´s Manifest Destiny, 1839. In: Major Prob-

lems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 197-198. 
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intelektuální zázemí. O'Sullivan ovšem původně požadoval, aby expanze byla založena 

na mravnosti a dobrovolnosti, „míru a dobré vůli“, nikoliv na síle. Časopis byl veden 

pacifisticky, válka a povzbuzování nacionalismu byly podle něho zcela špatné, mír  

a vyjednávaní jsou od podstaty dobré – čímž se do značné míry lišil od tehdejších pa-

nujících nálad. „Právo našeho zjevného předurčení rozšířit se a ovládnout celý konti-

nent nám dala Prozřetelnost pro rozvíjení velkého experimentu svobody a federální 

samosprávy,“ psal O'Sullivan v roce 1845. I tak ale whigové v Kongresu při tehdejších 

diskusích o připojení Oregonu kritizovali ideu „univerzálního yankeeovského státu“.  

V měkké podobě představa o výjimečnosti a nadřazenosti Spojených států dostáva-

la podobu paternalismu. Jeho vliv je patrný nejen v idejích zjevného předurčení, ale 

také v aktivitách misionářů a také ve vývozu demokracie či transformační diplomacii. 

Mary Rendová připomíná, že paternalismus je uplatňování autority, nadřazenosti  

a kontroly, vyjadřované v analogiích o vztahu otce a dítěte. „Je to forma nadvlády, 

mocenský vztah, maskovaný jako benevolence s odkazem na rodičovskou péči a vede-

ní, ale strukturovaný shodně podle norem rodičovské autority a disciplíny. V tomto 

smyslu by paternalismus neměl být vnímán jako protiklad násilí, ale spíše jako jeden 

z jeho kulturních nástrojů.“1 Může se projevovat jak při anexi Haiti, na bavlníkových 

plantážích otrokářů či v indiánské rezervaci – tak i v mezinárodních organizacích.    

Sám John O'Sullivan se však postupem času přiklonil na stranu prezidenta Jamese 

Polka, který neměl zábrany používat při anexi sílu – byť zachoval humanistickou réto-

riku. Po tomto obratu již O'Sullivan hovořil o „nepřekonatelné armádě anglosaských 

imigrantů“ a o tom, že „Texas byl absorbován do Spojených států na základě osudové-

ho naplnění obecného zákona, který valí naši populaci na západ“.2 Ne náhodou je ob-

dobí od války s Velkou Británií v roce 1812 do začátku občanské války některými 

autory nazýváno „věk zjevného předurčení“. 

Podle Kennetha Thompsona „doktrína zjevného předurčení měla některé charakte-

ristiky evropského imperialismu, který Američané kritizovali“3. Tento vnitřní rozpor 

vize zjevného předurčení doprovází americkou zahraniční politiku od vzniku USA do 

dnešního dne. Přitom kritika evropské politiky měla vždy moralizující zabarvení, které 

z jedné strany útočilo – a nutno podotknout, že často oprávněně – proti cynismu ev-

ropských vlád, z druhé strany pak neobjektivně pokládalo vlastní politiku za vrchol 

etického snažení v mezinárodních vztazích. Jak napsal Seymour Lipset, tuto „moralist-

ní orientaci sledují Američané od své protestantské minulosti“4.  

 

 

 

                                                      
1 RENDA, Mary A.: Paternalism and Imperial Culture. In: Major Problems in American Foreign Rela-

tions. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 24-25. 
2 Citováno podle STEPHANSON, Anders: The Ideology and Spirit of Manifest Destiny. In: Tamtéž,  

s. 207-210. 
3 THOMPSON, Kenneth W.: Morality and Foreign Policy. Baton Rouge and London: Louisiana State 

University Press, 1980, s. 36. 
4 LIPSET, Seymour M.: The Paradox of American Politics. In: The Public Interest, Fall 1975, s. 143. 
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5. Expanze 
Pro odchovance hollywoodských obrázků se dějiny USA jeví jako záležitost individu-

álních bojů statečných pistolníků či zápas skupin nových osadníků tu s Indiány, jinde 

s nechápavými Hispánci. Ve skutečnosti ale cesta osadníků na Západ byla do značné 

míry otevřena či posvěcena mezinárodními smlouvami. Téměř každé přičlenění vět-

šího území k USA bylo výsledkem dobrovolných ujednání nebo vynucených 

smluv mezi státy. Bylo tomu tak proto, že v době vzniku USA již byla severní Ameri-

ka, alespoň zhruba, rozdělena mezi evropské křesťanské mocnosti. A tak základem 

všech teritoriálních změn v dějinách USA byly mezinárodní vztahy.  

Také v mezinárodní oblasti vládla v tehdejší Evropě politická a právní filosofie, 

která státní vlastnictví nových území zakládala na objevení. Gary Lawson a Guy 

Seidman uvádějí, že „doktrína objevení vznikla jako tichá konvence mezi evropskými 

státy pro uznání jejich příslušných nároků na nekřesťanská území“. Jelikož tato doktrí-

na nebyla nikdy precizována, nechala „velký prostor pro diplomatická jednání, papež-

ské zprostředkování a použití střelného prachu“.1 Udržet právo na území tedy vyža-

dovalo osídlení a vojenskou posádku.  
 

Graf č. 8: Vývoj území Spojených států 
 

 
 

Graf číslo 8 ukazuje, že nejvýznamnější skoky v teritoriálním rozvoji USA pro-

běhly v 19. století; číselné údaje o tomto růstu uvádí tabulka číslo 3 v 1. kapitole.2 

Dynamiku tomuto vývoji nedávaly jen mocenské ambice a ideologické vize, ale i de-

mografický a ekonomický růst. Například rozvoj parolodí po roce 1815 umožnil urych-

                                                      
1 LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání, s. 96. 
2 Zpracováno podle The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 590. 
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lit osídlování území za Apalačským pohořím po západních řekách a vytvářel rostoucí 

napětí v pohraničních oblastech.  
 

Tabulka č. 11: Hlavní územní akvizice USA 
 

připojené území datum km2 poznámka 

území v roce 1790* -- 2 308 633 podle Pařížské smlouvy s Velkou Británií, 1783 

koupě Louisiany 1803 2 142 417 koupeno od Francie za 15 miliónů dolarů 

Florida 1819 151 670 
koupeno od Španělska za 5 miliónů dolarů podle  

Adams-Onísovy smlouvy 
ostatní území  

od Španělska 
1819 34 817 

Texas 1845 1 010 466 anexe nezávislé republiky 

území Oregon 1846 742 000 smlouva s Velkou Británií 

část  Mexika  1848 1 370 148 od Mexika po vyhrané válce za 15 miliónů dolarů 

Gadsdenova koupě 1853 76 845 od Mexika za 10 miliónů dolarů 

Bakerův ostrov 

1857 

1,3 
nezačleněné území připojené podle federálního zákona  

o ostrovech Guano 
Howlandův ostrov 1,6 

Jarvisův ostrov 4,4 

Johnstonův atol 1858 2,8 
nezačleněné území připojené podle federálního zákona  

o ostrovech Guano 

koupě Aljašky 1867 1 528 225 od Ruska za 7,2 miliónů dolarů 

Midwayské ostrovy 1867 8 anexe 

Havaj 1898 16 706 anexe nezávislé republiky 

Portoriko 1899 9104 odstoupeno Španělskem po válce  

Guam 1899 549 odstoupeno Španělskem po válce  

Wake 1899 7,8 anexe neobydleného atolu v severním Pacifiku 

Americká Samoa 1900 197 anexe ostrovů v jižním Pacifiku 

zóna Panamského kanálu 1904 1432 
pronajato od Panamy za 10 miliónů dolarů,  

plus 250 000 dolarů ročně; předáno Panamě 1979 

Panenské ostrovy 1917 346 

souostroví v Karibském moři, koupeno od Dánska za  

25 miliónů dolarů, organizované nezačleněné území 

USA 

Kingmanův útes 1922 1 anexe, neobydlené území 

ostrovy Kanton 

a Enderbury 
1938 9 a 7,8 

kolonie v Pacifiku společně s Velkou Británii; od roku 

1979 část republiky Kiribati 

Severní Mariany 1947 471 

poručenské území OSN v západním Pacifiku; od roku 

1986 obyvatelé občanství USA, od roku 2009 organizač-

ně připojené k ostrovu Guam – Mariánské ostrovy 

Karolíny 1947 1184 

poručenské území OSN v Pacifiku; nezávislost od roku 

1986 a 1994, jako součást Federativních států Mi-

kronésie volné přidružení k USA 

Palau 1947 488 
poručenské území OSN v Pacifiku; od roku 1994 nezá-

vislost, ale volné přidružení k USA 

Marshallovy ostrovy 1947 181 
poručenské území OSN v Pacifiku; od roku 1979 samo-

správa, 1986 nezávislost, ale volné přidružení k USA 
 

Poznámka: * Území v roce 1790 zahrnuje část povodí Rudé řeky na sever od 49. rovnoběžky, 

někdy pokládané za součást koupě Louisiany. 
 

Dnešních 50 států Unie vznikalo postupně připojováním 30 organizovaných za-

členěných území, což je formulace označující, že k připojení došlo na základě zákona 
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přijatého Kongresem. Tato území se měnila na státy, aniž byly zachovávány původní 

administrativní hranice. V současné době existuje jediné organizované začleněné úze-

mí USA, neobydlený atol Palmyra. Na obyvatele začleněných území se vztahuje Ústa-

va Spojených států v plném rozsahu. Vedle těchto oblastí je dnes k území USA počítá-

no ještě několik ostrovů, které mají specifický, zpravidla vojenský význam. Předně 

jsou to čtyři nezačleněná organizovaná území (Guam s velkou vojenskou základnou, 

Severní Mariany, Portoriko a Americké Panenské ostrovy), která mají určitou autono-

mii a vztahuje se na ně pouze část ústavy USA.  

Dále je k teritoriu Spojených států započítáváno dalších 11 nezačleněných neor-

ganizovaných území, z nichž pouze jedno, Americká Samoa, je obydlené; jsou mezi 

nimi i strategicky významné ostrovy Midway a Wake. Smlouvu o volném přidružení 

k USA podepsaly tři státy v Tichém oceánu: Federativní státy Mikronésie, Republika 

Marshallovy ostrovy a Palauská republika. 

Územní zisky Spojených států měly formu ryzího dobytí (Jihozápad, Kalifornie  

a některé ostrovy), dohod pod vojenským nátlakem (Florida), diplomatických jed-

nání (Aljaška a částečně Oregon), ale i formou objevů (guánské ostrovy a částečně 

Oregon).1 Samotná teritoriální expanze „od oceánu k oceánu… a dál“ pak proběh-

la ve dvou hlavních fázích: 

 Kontinentální expanze Spojených států, kterou lze vnímat jako rozšiřování úze-

mí na severoamerické části kontinentu. Ta začíná ihned po vzniku USA jako sou-

část výstavby státu. Je do značné míry procesem zabírání oblastí, na nichž žilo 

původní obyvatelstvo, a genocidy tohoto obyvatelstva. Postupové kroky této 

expanze mají ale milníky v podobě mezinárodních úmluv, protože si na nová 

území činily již dříve nárok evropské mocnosti či jiné státy. Kontinentální expanze 

v tomto pojetí začíná Pařížskou mírovou smlouvou z roku 1783 a koupí Loui-

siany v roce 1803, končí pak dosažením pacifického pobřeží, tedy smlouvou 

s Británií o území Oregonu roku 1846, po vítězství USA nad Mexikem v letch 

1846-1848 a odkoupením Aljašky od Ruska roku 1867, která je ovšem oddělena 

od základního území USA.  

 Zámořská expanze Spojených států znamenala připojování území, která nejen 

nebyla geograficky přímo spojena s teritoriem USA, ale měla též odlišnou etnic-

kou a kulturní charakteristiku. Předznamenalo ji připojení Midwayských ostrovů 

1867 v severním Pacifiku. Skutečný počátek je ale až roku 1898 – zahajuje jej 

anexe Havaje a americko-španělská válka, tedy připojení Portorika, Guamu  

a Filipín. Roku 1903 pak následovala zóna Panamského průplavu. Pokus o připo-

jení Filipín a zóny Panamského průplavu se ovšem ukázal jako neúspěšný. Zato 

dnešních více než 800 vojenských základen v zahraničí ukazuje na úspěchy v kon-

trole nových teritorií. Tabulka číslo 11 shrnuje nejdůležitější územní zisky USA.2 

                                                      
1 Podle LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání, s. 86. 
2 Zpracováno podle The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 452 a Geografický 

místopisný slovník světa. Praha: Academia, 1993. Rozměry jednotlivých oblastí jsou přibližné – v řadě 

odborných knih se liší mimo jiné proto, že někdy zahrnují i pobřežní vodstva.   
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Je z ní zřejmé, že se jednalo o růst nepřetržitý, přičemž jeho hlavním motorem 

byla moc.  

Začátek rozpínání 
Politicko-ideového zdůvodnění se expanzi dostalo v několika hlavních vlnách. 

První programy expanzionistů, kterým se už tehdy začalo říkat jestřábi, vznikly 

kolem roku 1812. V jejich podání se měly Spojené státy roztáhnout od Atlantiku po 

Pacifik a od Mexického zálivu do oblastí věčného ledu. Není bez zajímavosti, že na 

První kontinentální kongres roku 1744, který předcházel válce za nezávislost, byly 

vedle zúčastněných provincií a kolonii pozváni též zástupci Quebecu, Saint John's 

Islandu, Nova Scotia, Georgie, Východní Floridy a Západní Floridy, kteří však delegá-

ty neposlali.  

Ideově-psychický přelom představovala koupě Louisiany – tehdy se vytratily 

vize severojižní či globální osvoboditelské mise a začaly dominovat představy  

o expanzi na západ. Dokonce i Jefferson, představitel radikálního osvícenství, zapo-

mněl při svém výkonu funkce prezidenta na lidská práva původních obyvatel. A tato 

amnesie byla obecná – jak píše americký historik Arthur Ekrich, „americká sympatie  

s rudým mužem se stala efektivní pouze tehdy, když Indiáni již neměli žádné další 

území, které by mohli ztratit“.1
 

 Koupě Louisiany, 1803 

Celé transakci předcházela rostoucí obava z uzavření obchodního centra a přístavu 

New Orleans pro podnikatele z USA. V té době patřily pod španělskou Korunu všech-

ny říční přístupy v Mexickém zálivu. Podle pařížské mírové smlouvy s Velkou Británií 

z roku 1783 tvořila západní hranici Spojených států Mississippi. To však nebyla jediná 

role této velké řeky. Říční soustava území na západ od Alleghenského pohoří byla 

napojena na Mississippi ústící do moře u New Orleansu – i proto byla Mississippi, ale 

také New Orleans, nesmírně významná pro kvalitu života a podnikání nových přistě-

hovalců. Přestože na řekách platilo mezinárodní právo umožňující využívat řeky ústící 

do moře, doba byla nejistá a ambice mocností nebezpečné.  

Španělsko získalo Louisianu od Francie roku 1762. Ovšem v říjnu 1800 Španělsko 

v tajné smlouvě ze San Ildefonso vrátilo Louisianu do rukou Francii. Stalo se tak za 

Napoleonův příslib, že se zeť španělského krále stane panovníkem Toskánska. Tato 

smlouva byla v březnu 1802 publikována v amerických novinách. Nervozita mezi poli-

tiky USA vzrostla už poté, kdy se Napoleon stal 1. konzulem Francie. Tehdy i Jeffer-

son mluvil o tom, že Francie jako „náš přirozený přítel“ se ve chvíli, kdy se zmocní 

New Orleansu, změní na „našeho přirozeného a nenapravitelného nepřítele“. A dospěl 

k dramatickému závěru, že „od takového okamžiku musíme vstoupit do manželského 

svazku s britským loďstvem a státem“.2 New Orleans se tehdejším politikům v USA 

                                                      
1 EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy: A History of Their Growth and Inter-

action. New York: Meredith Publishing Co., 1966, s. 48. 
2 President Thomas Jefferson Assesses the French Threat in New Orleans, 1802. In: Major Problems in 

American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 81 a 83.  
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nejevil jako luxus, ale jako nutnost – šlo nejen o území na jižním pobřeží, ale i o území 

směrem na západ, o obchod i o strategické zájmy, a to nejen v oblasti Karibiku.  

Prezident Thomas Jefferson se rozhodl jednat. V instrukcích, v nichž vyzval vy-

slance v Paříži ke koupi New Orleansu, byl také návrh odkoupení Západní a Východní 

Floridy. Domníval se totiž, že i ony se staly majetkem Francouzů. Napoleon se naopak 

domníval, že během války padne okamžitě New Orleans do rukou Britům. Navíc měl 

čerstvé zkušenosti z výpravy do Santo Dominga, kde vojenská expedice o síle přibliž-

ně 30 tisíc mužů měla v letech 1802 až 1803 potlačit povstání otroků – cena byla vy-

soká jak materiálně, tak i lidsky (zahynulo přibližně 23 tisíc lidí). Impulsivní 1. konsul 

se v situaci, kdy musel čelit velkým konfliktům s Británií, rozhodl neprodat pouze 

New Orleans, ale celou Louisianu najednou.  

Je možné, psal Napoleon v roce 1803 při zdůvodňování nutnosti prodeje Louisiany 

Spojeným státům, že „Američané mohou být během dvou či tří století shledáváni příliš 

mocní pro Evropu“. Domníval se však, že v případě prodeje Louisiany znamená zisk 

území pro USA jen dílčí posílení jejich moci, a tvrdil: „Vytvořil jsem Anglii námořní-

ho rivala, který dříve nebo později pokoří její pýchu“.1 A přestože Francie dlouho na 

veřejnosti popírala, že toto území vlastní, nakonec byla smlouva o koupi Louisiany 

v květnu 1803 podepsána (s antidatováním do dubna 1803).2 Prodej se týkal území, 

které bylo vymezeno s odvoláním na smlouvu ze San Ildefonso – což činilo hranice 

Louisiany nejasnými. Napoleon prodal Louisianu za 15 miliónů dolarů či 80 miliónů 

franků, což spolu s úroky nakonec znamenalo celkem 23,2 miliónů dolarů. Na koupi 

Louisiany si Spojené státy půjčily peníze v Nizozemsku.  

Jefferson při koupi Louisiany hovořil o kontinuálním rozrůstání „říše svobody“.  

O rozšiřování svobody pro Indiány a černochy se ovšem příliš nehovořilo. Především 

to ale byl obrovský teritoriální růst Spojených států. Území Spojených států bylo 

téměř zdvojnásobeno – oněch více než 2,1 miliónů km2 tehdejší Louisiany (součas-

ný stát Louisiana měří přibližně 143 tisíc km2) představuje víc než součet území dnešní 

Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska i Portugalska. To, co Jeffersonova 

vláda od Francie koupila – čemu se při koupi říkalo Louisiana a co bylo v roce 1812 

přejmenováno na Missouri Territory –, zahrnuje dnešní celé státy Arkansas, Missouri, 

Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, části států Minnesota, velkou část Severní Dako-

ty, téměř celý stát Jižní Dakota, většinu severovýchodní části státu Nové Mexiko, se-

verní Texas, část států Montana, Wyoming, Colorado a část dnešního státu Louisiana 

na obou stranách řeky Mississippi, a to včetně města New Orleans.  

Velká expanze na západ začala. 

Smlouvu o koupi Louisiany stvrdil prezident a v říjnu 1803 ji schválil Senát pomě-

rem hlasů 24 ku 7, tedy více než potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných. Při-

členění Louisiany vytvářelo i precedens, pomocí něhož pak byla do USA začleně-

na i další území. Sám Jefferson se domníval, že „žádná předcházející ústava nebyla 

                                                      
1 Napoleon Bonaparte, First Consul of France, Explain the Need to Sell Louisiana to the United States, 

1803. In: Tantéž, s. 84. 
2 Viz Dokumenty na CD – 21. Smlouva o koupi Louisiany, 30. 4. 1803 
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tak dobře propočtena jako naše pro extenzivní impérium“.1 V každém případě podle 

Ústavy USA, článek IV., oddíl 3. „o přijetí nových států do této Unie rozhoduje Kon-

gres, avšak žádný stát nesmí být vytvořen na území státu jiného. Žádný stát nemůže 

také vzniknout sloučením dvou nebo více států nebo částí několika států, aniž by s tím 

vyslovily souhlas zákonodárné sbory těchto států a Kongres Unie. Kongres má právo 

disponovat územím i jiným majetkem náležejícím Spojeným státům a vydávat v sou-

vislosti s tím všechna potřebná pravidla a opatření; nic v této ústavě nesmí být na újmu 

jakýmkoli nárokům Spojených států nebo kteréhokoli jednotlivého státu.“ Právní ne-

jasnosti byly vykládány s odkazem na právo vlády vést válku a uzavírat smlouvy – 

tedy získat území válkou či dohodou. Obhájci koupě Louisiany zdůrazňovali, že ústava 

nezakazuje vládě získávat nová území. Kritici koupě pak poukazovali na X. dodatek 

k Ústavě, podle něhož „práva, která Ústava výslovně nepřiznává Unii ani je nevylučuje 

z pravomoci států, náležejí jednotlivým státům nebo lidu“.2 

Všechny tyto diskuse pokračovaly i v následujících desetiletích, kdy se území USA 

dále rozšiřovalo. Napřed drobnými úpravami: v roce 1818 získaly Spojené státy od 

Velké Británie malou část Země prince Ruprechta (pojmenovanou podle vévody 

Ruprechta Falckého, narozeného v Praze, syna Fridricha Falckého). To dnes tvoří část 

států Severní Dakota, Minnesota a Jižní Dakota. Pak ale expanze začala rychle nabírat 

na dramatičnosti.   

 Koupě Floridy, 1819 

Koupí Louisiany Spojené státy výrazně prodloužily svoji hranici se španělskými kolo-

niemi. Nebylo ale jasné, a to hlavně některým politikům v USA, jak je to s oblastí 

Západní Floridy. Na první pohled je vše prosté. V době války za nezávislost USA za-

chovaly Západní i Východní Florida věrnost britské Koruně. Španělská nadvláda nad 

Západní i Východní Floridou byla pak odvozena ze smlouvy Madridu s Velkou Britá-

nií z roku 1783, což platilo i v době podpisu dohody ze San Ildefonso. Jenže méně než 

dva týdny po podpisu smlouvy o koupi Louisiany tehdejší ministr (což byl až do roku 

1893 název pro vyslance) USA ve Francii Robert Livingston začal prohlašovat, že 

smlouvou o Louisianě získaly Spojené státy i část území Západní Floridy, a to až po 

řeku Perdido (což byla hranice francouzského vlastnictví před rokem 1762). Přestože 

už v roce 1800 Louisiana Západní Floridu nezahrnovala, „Livingstonova teorie se 

rychle stala oficiální politikou Spojených států, pokud se jedná o hranice Louisiany“.3  

O co byly tehdejší hranice v Severní Americe nejasnější, o to byly propustnější. Na 

území dnešní Floridy se usazovali i jiní než španělští kolonisté. A od roku 1810 začali 

anglosaští osadníci na území Západní Floridy revoltovat, prohlašovat se za nezávislé  

a požadovat připojení k USA. V říjnu 1810 vydal prezident James Madison prohláše-

ní,4 v němž deklaroval, že Západní Florida patří Spojeným státům od roku 1803. 

                                                      
1 Citováno podle LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání, s. 1. 
2 Viz Dokumenty na CD – 9. Ústava USA, 17. 9. 1778 
3 LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání, s. 89. 
4 Viz Dokumenty na CD – 23. James Madison: Prohlášení o Západní Floridě, 27. 10. 1810 
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V letech 1812 až 1813, v době, kdy bylo Španělsko zataženo do napoleonských 

válek, americká vojska Západní Floridu obsadila.  

Smlouvou o koupi Louisiany se však nedala nijak zpochybnit španělská nadvláda 

nad Východní Floridou. To však koncem roku 1817 nezabránilo prezidentu Monroeo-

vi, aby nařídil generálu Andrewu Jacksonovi, již zmíněnému pozdějšímu prezidentovi 

USA, zasáhnout proti indiánům z kmene Seminoů. Ti údajně ohrožovali americké 

osadníky v Georgii. Příkaz byl záměrně psán tak dvojsmyslně, že mohl být vykládán 

jako pokyn proniknout na území španělské Floridy. Jackson si osvojil širší výklad 

prezidentova rozkazu.   
 

Mapa č. 3: USA podle Adams-Onísovy smlouvy 
 

 
 

Na své výpravě Jackson neporušil pouze mezinárodní právo, ale i prezidentovy in-

strukce. Ty totiž byly sice teritoriálně nejasné, přesto ale nedovolovaly vyvolat kon-

flikt se španělskými vojáky. Jackson však na španělskou posádku zaútočil a v květ-

nu 1818 obsadil Pensacolu, tehdejší hlavní město Východní Floridy. Vláda byla  

z jednání generála rozpačitá. V zásadě si však jak prezident, tak i jeho administrativa  

a mnoho členů Kongresu přáli získat Floridu, protože „věřili, že tato země přirozeně 

patří k USA“. Obávali se mimo jiné, že v případě, když Spojené státy Floridu nezíska-

jí, mohla by být evropskými mocnostmi využita jako nástupiště pro invazi do Spoje-
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ných států. A tak tehdejší ministr zahraničí John Quincy Adams přispěchal s tvrzením, 

že všechny Jacksonovy akce byly pouze sebeobranou USA.1  

Přestože se to Madridu nelíbilo, mělo jen volbu mezi válkou a prodejem. A tak do-

šlo na odkoupení Floridy, přesněji řečeno obou Florid. V únoru 1819 na základě 

Adams-Onísovy smlouvy2 král Španělska, jak praví článek II., „podstoupil Spojeným 

státům do plného vlastnictví a suverenity všechna území, která mu patří, umístěná na 

východ od Mississippi, známá pod jmény Východní a Západní Florida“. Východní po-

břeží Spojených států tak dostalo podobu tzv. přirozené hranice.  

 Adams-Onísova smlouva, 1819 

Jak ukazuje mapa číslo 3, touto mimořádně cennou smlouvou nezískaly Spojené státy 

za pět miliónů dolarů pouze území o rozloze přibližně 186 tisíc km2. V textu smlouvy 

byly též stanoveny první transkontinentální hranice USA. Spojené státy získaly 

nejen Floridu, ale i výhodnou hranici kolem řeky Sabine v Texasu, přes Rocky 

Mountains až k Tichému oceánu – tedy oblast dnešní Floridy a pobřežních částí 

dnešních států Alabama, Mississippi a Louisiana. Španělské vicekrálovství a USA 

oddělila u Pacifiku 42. rovnoběžka.  

Na území severně od této rovnoběžky si činily nárok jak Rusko, tak i Velká Britá-

nie (španělský nárok na západní pobřeží severní Ameriky původně vyplýval z pa-

pežské bully z roku 1493). Následovaly dohody s Velkou Británií i ruským carem. 

Pozoruhodné je, že podle této smlouvy ztratily Spojené státy část území bývalé Louisi-

any mezi řekou Arkansas a Rudou řekou. Ovšem pouze na určitou dobu – pouze do 

války s Mexikem. Tak bylo otevřeno „století zjevného předurčení“. 

Ve jménu predestinace 
Začala doba sporů o připojení Oregonu, Texasu i o smysl války s Mexikem. Tato 

témata splývala. Objevila se hnutí volající po aktivní intervenci Spojených států proti 

absolutistickým vládám. Radikální zastánci realizace zjevného předurčení USA se do-

žadovali expanze, která by do hranic USA uzavřela Mexiko, Střední Ameriku, karib-

skou oblast, ale i Jižní Ameriku.  

Prezident James Polk, tehdejší apoštol rozšiřování Spojených států, viděl rozpína-

vost USA jako oprávněnou, neboť prý „táhne za sebou expanzi svobodných principů“; 

právě on užíval ve své volební kampani v roce 1844 heslo „Celý Oregon!“ a požadoval 

roztažení USA až k Aljašce. V předvečer občanské války John Claiborne přidal navíc 

argument z teorie republikánského zřízení. Podle tohoto kongresmana nelze postupo-

vat vpřed „na základě teorie, že podmínkou republiky je klid. Jaká chyba! To je nor-

mální podmínka absolutismu. Zákonem republiky je progres. Její přirozenost je agre-

sivní.“3 Jen málokoho zajímalo, že už připojení Texasu, natožpak následná válka s Me-

xikem, znamenaly jasné porušení Adams-Onísovy smlouvy. 

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované  

vydání, s. 31-33. 
2 Viz Dokumenty na CD – 26. Adams-Onísova smlouva, 22. 2. 1819 
3 Citováno podle EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy. Citované  

vydání, s. 58. 
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 Anexe Texasu, 1845 

Velmi brzy po vyhlášení samostatnosti Mexika, k čemuž došlo v roce 1820 (válka za 

nezávislost skončila následující rok), začali stále početnější anglosaští osadníci 

v severních oblastech nového státu uvažovat o odtržení. Za záminku posloužilo vyhlá-

šení ústavy z roku 1835, která změnila na čas Mexiko v unitární stát – v březnu 1836 

Texas jednostranně vyhlásil samostatnost. Přitom, jak uvádějí například Gary La-

wson a Guy Seidman, „lidé, kteří vytvořili Texaskou republiku, byli v podstatě trans-

plantovaní Američané“.1  

Válka Texasu s Mexikem skončila v dubnu téhož roku bitvou u San Jacinto (při-

bližně 32 km na východ od dnešního města Houston; vojska vzbouřenců tehdy vedl 

generál Sam Houston). Byla vytvořena Texaská republika, jejíž nová ústava legali-

zovala otroctví. Také tato Texaská republika se začala rozrůstat. Na konci svých krát-

kých dějin zahrnovala nejen dnešní Texas, ale též části současných států Nové Mexi-

ko, Oklahoma, Kansas, Colorado a Wyoming.  

Texaská republika nepřijala nabídku Mexika, aby Velká Británie a Francie pomoh-

ly vymezit vzájemné hranice. V srpnu 1837 texaská vláda zaslala do USA petici 

s prvním návrhem anexe. Žádost byla odmítnuta jednak z obavy z narůstání síly otro-

kářských států, jednak ve snaze vyhnout se válce s Mexikem. Texaská republika svoji 

žádost stáhla. Problém však zůstal a jitřil vztahy jak uvnitř USA, Mexika a Texasu  

– tak i mezi nimi. Počátkem roku 1844 Texas obnovil svoji žádost a v dubnu diplomaté 

smlouvu o anexi podepsali. Senát USA ji však v červnu téhož roku zamítl poměrem 

hlasů 35 ku 16, mimo jiné z obav Seveřanů z posilování otrokářských států v Unii.  

V prezidentské kampani roku 1844 se otázka anexe Texasu stala nejdůležitějším 

tématem voleb. Zvítězil James Polk a tento výsledek voleb vedl k tomu, že v lednu 

1845 Kongres zákon o anexi Texaské republiky schválil (Sněmovna reprezentantů 

poměrem hlasů 120 ku 98 a Senát v únoru téhož roku poměrem hlasů 27 ku 25). Prezi-

dent John Tyler nový zákon počátkem března 1845, tedy ještě před svým odchodem 

z funkce, podepsal. Spojené státy se rozrostly o více než milión kilometrů čtverečních.  

Prezident James Polk ve svém inauguračním projevu2 v březnu 1845 prohlásil, že 

„otázka anexe patří exklusivně do kompetence Spojených států a Texasu. Jsou to ne-

závislé moci kompetentní ke smlouvě a zahraniční státy nemají právo zasahovat“. Zá-

roveň hned dodal, že „naše Unie je konfederací nezávislých Států, jejichž politika je 

mír navzájem i s celým světem… Svět se nikterak nemusí obávat vojenských ambicí 

naší vlády… Zahraniční mocnosti tudíž nemohou pohlížet na anexi Texasu do USA 

jako na výboj státu usilujícího rozšířit svoji nadvládu zbraněmi a násilím, ale jako na 

mírové nabytí vlastního území“.  Právě tak tvrdil, že nárok USA na Oregon je „jasný  

a nezpochybnitelný připojením dalšího člena naší konfederace“.3   

                                                      
1 LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání, s. 91. 
2 Viz Dokumenty na CD – 32. James K. Polk: Inaugurační projev, 4. 3. 1845 
3 President James K. Polk Lays Claim to Texas and Oregon, 1845. In: Major Problems in American For-

eign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 171-180. 
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Od prosince 1845 je Texas součástí Spojených států. Texas ve své ústavě opět 

potvrdil otroctví a obchod s otroky. Začleněn byl do USA v hranicích, které Mexiko 

neuznalo. Začala válka.  

 Válka s Mexikem, 1846-1848 

Prezident Polk podporoval tvrzení Texasu, že hranicí s Mexikem je řeka Rio Grande, 

ne řeka Nueces. Když mexická vojska Rio Grande překročila a zabila 11 vojáků USA, 

poskytla Polkovi záminku. Ten v květnu 1846 v projevu Kongresu1, když žádal o vy-

hlášení války, prohlásil, že mexická vláda „prolila krev našich spoluobčanů na naší 

vlastní půdě“. Ve svém zdůvodnění nutnosti války uvedl, že je veden přáním „založit 

mír s Mexikem na liberálních a důstojných podmínkách“ a že chce řešení sporných 

hraničních i dalších problémů postavit na „férových a spravedlivých principech, které 

by měly vést k trvalým vztahům na nejpřátelštější povaze“.2 Kongres vzápětí vyhlásil 

Mexiku válku poměrem hlasů 40 ku dvěma v Senátu a 174 ku 14 ve Sněmovně.  

Po bitvě u Chapultepecu v září 1847 obsadila vojska USA hlavní město Mexika. Již 

během bojů malá skupina osadníků v Kalifornii, většinou občanů USA, jednostranně 

vyhlásila nezávislost na Mexiku. A zároveň se prohlásila za Kalifornskou republiku. 

V únoru 1848 následovalo podepsání Smlouvy z Guadalupe Hidalgo3 (dnes před-

městí hlavního města Mexika). Podle ní Spojené státy zaplatily Mexiku 15 miliónů 

dolarů a převzaly část mexického dluhu, který byl spojen s Američany. Mnohem důle-

žitější ale je, že podle této smlouvy Mexiko odstoupilo ve prospěch USA 1,4 milió-

nů km² – to, co dnes tvoří státy Kalifornie, Nevada, Utah, část Arizony, Nové Mexiko, 

Colorado, Wyoming. Kongres smlouvu rychle ratifikoval. USA se rozrostly o 55 % 

své předválečné rozlohy. Jinak řečeno, Spojené státy získaly více než třetinu svého 

současného rozsahu počítaného včetně Havaje a Aljašky, tedy území téměř tak velké 

jako západní Evropa za studené války.  
 

Tabulka č. 12: Oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA ve válce s Mexikem,  

1846 až 1848 
 

počet průběžně  

nasazených celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

78 718 1733 11 550 4152 17 435 

 

Mexická válka s konečnou platností rozhodla o povaze mocenské rovnováhy 

na západní polokouli. Ve válce ztratilo Mexiko téměř třetinu svého území. Tabulka 

číslo 12 ukazuje oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA ve válce s Mexikem.4 Výda-

je na válku činily okolo 100 miliónů dolarů. Na mexické straně v ní napočítali 25 tisíc 

padlých a raněných.  
 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 35. James K. Polk: Vyhlášení války Mexiku, 11. 5. 1846 
2 Polk Asks Congress to Declare War on Mexico, 1846. In: Tamtéž, s. 200. 
3 Viz Dokumenty na CD – 31. Smlouva z Guadalupe Hidalgo, 2. 2. 1848 
4 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
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 Gadsdenova koupě, 1853 

A ještě jednou se upravovala hranice Spojených států s Mexikem. V prosinci 1853 

byla v La Mesilla podepsána smlouva o tzv. Gadsdenově koupi1 (James Gadsden byl 

za prezidenta Franklina Pierce ministrem, tedy vyslancem USA v Mexiku). Na základě 

této dohody Spojené státy odkoupily od Mexika téměř 77 tisíc kilometrů čtverečních 

na jih od řeky Gila, a to za 10 miliónů dolarů. Jedná se o jihozápadní oblast dnešního 

státu Nové Mexiko a o jih Arizony. Tato koupě, v Mexiku krajně nepopulární, měla 

pomoci firmě Southern Pacific Railroad při výstavbě transkontinentální železnice.   

 Připojení teritoria Oregon, 1846 

Rush-Bagotova smlouva z roku 1817 protáhla severní hranici USA a Britské říše po 

49. rovnoběžce až ke Skalnatým horám. Dál následovala z hlediska kolonistů právní 

nejistota. Nebyli to ovšem ani Angličané, ani občané Spojených států, kdo objevili 

pacifický severovýchod: španělské lodě zde přistály již v 16. století. Kapitán James 

Cook přistál ve středním Oregonu v roce 1778. První loď řízená kapitánem ze Spoje-

ných států přistála v ústí řeky Kolumbia v roce 1792, první válečná loď USA zakotvila 

u pobřeží teritoria Oregon roku 1818. Byl to prezident Thomas Jefferson, který v roce 

1804 vyslal expedici, aby prozkoumala území na západ od Skalnatých hor. Osadníci 

z USA se pak v oblasti Oregonu objevili v roce 1834.  

V polovině čtyřicátých let 19. století radikální obhájci představ o zjevném předur-

čení USA hlasitě provolávali heslo „54-40, nebo boj!“ Podstatou tohoto hesla bylo, že 

oblast, která byla předmětem sporů, ležela mezi 42. rovnoběžkou na jihu a rov-

noběžkou 54°40´ na severu, tedy při hranici s tehdejší Ruskou Amerikou. Dohoda 

s Británií z roku 1818 předpokládala „společnou okupaci“ tohoto území, ale poměr sil 

se mezitím změnil. Polk mluvil o kompromisu na úrovni 49. rovnoběžky.  

 Smlouva s Velkou Británií o oregonském území byla podepsána v červnu 1846 

ve Washingtonu.2 Hranici mezi USA a britskou severní Amerikou skutečně vymezila 

49. rovnoběžka severní šířky s výjimkou ostrova Vancouver, který zůstal Velké Britá-

nii. To znamená, že zmíněná rovnoběžka dnes vymezuje hranice mezi státy USA Wa-

shington, Idaho i částí Montany a kanadskou Britskou Kolumbií. Původní, takto získa-

né území, ono „teritorium Oregon“ totiž představovalo přibližně 742 tisíc km2  

a zahrnuje dnešní státy Washington, Oregon (255 tisíc km2) a Idaho, ale i část Monta-

ny a Wyomingu.  

Území Oregon bylo ovšem již před podepsáním smlouvy kolonizováno občany 

Spojených států. Řada prominentních politiků – a to včetně Thomase Jeffersona, 

Jamese Monroea, Thomase Bentona či Johna Calhouna – tvrdila, že toto území na jih 

od 49. rovnoběžky bylo součástí koupě Louisiany. Někdy se tato vize opírala o mylnou 

představu, že takto byla stanovena hranice na základě utrechtské smlouvy Anglie  

a Francie z roku 1713.  Hlavní argument vyjednavačů USA se při jednání o koupi Ore-

gonu ovšem opíral o doktrínu objevení jako zakladu nabytí území.   

 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 38. Smlouva o Gadsdenově koupi. 3. 12. 1853 
2 Viz Dokumenty na CD – 36. Smlouva o teritoriu Oregon, 15. 6. 1846 
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 Koupě Aljašky, 1867 

Rusko tuto část Ameriky vlastnilo na základě prvního objevení v roce 1741. Přičlenění 

Aljašky k USA došlo v březnu roku 1867. Součástí USA se tak poprvé stalo území, 

které nebylo souvisle geograficky propojeno se Spojenými státy – styk byl a je 

možný pouze přes moře nebo území Kanady. Někteří tehdejší politici řešení viděli. Na-

příklad William Seward, ministr zahraničí, který za Spojené státy smlouvu o koupi 

podepisoval, se domníval, že USA pohltí celou severní Ameriku.  

Spojené státy toto území o rozsahu 1,5 miliónů km2 koupily od ruského cara za  

7,2 miliónů dolarů.1 Senát smlouvu odsouhlasil poměrem 37 ku 2 hlasům. Ovšem až 

v lednu 1957 se Aljaška stala státem USA.  

Mocenská rovnováha a hranice 
Srovnání vývoje hranice USA s Mexikem a s britskou Kanadou ukazuje, jak odliš-

ně může postupovat zahraniční politika jednoho státu ve stejné době. Jižní hranice 

Spojených států je příkladem násilí a probojování jednostranných výhod. Nao-

pak severní hranice USA se stala tématem, které přineslo řadu vzorových dohod 

a kompromisů. Přesto se v obou případech jednalo o projev stejné zákonitosti a poli-

tiky: požadavek rozšíření a stabilizace státního území byl spojen s možnostmi, 

které nabízela regionální mocenská rovnováha.  

Na jižní hraniční frontě stálo Mexiko, které bylo ve srovnání se Spojenými stá-

ty velmi slabé. Podle údajů, které uvádí Angus Maddison, v roce 1850, kdy se začalo 

schylovat ke konfliktu, mělo Mexiko HDP přibližně šest miliard dolarů (v cenách roku 

1990), zatímco USA 42,6 miliard. V téže době byl počet obyvatel Mexika 7,7 miliónů, 

zatímco ve Spojených státech žilo 23,6 miliónů lidí2. O dalších mocenských charakte-

ristikách, jako je například kvalita výzbroje, bojové odhodlání či úroveň vojenského 

velení nemluvě.  

„Chudák Mexiko! Tak daleko od Boha a tak blízko ke Spojeným státům!“ To jsou 

slova mexického prezidenta Porfirio Diaze z počátku 20. století, tedy z doby, kdy ob-

čané USA vlastnili 40 % mexického majetku. Věděl, o čem mluví. Nešlo přece pouze 

o velké územní ztráty ve válce roku 1846 až 1848; byly i další vojenské intervence 

Spojených států do Mexika – v letech 1806, 1836, 1842, 1844, 1859, 1866, 1870, 

1873, 1876, 1913 a 1914-1917.3 Jak s plnou otevřeností píše Norman Graebner, „při-

rozené právo Spojených států na kontinentální impérium leželo v jeho moci dobývat, 

ne v unikátnosti jeho politických institucí“.4 

Na severní frontové hranici byla situace výrazně odlišná. Poměr sil se ve čtyřicá-

tých letech 19. století rovnal mocenskému patu. I proto již zmíněné extremistické hes-

lo „54-40, nebo boj!“ požadující posun severní hranice USA až k Aljašce nebylo jinak 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 44. Smlouva o koupi Aljašky, 30. 3. 1867 
2 Viz MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 499, 459, 510 (v případě HDP Me-

xika uvádí Maddison pro rok 1820 5 miliard a pro rok 1870 6,2 miliardy USD) a 462. 
3 Viz PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 60.  
4 GRAEBNER, Norman A.: Foundations of American Foreign Policy. A Realist Appraisal from Franklin 

to McKinley. Wilmington, Scholarly Resources Inc. 1985, s. 187. 
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velmi radikálním prezidentem Polkem vyslyšeno. Walter Mead pokládá tehdejší pozici 

USA a Velké Británie za příklad možnosti uplatnit a využít politiku vzájemného 

odstrašení. Británie mohla napadnout pobřežní města Spojených států, mohla uvést 

finanční trh USA do chaosu a možná dokonce až ke kolapsu. Potřebovala však ze Spo-

jených států vozit vlnu a pšenici. Byla tu i hrozba, že Londýn ztratí Kanadu a državy 

v Západní Indii. Podle Meadových propočtů by na začátku 20. století Spojené státy 

potřebovaly na hranici s britskou Kanadou více než milión vojáků, aby měli stejně 

zahuštěnou obranu jako Francie na hranici s Německem. Podle tabulky číslo 18 měly 

Spojené státy v roce 1880 v ozbrojených silách celkem 34 tisíc a roku 1900 celkem  

96 tisíc mužů. Proto „diplomacie uspěla při udržování odstrašení a při odzbrojování“.1  

Formující se rovnováha mezi USA a Britskou říší v Severní Americe vnášela od 

počátku do mezinárodní politiky dva originální a důležité momenty: mezinárodní 

arbitráž a demilitarizaci. Jayova smlouva2 z roku 1794 poprvé v moderní době 

předložila arbitráži právě otázku hranice, ale i dluhů. Stalo se tak ovšem ještě před 

druhou válkou, kterou spolu vedly Spojené státy s Velkou Británií. Podle dostupných 

údajů vedl tento konflikt s Velkou Británií v letech 1807 až 1812 k poklesu zahranič-

ního obchodu USA o 90 %. Není náhodou, že i po této válce zůstala Velká Británie 

pro Spojené státy největším obchodním partnerem.  

Základy zklidnění hranice mezi USA a britskou kolonií na severu kladla Rush-Ba-

gotova dohoda z roku 1817, která se týkala demilitarizaci hranice v oblasti Vel-

kých jezer (Richard Rush byl úřadující ministr zahraničních věcí USA a Charles 

Bagot vyslancem Velké Británie v USA).3 Nadále však platilo, že každé rychlé osidlo-

vání území na západ za Apalačské pohoří vyžadovalo smlouvu s Brity o Velkých jeze-

rech.  

Ve čtyřicátých letech 19. století byly ještě vzájemné vztahy těchto dvou zemí, ale 

také s nimi spojené nálady politických elit a veřejnosti, plné zvratů. I proto se velkým 

úspěchem stala Webster-Ashburtonova smlouva ze srpna 1842 (Daniel Webster byl 

ministrem zahraničí USA, Alexander Baring 1. baron Ashburton osobním poradcem 

britské královny).4 Tato dohoda vymezila bez konfliktu hranici mezi USA a tehdejší 

britskou kolonií na severu, dnes Kanadou. Týkala se oblasti Velkých jezer (což je ná-

zev, který byl touto dohodou odsouhlasen), ale i sporných území v oblasti států Maine 

a New Brunswick či na západ se táhnoucí linie nad Rocky Mountains. Tato smlouva je 

pozoruhodná i tím, že dala volnost rybářům z obou stran pro plavbu a lov na jeze-

rech. Obsahuje též dohodu o společném boji proti dovozu otroků z Afriky – smlou-

va ukládala vyslat flotily k plnění tohoto úkolu; Africká flotila USA byla zřízena ná-

sledujícího roku, a to pod vedením Matthewa Perryho. 

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 17 a 203. 
2 Viz Dokumenty na CD – 13. Jayova smlouva, 19. 11. 1794 
3 Viz Dokumenty na CD – 25. Rush-Bagotova dohoda, 28. a 29. 4. 1817 
4 Viz Dokumenty na CD – 30. Webster-Ashburtonova smlouva, 9. 8. 1842 
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Proces demilitarizace severní hranice završila Washingtonská smlouva z května 

1871 mezi Spojenými státy a Britskou říší.1 To byla mimo jiné první smlouva USA 

s Velkou Británií, která jasně favorizovala Spojené státy – ukládala Londýnu za-

platit 15,5 miliónů dolarů za škody, které Severu způsobila Velká Británie během ob-

čanské války. K úplnému zklidnění vztahů USA a Velké Británie do podoby, která 

předurčila jejich dnešní podobu, došlo však až v poslední dekádě 19. století. Tehdy 

totiž narostla obava Londýna z rostoucí moci Ruska i Německa v Evropě. Pro Velkou 

Británii bylo důležité získat na svou stranu Spojené státy, které si již vydobyly pozici 

ekonomicky nejsilnější mocnosti světa. 

Domácí odpor a podpora 
Základní politickou linii Washingtonu na jižní i severní hraniční frontě do-

provázela hnutí odporu. Proti vyhlášení války Mexiku hlasovalo v Kongresu 14 

whigů, proti byl Abraham Lincoln i John Quincy Adams. Již zmiňovaný Daniel Webs-

ter, senátor a státní tajemník u tří prezidentů, byl jak proti anexi Texasu, tak i proti 

válce Spojených států s Mexikem. Odpor zasáhl i veřejnost. V roce 1849 publikoval 

Henry David Thoreau slavnou esej Občanská neposlušnost.2 Již předtím byl Thoreau 

za své odmítání platit daně, podporující nespravedlivou válku s Mexikem, uvězněn. 

Řada politiků se obávala rozšiřování otrokářských států. Po porážce Mexika ve válce 

v roce 1846 se i John O'Sullivan, propagátor ideje zjevného předurčení USA, postavil 

proti anexi Mexika, protože by se jednalo o porušení principů: země by byla připojena 

proti vůli jejích obyvatel. Politici jako senátor John Calhoun oponovali požadavku 

„Celé Mexiko!“ z rasových důvodů. Ti měli na Mexičany obdobný pohled jako dnes 

Patrick Buchanan v knize Smrt Západu.3  

Zároveň se ale v polovině 19. století objevil nový význam slova filibuster. Takto 

začal být označován účastník vládou neautorizovaných vojenských expedicí do La-

tinské Ameriky. Ty byly organizovány z finančních nebo ideologických důvodů, ale 

také jako pouhé dobrodružství. Tři filibustři se stali v USA skutečně slavnými. John 

Quitman a Narciso López, kteří zaútočili na Kubě; není bez zajímavosti, že na Ló-

pezovu expedici pomáhal sbírat peníze mimo jiné i O'Sullivan. Ovšem nejznámějším 

filibusterem se stal William Walker, který v roce 1853 zaútočil na Mexiko. Poté do-

byl Nikaraguu a v letech 1856 až 1857 tam byl dokonce prezidentem. Z Nikaraguy byl 

repatriován válečným námořnictvem USA. Znovu se pokusil o dobytí Nikaragui a opět 

byl zajat námořníky Spojených států. Nakonec byl v roce 1860 popraven při své vý-

pravě do Hondurasu.  

Za hranice kontinentu 
Zámořská expanze nenavázala okamžitě na dokončení kontinentální expanze. Mezi 

připojením Kalifornie a anexí Havaje uplynulo půl století. Toto nemalé zdržení 

bylo způsobeno dvěma faktory. Předně, jak bylo naznačeno, jižní část expanze byla 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 46. Washingtonská smlouva, 8. 5. 1871 
2 Viz Dokumenty na CD – 37. Henry D. Thoreau, Občanská neposlušnost, 1849 
3 Viz BUCHANAN, Patrick J.: Smrt Západu. Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši 

zemi a civilizaci. Praha: Mladá fronta, 2004.  
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spojena s rozšiřováním otroctví, což vyvolávalo velké napětí uvnitř společnosti. Posí-

lení otrokářských států nakonec vedlo k občanské válce v letech 1861 až 1865.  

Druhý problém, který způsobil přerušení expanze, je obecnější. Stát sice posunul 

svoji hranici, ale společnost nová území k plnohodnotnému vstřebání potřebovala urči-

tý čas. Nová území bylo napřed nutné zalidnit a propojit se starým územím. Graf číslo 

1 v 1. kapitole ukazuje, že vývoj počtu obyvatel Spojených států – na rozdíl od růstu 

území – byl v zásadě plynulý. Tyto údaje se však týkají USA jako celku. Ve skutečnos-

ti se zalidňování jednotlivých regionů vyvíjelo odlišně – v návaznosti na možnosti 

zlepšit životní podmínky nových osadníků.  
 

Tabulka č. 13: Růst počtu obyvatel, 1870 a 1900 
 

 1870 1900 

USA 38 558 371 76 212 168 

Kalifornie 560 247 1 485 053 

Los Angeles 5728 102 479 
 

Tabulka číslo 13 ukazuje, jak odlišně vypadal demografický vývoj USA jako fede-

race, státu Kalifornie a města Los Angeles zvláště, a to mezi roky 1870 a 1900 – tedy 

přibližně od občanské války do přechodu k expanzi v Pacifiku. Z tabulky je patrný 

výraznější růst zalidnění západního pobřeží než v průměru celých Spojených států  

i přechod k urbanizaci. Podle této tabulky   

 Počet obyvatel USA se mezi roky 1870 a 1900 téměř zdvojnásobil;  

 Za tento časový úsek vzrostl ovšem počet obyvatel Kalifornie 2,6krát;  

 Počet obyvatel Los Angeles narostl za období 1870 až 1900 téměř 18krát. 

USA se staly obrovským státem, jehož ekonomicko-sociální sjednocování bylo do-

končeno, jak je uvedeno v 1. kapitole, až v devadesátých letech 19. století. Právě tehdy 

železnice plně propojila atlantické a pacifické pobřeží, vznikl jednotný trh. Pro vykro-

čení k expanzi do Pacifiku bylo zapotřebí mít na pobřeží Tichého oceánu nejen pas-

tevce, ale i průmysl.  

Přestože demografický a ekonomický vývoj potřeboval čas, ideová stavba základů 

impéria začala ihned po skončení občanské války. U této kolébky stál William Se-

ward, Lincolnův a Johnsonův státní tajemník. Seward při řadě příležitostí hovořil  

o nutnosti anexe Aljašky, Kanady a Mexika, o potřebě základen v Pacifiku a Karib-

ském moři atd. V roce 1867 se pokusil uzavřít smlouvu s Dánskem o odkoupení Dán-

ské západní Indie (Dánské Antily) za 7,5 miliónů dolarů. Pokus byl tehdy neúspěšný, 

neboť narazil na vnitropolitické problémy, konkrétně na impeachment prezidenta. Na-

plnil se během 1. světové války, kdy byly dnešní Panenské ostrovy od Dánska koupeny 

za 25 miliónů dolarů.   

Úspěšnější byl Seward při již zmíněné koupi Aljašky v roce 1867 a při obsazení 

Midwayských ostrovů v roce 1867. Tyto ostrovy se staly prvním územím v Paci-

fiku, které Spojené státy anektovaly. Jedná se o území o rozsahu 5,2 km2 nacházející 

se mezi Havají a Japonskem, a to ve vzdálenosti 5200 km od San Franciska. Dlužno 
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dodat, že důvodem anexe nebyla námořní základna v duchu nějakých geopolitických 

vizí, ale guáno nacházející se na atolu.   

Myšlenku anexe Dominikánské republiky prosazoval v roce 1870 „instinktivní 

expanzionista“ prezident Ulysses Grant (požadoval i připojení Kuby). Smlouva  

o anexi Dominikánské republiky, kterou Grant požadoval,1 ale v červnu onoho roku 

narazila na nesouhlas Kongresu – hlasování dopadlo 28 ku 28 při 16 absencích. Sená-

toři zdůrazňovali tři hlavní důvody proti anexi: finanční náklady na připojení, pro-

blémy s asimilací převážně černošského obyvatelstva a nevhodný postup výkonné 

moci při přípravě zahraniční smlouvy.  

 Připojení Havaje, 1898 

Havajské ostrovy o rozloze 16,7 tisíc km2 leží v Tichém oceánu. V roce 1819 zde 

vzniklo samostatné království, kam ale začali pronikat z USA náboženští misionáři  

a za nimi obchodníci. V roce 1875 byla uzavřena Reciproční smlouva, podle níž bylo 

možné exportovat z Havaje cukr do USA bez cla, když ovšem Havaj zastaví obchodní 

styky s jinými státy. Zároveň dohoda dala USA právo stavět námořní základnu – Pearl 

Harbor. V té době byl již havajský cukerný průmysl kontrolovaný občany Spoje-

ných států, z nichž mnozí byli potomci první generace protestantských misionářů. 

Jestliže se dnes podnikatelské a státní zájmy míchají hlavně v otázkách ropy, tehdy 

takovouto komoditu tvořily kaučuk a cukr. Smlouva vedla k dalšímu zvýšení investic  

z USA na Havaji – a ke stále většímu vměšování námořníků z válečného loďstva USA 

do vnitřních záležitostí ostrovního státu. Zmíněná smlouva, jak uvádí Stephen Kinzer, 

„zachovala fasádu havajské nezávislosti, ale ve skutečnosti změnila Havaj v americký 

protektorát“. Jestliže v roce 1776 činil export havajského cukru do Spojených států  

21 miliónů liber, v roce 1890 to již bylo 225 miliónů liber, tedy více než desetináso-

bek. Jenže právě roku 1890 Kongres USA, ve snaze napomoci domácím farmářům, 

omezil dovoz cukru ze zahraničí. Během dvou let klesla hodnota cukerného exportu 

z Havaje do USA z 13 miliónů na 8 miliónů dolarů.2 

Do diskuse se ale stále výrazněji dostávaly i vojenské či geopolitické pohledy. Již 

v roce 1881 tehdejší ministr zahraničí James Blaine mluvil o tom, že postavení Havaje 

dává těmto ostrovům „strategickou kontrolu severního Pacifiku“. Havaj, podle minis-

tra, „má stejnou pozici v západním moři jako Kuba v Atlantiku. Je to klíč k námořní 

dominanci pacifických států, jako je Kuba klíčem k obchodu v Zálivu… Za žádných 

okolností nesmějí Spojené státy dovolit změny v jejich teritoriální kontrole, které by je 

unesly z Amerického systému, do něhož oba nezbytně patří.“3 A v roce 1889 prezident 

Benjamin Harrison opět jmenoval Blaina ministrem zahraničních věcí. První, co 

Blaine ve znovu nabyté funkci udělal, bylo jmenování Johna Stevense ministrem (vy-

slancem) na Havaji.  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 45. Ulysses S. Grant: Požadavek anexe Dominikánské republiky, 31. 5. 1870 
2 KINZER, Stephen: Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New York: 

Times Books/Henry Holt, 2006, s. 14-15. 
3 Citováno podle KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy: Machiavelli and American 

Unilateralism. London, New York: Routledge, 2006, s. 61. 
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Díky Blainovi a Stevensovi se Havaj stala první zemí, kde ministerstvo zahra-

ničních věcí USA ve spolupráci s válečným námořnictvem připravilo a řídilo stát-

ní převrat. V roce 1893 američtí plantážníci žijící na Havaji za organizační pomoci 

diplomatického představitele Spojených států a 162 námořníků, kteří se vylodili 

z válečné lodi USA, sesadili královnu Liliuokalani. Vzpoury se nezúčastnil žádný 

z původních etnických obyvatel Havaje. Smyslem převratu nebyla změna režimu, 

ale připojení Havaje ke Spojeným státům – což by z hlediska zákonů USA změnilo 

místní produkci cukru ze zahraniční na domácí. Nový prezident Grover Cleveland se 

však proti připojení Havaje ke Spojeným státům postavil, protože si nepřál anexi silou. 

Královna byla propuštěna z vězení, ale povstalci zůstali u moci.  

Když vypukla americko-španělská válka a prosazování politiky otevřených dveří 

v Číně vyžadovalo vojenskou silu, Washington nově objevil strategický význam Hava-

je. Konsenzus, který v roce 1863 bránil  anexi Havaje, po pěti letech zmizel. Jak píše 

Kinzer, tento konsenzus byl „téměř přes noc nahrazen celonárodním dožadováním se 

zámořské expanze. Byl to nejrychlejší a nejpronikavější obrat veřejného mínění 

v dějinách americké zahraniční politiky.“1 V roce 1898, poté, kdy se prezidentem 

stal William McKinley, se anexe uskutečnila – už v červnu prezident připojení Ha-

vaje podepsal. Obdobně jako v případě Texasu byla smlouva o anexi Havaje sepsána 

tak, aby nevyžadovala dvoutřetinový souhlas Senátu. V červenci 1898 pak ve Sně-

movně reprezentantů rezoluce prošla poměrem 209 ku 91 hlasům, v Senátu poměrem 

42 ku 21 hlasům.2 Od roku 1958 je Havaj 50. státem USA.3 Sto let po převratu se 

Kongres USA Havajanům omluvil za roli Spojených států při svržení královny.  
 

Tabulka č. 14: Oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA  

ve válce se Španělskem, 1898 
 

počet průběžně  

nasazených celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

306 760 385 2061 1662 4108 

 

Americko-španělská válka je některými autory pokládána za první válku za 

znovurozdělení světa poté, kdy byl svět v 19. století rozebrán evropskými moc-

nostmi. Propukla v roce 1898 na základě dlouho připravené propagandy. Byla oficiál-

ně odsouhlasena Kongresem na základě žádosti prezidenta Williama McKinleye4 – pro 

válku hlasovalo 42 senátorů, 35 bylo proti, zatímco 310 poslanců bylo pro válku  

a pouze šest bylo proti ní. Byl to boj o španělské kolonie v Karibiku a Pacifiku. Tabul-

ka číslo 14 ukazuje oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA v této válce.5 V bojích 

                                                      
1 KINZER, Stephen: Overthrow. Citované vydání, s. 32. 
2 Viz Dokumenty na CD – 51. Rezoluce Kongresu o anexi Havaje, 7. 7. 1898 
3 Viz např. PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign 

Policy. Citované vydání, s. 52 a 53. 
4 Viz Dokumenty na CD – 49. William McKinley: Žádost Kongresu vyhlásit válku Španělsku, 11. 4. 1898  
5 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
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v Karibiku i na Filipínách padlo 385 vojáků USA, na španělské straně více než dva 

tisíce vojáků. Náklady USA jsou odhadovány na pět miliard dolarů. Podle mírové 

smlouvy se Španělé vzdali nejen nadvlády nad Kubou a postoupili USA Portoriko 

i Guam, ale též prodali Spojeným státům Filipíny.1 O vztahu ke Kubě blíže pojed-

nává 8. kapitola. 

 Portoriko, 1899 

Portoriko je ostrov o rozloze 9,1 tisíc km2 se strategickým významem – hlídá vstup do 

Karibiku ze západu. Na rozdíl od Kuby na Portoriku neprobíhal žádný ozbrojený boj 

proti španělské nadvládě. Zároveň Portorikánci, opět na rozdíl od Kubánců, přijali 

v roce 1898 nabídku Madridu na autonomii. V červnu 1898 se však v rámci americko-

španělské války na Portoriku vylodili vojáci USA (9 z nich padlo, 46 raněno; na straně 

Španělů a Portorikánců byly celkové ztráty 450 lidí). Podle mírové smlouvy mezi 

Madridem a Washingtonem ostrov připadl USA. Z Portorika se stala kolonie USA  

– vládli zde vojáci Spojených států a až do roku 1947 místního guvernéra jmenoval 

prezident USA.  

V roce 1917 získali obyvatelé Portorika občanství USA. Na povstání v roce 1950 

reagoval Washington vyhlášením stanného práva a proti vzbouřencům použil i těžké 

zbraně. Čtyři referenda na ostrově (1952, 1967, 1993 a 1998) řešila otázku vztahu 

k USA. Od prvního z nich je Portoriko nezačleněným organizovaným územím Spo-

jených států. V polovině roku 2007 žilo v Portoriku 3 942 375 lidí.   

 Guam, 1899 

Guam je ostrov o rozloze 541 km², ležící v severozápadní části Tichého oceánu. Jeho 

základní hodnota je vojensko-strategická. Guam byl španělskou kolonií, která při-

padla USA po vítězství v americko-španělské válce: podle mírové smlouvy i tento 

ostrov připadl USA. Stala se z něho výhodná vojenská základna jak ihned v době války 

proti Filipíncům, tak i v době 2. světové války a za války v Indočíně.  

Od roku 1950 je Guam nezačleněné organizované území USA a má civilní vládu. 

Z dnešních přibližně 174 tisíc obyvatel ostrova je 10 % bělochů.  

 Okupace Filipín, 1898 

Tato poněkud zapomenuté – či dokonce v historickém vědomí potlačené – období 

dějin zahraniční politiky USA patří k vrcholům imperiálních snah Washingtonu. Po 

porážce španělské flotily americkými loďmi v Manilské zátoce v roce 1898 začala 

nová etapa filipínského povstání proti Španělům. Vůdce vzbouřenců Emilio Aguinal-

do se vrátil a s americkou pomocí vybudoval filipínskou armádou. Ta pak spolu s ame-

rickými jednotkami Španěly porazila. V červnu 1898 Aguinaldo vyhlásil nezávislost 

Filipín, ovšem ceremonie se nezúčastnil žádný zástupce USA.  

Vzápětí po vítězství, v prosinci 1898, podepsalo Španělsko v Paříži se Spojenými 

státy mírovou smlouvu. Podle článku III. této smlouvy Spojené státy od Španělska 

koupily Filipíny za 20 miliónů dolarů.2 Smlouva byla v Senátu Kongresu USA 

schválena 57 ku 27 hlasům. Vzdálenost například Manily od Los Angeles, která činí 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 53. Americko-španělská válka, pařížská mírová smlouva, 10. 12. 1898 
2 Viz tamtéž. 
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téměř 12 tisíc kilometrů, přestala být důležitá. Jak pravil senátor Albert Beveridge, 

„vzdálenost a oceány nejsou argumenty… Havaj a Filipíny nejsou přilehlé! Naše vá-

lečné námořnictvo je činí přilehlými.“1 

Aguinaldo a jeho armáda mírovou smlouvu mezi USA a Španělskem neuznali a ob-

novili boj za svobodu. Tehdy Spojené státy zahájily svoji první protipovstaleckou 

válku. Armáda USA zavedla cenzuru pro zahraniční novináře. Během války pak byla 

filipínská armáda poražena a Filipínci přešli na partyzánský boj. I když senátor Henry 

Cabot Lodge odhadl sílu potřebné okupační armády na 15 tisíc (počítal ji podle síly 

španělské koloniální armády), bojů se účastnilo 126 tisíc vojáků USA. V akcích proti 

Filipínské republice pak v letech 1899 až 1913 američtí vojáci zabili přibližně  

16 tisíc vojáků filipínské armády a 200 tisíc civilistů; celkové civilní ztráty v důs-

ledku války se někdy odhadují až na milión Filipínců. Zahynulo též 4324 vojáků 

armády USA. Výsledem války byla kolonizace Filipín. Těm, komu se nelíbila zvěr-

stva páchaná za války, vzkázal senátor Lodge, že nechápou, co to znamená přinést 

právo „polocivilizovanému lidu, majícímu všechny sklony a charakteristiky Asiatů“.2   

Prvním civilním guvernérem Filipín se stal pozdější prezident USA William Taft. 

Spojení Filipín se Spojenými státy pak v roce 1935 upravila deklarace o vytvoření 

společenství Filipín a USA. Všechny snahy o nalezení způsobu připojení Filipín ke 

Spojeným státům byly ukončeny vpádem Japonců počátkem čtyřicátých let 20. století.  

 

Dokonce i v kritických komentářích k okupaci Filipín se většinou pokládá připojení 

Havaje, ale i ostrovu Guam či Portorika, za samozřejmost. Zmíněné tři útvary se poz-

ději podařilo formálně začlenit do soustavy Spojených států. Otázkou je, proč Filipíny 

nepotkal stejný osud jako Havaj? Důvod se zdá zřejmý: demografie.  

Obdobně jako je nemožné dohledat statistiky původního množství indiánského 

obyvatelstva, je nemožné zjistit etnické složení Havaje v druhé polovině 19. století. 

Počet obyvatel Havaje lze v době anexe odhadnout na o něco více než sto tisíc lidí 

– podle oficiálního sčítání z roku 1900 žilo na Havajských ostrovech 154 001 lidí. 
Jedním z důvodů, který urychlil rozhodnutí o anexi Havaje, byla i skutečnost, že stou-

pal počet japonských imigrantů na ostrovech: podle dostupných údajů jich na Havaji 

v roce 1883 bylo 116, roku 1897 však více než 24 tisíc. Když se havajská vláda poku-

sila vrátit zpět více než tisíc Japonců, vyslalo Japonsko do Honolulu válečnou loď  

a japonský vyslanec na Havaji mluvil o válce. Vzápětí se objevila smlouva o anexi.3   

Podle oficiálních údajů z července 2007 žije na Havaji 1,3 miliónu obyvatel. Jak 

ukazuje tabulka číslo 15, 9,1 % z nich je zařazováno do skupiny „původní obyvatelé 

Havaje či ostatních pacifických ostrovů“. Z tabulky je zřejmé, že Havaj patří mezi tzv. 

majority-minority states, tedy státy USA, kde je etnická většina země – chápaná 

                                                      
1 Citováno podle LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire. Citované vydání,  

s. 109. 
2 Citováno podle KINZER, Stephen: Overthrow. Citované vydání, s. 55. 
3 Podle KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy: Machiavelli and American Unilat-

eralism. London, New York: Routledge, 2006, s. 62. 



 
 
 
 
 
 
 
 

B. Zjevné přeurčení 

 80 

jako nehispánští běloši – menšinou; v roce 2007 představovali nehispánští běloši na 

Havaji 24,7 %, hispánci a latino 7,8 %.1 Kromě Havaje patří mezi majority-minority 

states ještě Kalifornie, Nové Mexiko, Texas a District of Columbia.  
 

Tabulka č. 15: Populace Havaje a USA, 2007 

(údaje v procentech) 
 

 Havaj USA 

původní obyvatelé Havaje  

či ostatních pacifických ostrovů 
9,1 0,2 

běloši bez hispánců či latino 24,7 66,4 

hispánci či latino 7,8 14,8 

černoši 2,5 12,8 

asiaté 40,0 4,4 

narození v zahraničí 16,3 12,5 
 

Demografický vývoj na Filipínách postupoval zcela odlišně. Američané vždy tvo-

řili velmi malou část obyvatelstva Filipín. Podle sčítání lidu z roku 1903 žilo na 

Filipínách 7 635 426 lidí, včetně 56 138 narozených v zahraničí. Přitom 98,7 % z nich 

bylo etnickými Malajci. Do roku 1941 stoupl počet obyvatel na přibližně 17 milió-

nů, z nichž devět tisíc byli Američané žijící na ostrově Luzon. V téže době na Fili-

pínách žilo 117 tisíc Číňanů a 30 tisíc Japonců. Trvale připojit filipínské území a oby-

vatelstvo se ukazovalo jako nemožné. 

 Panamský průplav, 1904 

Během války se Španělskem dostaly nový impuls letité diskuse o nutnosti výstavby 

kanálu mezi Atlantikem a Pacifikem přes Kolumbii. Tehdy válečná loď Oregon musela 

plout ze San Franciska na Kubu kolem Jižní Ameriky 14 tisíc námořních mil – což 

trvalo 68 dní. Bez průplavu je San Francisko po vodě blíže k Londýnu než k New Yor-

ku. A tak poté, kdy kolumbijský Senát v roce 1902 poměrem hlasů 24 ku 0 zamítl 

smlouvu o výstavbě kanálu, začaly Spojené státy podporovat separatisty. Za jejích 

pomoci se od Kolumbie oddělila Panama. Ta pak roku 1903 přijala podmínky Wa-

shingtonu. Výsledkem byla proslulá Smlouva o Panamském průplavu,2 kterou Senát 

USA v roce 1904 schválil poměrem hlasů 66 ku 14.  

Smlouva o Panamském kanálu uvádí v článku I, že „Spojené státy uznávají a budou 

udržovat nezávislost Panamské republiky“. Vzápětí ale v článku II „Republika Panama 

poskytuje Spojeným státům na věčnost k užívání, okupaci a kontrole zemi a zemi pod 

vodou pro výstavbu, údržbu, provozování, kanalizaci a ochranu řečný Kanál v rozmezí 

deseti mil od pětimílového pásma od středu linie cesty na obě strany Kanálem, který 

bude postaven“. V článku III „Republika Panama přiznává všechna práva, moc a auto-
                                                      
1 U.S. Census Bureau Total Population Estimates (2007) – http://www.census.gov/Press-

Release/www/releases/archives/voting/011495.html. Od roku 1997 v oficiálních statistikách nahradila 

kategorie „hispánci či latino“ kategorii „hispánci“.  
2 Viz Dokumenty na CD – 59. Smlouva o Panamském průplavu, 18. 11. 1903 
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ritu uvnitř zóny, zmíněné a popsané v článku II“.1 Za 10 miliónů dolarů jednorázově  

a dalších 250 tisíc dolarů každoročně tak Spojené státy získaly území o rozloze nece-

lých 1,5 tisíce kilometrů čtverečních. 

Smlouva vydržela až do roku 1977, kdy prezident USA Jimmy Carter a panam-

ský prezident Omar Torrijos podepsali smlouvu o navrácení průplavu Panamě. 

Plnou kontrolu nad průplavem převzala Panama o půlnoci 31. prosince 1999.   

USA jako impérium 
Koncem 19. století, jak píše Thomas Hietala, pomáhal koncept zjevného předurčení 

USA „smířit americký imperialismus s extrémně příznivým obrazem země“.2 Bylo by 

ale nesprávné tvrdit, že tehdy neexistovaly i jiné přístupy k chápání zahraničněpolitic-

kých priorit USA. Přechod Spojených států k zámořské expanzi v polovině devadesá-

tých let 19. století provázelo rozštěpení domácí scény na několik ideově-politických 

proudů. Tři z nich byly nejvýznamnější a profilují americkou politickou scénu dodnes: 

 Asi největší uskupení představovali pokračovatelé v původní ideové linii. Poža-

dovali vyhýbat se evropské politice, podporovat obchod. Chtěli, aby zásahy 

v Latinské Americe a v Pacifiku byly morálně ospravedlnitelné. V polovině 20. 

století získal tento ideově-politický směr označení „imperiální antikolonialismus“. 

Od prezidenta Grovera Clevelanda, který je někdy zařazován do této linie, a prů-

myslníka Andrewa Carnegieho směřoval tento směr k pragmatismu: expanze ano, 

ale ne dobýváním či válkou a lstí. V souvislosti s prezidentem Franklinem Roose-

veltem se někdy též hovoří o „laskavém imperialismu“.  

 Zformoval se ovšem i silný odpor k imperialismu, který byl zacílen proti anexím 

i akvizicím. V této skupině byli například Mark Twain či William J. Bryan. Ti se 

domnívali, že Spojené státy tím, že si podřizují Filipíny, Havaj či Samou, pošlapá-

vají principy, na kterých samy vznikly. V roce 1898 byla přívrženci tohoto proudu 

vytvořena Antiimperialistická liga. Mezi jejími nejznámějšími členy byli kromě 

Marka Twaina například bývalý prezident Grover Cleveland, první žena-laureátka 

Nobelovy ceny míru, socioložka a sociální reformátorka Jane Addamsová, psycho-

log William James, filosof John Dewey, sociolog William Graham Sumner, bývalý 

ministr financí George Boutwell, bývalý ministr vnitra Carl Schurz, brigádní gene-

rál Charles Adams Jr. Program Antiimperialistické ligy3 z roku 1899 hovořil  

o tom, že „imperialismus je nepřátelský vůči svobodě a vede k militarismu, ke zlu, 

jehož jsme se vyvarovali, a byli jsme na to hrdí“. Zároveň odsuzoval „vraždění Fi-

lipínců jako nekonečný horror. Protestujeme proti rozšiřování americké suverenity 

španělskými metodami.“ Imperialismus podle tohoto manifestu znamená „destruk-

ci samosprávy na Filipínách americkýma rukama.“4 

                                                      
1 The Panama Canal Treaty Grants the United States a Zone of Occupation, 1903. In: Major Problems in 

American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 401. 
2 HIETALA, Thomas R.: Empire by Design, Not Destiny. In: Major Problems in American Foreign Rela-

tions.  Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 216. 
3 Viz Dokumenty na CD – 55. Program Americké antiimperialistické ligy, 18. 10. 1899 
4 American Anti-Imperialist League Platform, 1899. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 334. 
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 Představitelé třetí skupiny požadovali, „aby Spojené státy prováděly zahraniční 

politiku, která ve všech ohledech byla klasickým imperialismem“. Získávali stále 

větší vliv. V jejich podání byly Spojené státy předurčeny být světovou velmocí  

a musejí se proto jako mocnost chovat. Tuto linii pomáhal založit prezident Willi-

am McKinley, který sám byl původně méně ochotný takto postupovat, ale posléze 

k tomuto ideově-politickému proudu přešel. Pozoruhodné je, že u začátku praktic-

kého naplňování této koncepce stáli politici bez zahraničněpolitických zkušeností. 

To platí nejen o McKinleyovi, který nikdy nezastával žádný diplomatický post  

a nikdy necestoval za hranice USA. Jeho první poradce pro Kubu byl jen krátce na 

návštěvě tohoto ostrova, velvyslanec v Madridu byl bez diplomatických zkušeností 

a nemluvil španělsky. Tito politici se chystali převzít na svá bedra ono kiplingov-

ské „břemeno bílého muže“ – úkol civilizovat, vzdělávat a převést na křesťanství 

ostatní svět. Rasismus hrál v jejich ideové výzbroji významnou, ne-li hlavní roli.1  

Tato třetí skupina, zastánci „opravdového imperialismu“, se prosadila v americ-

ké politice zvláště v době diskusí o okupaci Filipín. Tehdy prezident William McKin-

ley oznámil2, že po dlouhém bloumání po chodbách Bílého domu, které trvalo několik 

nocí, a chvílích, kdy se vkleče modlil k všemohoucímu Bohu, aby jej osvítil a vedl je 

„jednou pozdě v noci přišel ke mně“. A prezident uslyšel, že Spojené státy nemohou 

vrátit Filipíny zpět Španělsku, ani je předat Francii a Německu („našim obchodním ri-

valům v Orientě,“ prohlásil), nemohou je ani „ponechat sobě samotným – nejsou při-

praveni si vládnout sami“. Proto nezbývá nic jiného než „zcela převzít a vzdělávat 

Filipínce, pozvednout je, civilizovat a christianizovat je“. Prezident uvedl, že když 

dospěl k tomuto závěru, „šel jsem do postele, usnul jsem a spal jsem zdravě, a příští 

ráno jsem poslal pro hlavního kresliče map z Ministerstva války a řekl jsem mu, aby 

zakreslil Filipíny na mapu Spojených států“.3 To už není pouze vyprávění o těžkém 

„břemenu bílého muže“. Smutný vtip prezidentova mystického osvícení je v tom, že 

uchvácení Filipín bylo spojeno s nahrazením španělské nadvlády, která vždy koloniza-

ci spojovala s tvrdou katolizací.  

V historiografii zahraniční politiky USA trvá spor o příčiny americko-španělské 

války a okupace Filipín. Mluví se o humanitárních důvodech, snaze zbavit Kubánce 

a Filipínce španělského útlaku. Podle některých autorů válka byla výsledkem tlaku 

veřejného mínění, přesněji řečeno tzv. žlutého žurnalismu. Tehdy se odehrál známý 

divoký souboj dvou novinových magnátů, Josepha Pulitzera a Williama Hearsta. Ti při 

zápasu o newyorský trh vsadili na hledání či vytváření skandálů a senzací.  

Jiní autoři zase v této souvislosti mluví o psychickém traumatu po hospodářské 

krizi v letech 1893 až 1896. Jak ukazuje tabulka číslo 16, podíl USA na světové prů-

myslové výrobě stále rychle rostl.4 Jenže v polovině devadesátých let 19. století to 

                                                      
1 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 101 a 107-108. 
2 Viz Dokumenty na CD – 56. Interview prezidenta Williama McKinleyho, 21. 11. 1899 
3 McKinley Preaches His Imperial Gospel, 1899. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 336. 
4 KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 189. 
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obyvatelům Spojených států mohlo připadat jinak. Tehdy po pádu železniční firmy 

došlo k odlivu evropských investorů a nastala finanční krize – zavládla nejistota. Jak 

uvádí Walter Lafeber, v letech 1850 až 1910 průměrná továrna v USA znásobila svůj 

kapitál 39x, zaměstnanci své mzdy téměř sedmkrát a hodnota jejich produkce vzrostla 

více než 19x. Přesto úder krize v roce 1893 byl bezprecedentní – jeden z šesti dělníků 

byl nezaměstnaný, většina ostatních pracovala za podprůměrnou mzdu, objevily se 

sociální bouře. Státní tajemník Walter Gresham hovořil o „symptomech revoluce“. 

Federální jednotky byly povolány do Chicaga a dalších městských oblastí. Ministr 

financí John Carlisle ve své zprávě v roce 1894 vše shrnul do konstatování: „Prosperi-

ta našeho lidu tudíž převážně závisí na jeho schopnosti prodat nadbytečné produkty na 

zahraničních trzích za přiměřené ceny.“ Pávě tehdy jeden z vysokých republikánských 

funkcionářů prohlásil, že „diplomacie je řízení mezinárodního obchodu“.1 Proto tolik 

volání po politice otevřených dveří v Číně, proto tolik sympatií k zámořské expanzi.  
 

Tabulka č. 16: Relativní podíl na světové průmyslové výrobě 

(údaje v procentech) 
 

 1750 1800 1830 1860 1880 1900 

Spojené  státy (0,1)  0,8  2,4 7,2 14,7 23,6 

Evropa  celkem 23,2 28,1 34,2 53,2 61,3 62,0 

Velká  Británie      1,9 4,3 9,5 19,9 22,9 18,5 

Habsburská říše 2,9 3,2 3,2 4,2 4,4 4,7 

Francie    4,0 4,2 5,2 7,9 7,8 6,8 

německé státy/Německo 2,9 3,5 3,5 4,9 8,5  13,2 

italské státy / Itálie  2,4 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 

Rusko    5,0 5,6 5,6 7,0 7,6 8,8 

Japonsko 3,8 3,5 2,8 2,6 2,4 2,4 

„třetí svět“ 73,0 67,7 60,5 36,6 20,9 11,0 

Čína           32,8 33,3 29,8 19,7 12,5 6,2 

Indie + Pákistán 24,5 19,7 17,6 8,2 2,87 1,7 
 

Bezesporu velký význam mělo propojení ekonomických a politických zájmů. Vý-

zkumy Julia Pratta, profesora z University of Buffalo, ale ukázaly, že ty noviny, které  

tlumočíly zájmy velkého byznysu, před rokem 1898 válku nechtěly. Naopak Theodor 

Roosevelt s pohrdáním mluvil o podnikatelské etice. Byla však zde jednoznačná mo-

censká touha po koloniích či základnách v Karibiku a západním Pacifiku. Jak poeticky 

napsal Thomas McCormik, „závěr čínsko-japonské války otevřel Pandořinu skříňku, 

ale mnozí Američané si ji spletli s Rohem hojnosti“.  

Americká geopolitika 
Bylo to období, kdy se četla díla historika Herberta Adamse, psaná v duchu vizí 

zjevného předurčení. Ovšem nejvlivnější ohlas bezesporu získalo dílo historika, teore-

                                                      
1 LAFEBER, Walter: Preserving the American System. In: Major Problems in American Foreign Rela-

tions. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 338-341. 
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tika a kontradmirála Alfreda Mahana. Jak píše Stephen Kinzer, senátor Henry Cabot 

Lodge v Kongresu, Theodor Roosevelt v exekutivě a Alfred Mahan mezi intelektuály 

vytvořili „svatou trojici amerického expanzionismu“.1  

Mahan představuje most od idejí zjevného předurčení ke geopolitice. Podstatou 

jeho geopolitiky byla filosofie dějin, která politický vývoj ztotožnila se zápasem, a to 

v podstatě s vojenským zápasem. V něm rozhodující roli přisoudil námořnictvu: právě 

válečná loď podle Mahana sjednotila svět a vytvořila britskou říši. V jeho podání 

dostávala zahraniční politika Spojených států plně globální charakter. Mahan převrá-

til jeden z hlavních argumentů izolacionistů ve prospěch intervencionismu: jestli-

že izolacionisté tvrdili, že rozsáhlé hladiny oceánů jsou nejlepší ochranou USA před 

agresí zahraničních mocností, pro Mahana „pozice Spojených států mezi dvěma oceá-

ny může být buď zdrojem velké slabosti, nebo enormních odměn“. Oceán totiž není 

bariéra, ale „z politického a sociálního hlediska je velkou dopravní tepnou“.2 Také 

Monroeova doktrína mohla být podle Mahana uskutečněna pouze za pomoci velké 

válečné flotily.  

Kromě originální interpretace dějin ovlivnil Mahan mnohé teoretiky mezinárodních 

vztahů i politiky několika původními vizemi: 

 Protiklad mořské a pozemní moci. Světová politika je prý zápasem pozemní  

a mořské moci. Nejdůležitějšími státy, patřícími k bloku mořské moci, jsou Velká 

Británie, Spojené státy, Japonsko a Německo. Hlavními pozemními mocnostmi 

jsou Rusko a Francie. V tomto věčném konfliktu je převaha na straně mořské mo-

ci. Důvodů pro tento svůj závěr viděl Mahan několik. Předně komunikace Asie  

s ostatním světem jsou námořními komunikacemi a „komunikace dominují válce; 

obecně vzato jsou komunikace nejdůležitějším samostatným elementem strategie, 

a to jak politické, tak i vojenské. V kontrole nad nimi ležela vždy převaha mořské 

moci – jako její vliv na dějiny v minulosti.“ Komunikace mořské moci jsou četněj-

ší a snadnější; stručně řečeno, mořská moc má větší schopnost manévru než po-

zemní moc. Přitom prý z „přirozených podmínek, vložených do rukou mořské mo-

ci, je kontrola obchodu pravděpodobně rozhodující“. V souhrnu platí, že „říše mo-

ře je nepochybně světovou říší.“3 Vzorec mořské síly státu není v podání Mahana 

příliš složitý: N + NM + NB = SP, což znamená vojenské námořnictvo + ob-

chodní loďstvo + vojenské námořní základny = mořská moc. Řečeno jinak, 

USA jako mořská mocnost musejí mít v zahraničí námořní základny, kde mohou 

lodě vyčkávat, doplňovat uhlí a potraviny. 

 Konfliktní zóna v Asii. Podle Mahana „Asie se dělí na východní a západní, ale 

pohyb v ní je severní a jižní“. Ústřední pozici v Asii zaujímá podle Mahana „roz-

sáhlá, nepřerušovaná masa ruského impéria“; Rusko je „nejdůležitější pozemní 

                                                      
1 KINZER, Stephen: Overthrow. Citované vydání, s. 33. 
2 MAHAN, Alfred T.: The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783. Boston: Little, Brown and 

Co., 1911, s. 29 a 25. 
3 MAHAN, Alfred T.: The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. Boston: Little, 

Brown, and Co., 1900, s. 26, 48, 64-65, 63, 116,125, 51 a 53. 
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mocnost v Asii“. To je prostor, jemuž později další z anglosaských geopolitiků, 

britský geograf Halford Mackinder, dal jméno Heartland. K povaze každé moci 

podle Mahana patří rozpínavost, a proto je v zájmu ruské pozemní moci dosáhnout 

moře pohybem směrem na jih na obou křídlech své říše. Proti tomuto tlaku po-

zemní moci působí protitlak mořské moci. Možnosti mořské moci jsou omezené: 

povaha vnitřních komunikací je taková, že „centrum Ruska nemůže být zlomeno“ 

prostředky mořské moci. V této situaci mořská moc nedosahuje největšího efektu 

tlakem proti centru, ale na křídlo ruského impéria. „Na jednom křídle ruské linie 

leží armáda Japonska; na druhém, ve vzdálenosti pěti tisíc mil, armáda Německa.“ 

V takovéto situaci vzniká podle Mahana „solidarita zájmů“ – ne identita, ale po-

dobnost zájmů, ne aliance, ale kooperace, jak několikrát zdůrazňuje – mezi Ně-

meckem, Velkou Británií, Japonskem a Spojenými státy. Tyto zájmy jsou „více 

než dočasné, neboť podmínky se zdají být relativně trvalé“.1 

V závislosti na povaze moci a vojenské síly se v Asii vytvořily dvě oblasti, které 

spadají buď do rukou Ruska, nebo Velké Británie. Mezi nimi vznikl pás „politické 

nestability, ležící hlavně mezi 30° a 40° severní šířky, který je otevřen řadě změn pod 

vlivem zahraničí“. Do tohoto pásu permanentního konfliktu pak zahrnul Suez, vel-

kou část Turecka, Palestinu, Sýrii, Mezopotámii, větší část Persie a Afganistan, Pamír, 

oblast řeky Jang-c'-ťiang v Číně atd.2 Jak bylo uvedeno v 3. kapitole, tento pás politic-

ké nestability přesunul Nicholas Spykman v době 2. světové války na okraj Euroasie  

– jeho idea Rimlandu je přímý potomek Mahanova pásu konfliktů mezi mořskou  

a pozemní mocí.  

Coby otec anglosaské větve geopolitiky využil Mahan stejné teoreticko-metodo-

logické principy jako v téže době působící zakladatelé německé geopolitiky: směs 

sociálního darwinismu s geografickým determinismem. Zájem Spojených států 

dostal v Mahanově slovníku podobu „sebeobrany“, „vlastního zájmu“, „seberozvoje“, 

„přirozeného růstu“. Přitom je prý expanze USA „přirozená, nutná, nerepresívní“. Stát 

se v jeho díle změnil v živý organismus, jemuž přísluší zrození, stárnutí i smrt.  Pokud 

jde o Spojené státy, „v našem dětství jsme hraničili pouze s Atlantickým oceánem; 

naše mládí vidělo hranici už u Mexického zálivu; dnes, v době dospělosti, přicházíme 

k Tichému oceánu. Copak nemáme právo či přání pokračovat v pohybu dál?“3, ptal se 

kontradmirál Mahan. V jeho koncepci „růst je vlastnost zdravého života“, a i když ne 

vždy znamená zvětšování území státu, nikterak jej nevylučuje. Přitom tento růst „není 

legální, ale přirozený“, čili nemá nic společného s otázkami spravedlnosti, ale souvisí  

s přírodními zákony.4 Protože takovýto přirozený růst je vlastní všem zdravým státním 

útvarům, nevyhnutelným výsledkem je konflikt států. A tak „všichni kolem nás jsou ve 

stavu boje. »Boj o život«, »boj o existenci« – to jsou fráze natolik známé, že si nedá-

                                                      
1 Tamtéž, s. 22-23, 25, 24, 47 a 161. 
2 Tamtéž, s. 21-22. 
3 MAHAN, Alfred T.: The Interest of America in Sea Power. Present and Future. Little, Brown, and Co., 

1897, s. 21, 36 a 35. 
4 MAHAN, Alfred T.: The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. Citované  

vydání, s. 30. 
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váme práci zamyslet se nad obrovským významem jejich smyslu. Všude se jeden ná-

rod střetává s druhým a my, Američané, nejsme výjimkou.“1 

Podle Mahana je nutné přirozené zákony růstu respektovat a nepodvazovat efektiv-

nost vlastní politiky úvahami o spravedlnosti imperiálních ambicí. Mahan tvrdil, že 

„soukromý zájem není pouze legitimním, ale i fundamentálním základem národní poli-

tiky; nepotřebuje pláštík pokrytectví. Jako princip nevyžaduje ospravedlnění v obec-

ných prohlášeních, pouze zvláštní případy jeho naplňování mohou volat po zdů-

vodnění.“ Imperiální expanze Spojených států nemá legální bariéry, neboť takové ba-

riéry vlastně ani neexistují. Kontrola národa nad určitým územím podle Mahana „ne-

závisí na přirozeném právu, ale na politické způsobilosti“. Není prý jiné východisko 

pro aktivitu než sobecký „národní zájem“, a ten nemůže být omezován falešnými úva-

hami o spravedlnosti.2 Stručně řečeno, „neexistuje nezcizitelné právo nějaké komunity 

na kontrolu užití nějakého území… Právo je nezcizitelné, dokud mu špatné nakládání 

nepřinese zkázu, nebo dokud je větší síla neuloupí.“ Přitom takovéto zákonitosti poli-

tiky poskytují stejné množství spravedlnosti, jakou „dostává většina při hlasováních“3.  

Mimo těchto argumentů ve prospěch převahy mořské moci nad mocí pozemní, kte-

ré lze pokládat za svéráznou interpretaci geografie světa, dovolával se Mahan ještě 

„důkazů“ rasových. Protiklad dvou typů mocí je v tomto podání protikladem slovan-

ské a teutonské rasy, které se prý liší nejen politickými institucemi, ale i sociálním 

pokrokem a individuálním rozvojem. „Podstatné diference rasových charakteristik, 

které nutně nalézají své vyjádření v druzích akce,“ opět prý mluví ve prospěch převahy 

mořské moci Teutonů nad pozemní mocí Slovanů. Aby absurditě této rasové teorie dal 

korunu, neváhal Mahan dodat, že sice existuje etnická odlišnost Japonců a ostatních 

národů mořské moci, ale asijský způsob života byl v Japonsku přetvořen, stejně „jako 

civilizace Říma pronikla do teutonských kmenů“. A tak prý „typem a metodami své 

moci a svými bezprostředními zájmy teutonská skupina a Japonsko jsou jednotné“.4  

Mahan nebyl sám, kdo hlásal takovéto názory. Například Theodor Roosevelt už ja-

ko prezident v roce 1901 tvrdil, že Spojené státy mají „závazek k lidu žijícímu 

v barbarství pokusit se o to, aby byli zbaveni pout, a my je můžeme osvobodit jenom 

tak, že barbarství jako takové bude zničeno“. A dodal, „míru nemůže být dosaženo, 

dokud civilizované národy nebudou expandovat tak, aby přetvořily barbarské náro-

dy“.5 Dodnes jsou často připomínány představy senátora Alberta Beveridge o tisícileté 

boží přípravě anglicky mluvících lidí a Teutonů. Podle Beveridge jsou Američané „do-

byvačná rasa“. „Musíme být poslušni své krve a zabírat nové trhy, a bude-li to nezbyt-

                                                      
1 MAHAN, Alfred T.: The Interest of America in Sea Power. Citované vydání, s. 18. 
2MAHAN, Alfred T.: The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. Citované vydání,  

s. 97, 98 a 187. 
3 MAHAN, Alfred T.: The Interest of America in Sea Power. Citované vydání, s. 167-168. 
4 MAHAN, Alfred T.: The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. Citované  

vydání, s. 114,110 a 108. 
5 Podle WILLIAMS, William A.: The Open Door Policy: Economic Expansion and the Remaking of 

Societies. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1:  

To 1920. Citované vydání, s. 11. 
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né, další země,“ řekl, protože „podle věčného záměru Všemohoucího… méně hodnot-

né civilizace a úpadkové rasy“ musí ustoupit „Vyšší civilizaci ušlechtilejších a muž-

nějších typů člověka“.1 Právě bůh učinil podle tohoto senátora Američany vyvoleným 

národem ke konečné obnově světa. „Máme přinést požehnání křesťanské civilizace 

našim malým hnědým bratřím, pro které Kristus také zemřel,“ cituje Hans Morgenthau 

Beveridgova slova z debaty o anexi Filipín a dodává: „Problém cukru, například, se 

neobjevil v tomto ospravedlňování a zdůvodnění. Ani geopolitický význam Filipín pro 

americkou strategii.“2 Navíc argumenty, jimiž McKinley či Beveridge zdůvodňovali 

okupaci Filipín, lze zdůvodnit i případnou anexi Indonésie – či Iráku.  

Mahan byl však mezi teoretiky a ideology devadesátých let 19. století nejvlivnější. 

Podle Arthura Ekricha „více než ostatní američtí expanzionisté té doby Mahan přijal 

pruské zbožnění války a hleděl s pohrdáním na zahraniční politiku, která nebyla opře-

na o hrozbu silou. Válka, kterou pokládal za morální systém, byla jednoduše projevem 

národní ochoty stát na svých principech až do vítězného konce.“3 Podle švýcarského 

teoretika Urse Schwarze Mahan „svými spisy ovlivňoval a přímo určoval americké 

strategické myšlení na přelomu století téměř nepředstavitelným způsobem. Mnozí 

vojenští teoretikové – zvláště pak v Evropě, kde byly Mahanovy spisy povýšeny na 

úroveň učebnice imperialismu – považovali Mahana za vůbec jediného amerického 

strategického teoretika, který je hoden pozornosti.“4  

Mahan sám přímo zasahoval do zahraniční politiky USA. V roce 1899 byl exper-

tem delegace USA na haagské konferenci, kde vystupoval proti jakémukoli omezování 

námořního zbrojení a neváhal též útočit proti návrhu na zákaz použití jedovatých ply-

nů ve válce. Jak poznamenává Ekrich, na haagské konferenci vystupoval Mahan  

z pozic „filosofie, že životní národní zájmy nemohou být nikdy předmětem kompromi-

su nebo arbitráže“, a proto „Spojené státy nebyly připraveny diskutovat otázku jaké-

hokoli omezení zbrojení“5.  

Také mezinárodní úspěch Mahanových prací byl na přelomu 19. a 20. století nebý-

valý. Jen kniha Vliv mořské síly na dějiny (1660 až 1783) vyšla pouze v USA a ve 

Velké Británii do roku 1935 celkem ve 32 vydáních. Velmi brzy byla přeložena do 

němčiny, japonštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a španělštiny. Předseda britské 

vlády William Gladstone o ní mluvil jako o „knize století“. Britská vláda nechala 

umístit Mahanovy knihy na školní lodě; Mahan se stal prvním zahraničním členem 

Královského námořního klubu, obdržel čestné doktoráty nejvýznamnějších univerzit. 

Německý císař Vilém II. po přečtení první Mahanovy knihy tvrdil, že se ji „pokouší 

učit srdcem. Je to prvotřídní kniha, klasická ve všech bodech. Je na palubách všech 

                                                      
1 Citováno podle FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 8-9. 
2  MORGENTHAU, Hans J.: The Organic Relationship between Ideology and Political Reality. In: Ideol-

ogy and Foreign Policy. A Global Perspective. Ed. by Schwab. New York, London: Cyro Press, Inc., 

Publishers, 1978, s. 121. 
3 EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy. Citované vydání, s. 87-88. 
4 SCHWARZ, Urs: Strategie včera, dnes a zítra. Praha: Naše vojsko, 1968, s. 39-40. 
5 EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy. Citované vydání, s. 106. 
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mých lodí a pravidelně citována mými kapitány a důstojníky.“ Mahan sám prý se do-

mníval, že nejlépe jsou jeho knihy studovány v Japonsku.  
 

Tabulka č. 17: Tonáž válečných lodí mocností, 1880 až 1914 

(v tisících tun) 
 

stát/rok 1880 1890 1900 1910 1914 

USA 169 240 333 824 985 

Velká Británie 650 679 1065 2174 2714 

Francie 271 319 499 725 900 

Rusko 200 180 383 401 679 

Itálie 100 242 245 327 498 

Německo 88 190 285 964 1305 

Rakousko-Uhersko 60 66 87 210 372 

Japonsko 15 41 187 496 700 
 

Velká mezinárodní prestiž Mahanových knih odstartovala první velké závody 

ve zbrojení: mocnosti se začaly předhánět v množství i velikosti bitevních lodí. Ta-

bulka číslo 17, převzatá od Paula Kennedyho, přibližuje výstavbu válečných loďstev 

velmocí před 1. světovou válkou.1 Také Robert Osgood a Robert Tucker dospěli k ná-

zoru, že na přelomu 19. a 20. století „výstavba bitevních lodí změnila distribuci moci, 

stimulovala dalekosáhlou rivalitu a vytvořila nové politické uspořádání. Více než kdy-

koli předtím se jeden druh zbraní stal rozhodujícím testem a symbolem národní veli-

kosti.“2 Následné světové války ale měly výrazně odlišnou podobu, než předpokládaly 

Mahanovy vize. 

 Doba impérií 
Mahan působil na zahraniční politiku Spojených států převážně prostřednictvím 

svého přítele Theodora Roosevelta, prvního náměstka ministra válečného námořnictva 

v době americko-španělské války a pozdějšího prezidenta. S příchodem Theodora 

Roosevelta do Bílého domu přestala mít imperiální politika USA intuitivní podo-

bu a získala jak ucelený program, tak i originální techniky. Theodor Roosevelt byl 

tím, kdo formuloval a ve svých projevech propagoval představy o nadřazenosti Spoje-

ných států a o povinnosti šířit anglosaskou civilizaci. „Jestli máme být skutečně vel-

kým národem, musíme bojovat v užitečných bojích, abychom hráli důležitou roli ve 

světě. Nemůžeme se vyhýbat velkým problémům,“ prohlašoval Theodor Roosevelt 

v roce 1899, tehdy ještě jako guvernér státu New York, v projevu známém pod názvem 

Houževnatý život3. „Nemůžeme uhnout před odpovědností, s níž jsme konfrontováni 

na Havaji, Kubě, Portoriku a na Filipínách.“4   

                                                      
1 KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 254. 
2 OSGOOD, Robert, TUCKER, Robert W.: Force, Order, and Justice. Baltimore: The John Hopkins 

Press, 1967, s. 57. 
3 Viz Dokumenty na CD – 52. Theodore Roosevelt: Houževnatý život, 10. 4. 1899 
4 New York Governor Theodor Roosevelt Peaches the Manly Virtues of Overseas Expansion, 1899. In: 

Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 397. 
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I když Theodor Roosevelt byl představitelem nejambicióznější skupiny politiků 

USA, nevytvářel kolonie, ale protektoráty. Kuba a Panama představovaly takovéto 

modely protektorátů. Sám by asi svoji politiku hodnotil spíše jako paternalistickou než 

imperialistickou. Kontrola, nikoliv expanze – to byl jeho prvotní cíl. A základním 

nástrojem kontroly byly pro něho intervence v nejrůznějších podobách. Nepřemýšlel  

o Spojených státech jako o zemi s mesianistickým posláním, ale jako o velmoci, a to 

potenciálně největší ze všech.  

I když lze názory Mahana či Theodora Roosevelta vnímat jako logické pokračování 

kontinentální expanze, byl to též produkt doby plné imperiálních ambicí a sporů ve 

světě, jíž se Spojené státy přizpůsobovaly. Jak uvádí Farreed Zakaria, mezi léty 1865 

až 1890, kdy Spojené státy získaly Aljašku a Midway a speciální práva na ostrově 

Samoa, jak Velká Británie, tak i Francie rozšířily svá koloniální impéria o více než tři 

milióny čtverečních mil (cca 7,8 miliónů km2). V roce 1890 armáda Spojených států, 

nejbohatší země na světě, čítala 25 tisíc mužů a zaujímala tak 14. místo ve světě – na-

příklad za Bulharskem. Italská armáda, nejmenší mezi evropskými mocnostmi, byla 

osmkrát větší, přestože průmyslová síla USA byla třináctinásobkem italské. S ohledem 

na délku pobřeží Spojených států bylo válečné námořnictvo USA nebývale slabé  

– bylo nejmenší mezi hlavními mocnostmi, až za Itálií.1 Tabulka číslo 18 ukazuje, jak 

se podle Paula Kennedyho měnil stav armád v onom kritickém období.2 
 

Tabulka č. 18:  Stavy armád a válečného námořnictva před 1. světovou válkou 

(údaje v tisících) 
 

stát/rok 1880 1890 1900 1910 1914 

USA 34 39 96 127 164 

Rusko 791 677 1162 1285 1352 

Francie 543 542 715 769 910 

Německo 426 504 524 694 891 

Velká Británie 367 420 624 571 532 

Rakousko-

Uhersko 
246 346 385 425 444 

Itálie 216 284 255 322 345 

Japonsko 71 84 234 271 306 
 

Přestože se pozemní armáda či válečné námořnictvo USA nemohly měřit s velikostí 

armád a flotil evropských mocností, ekonomický a demografický potenciál Spojených 

států byl již tehdy mimořádný. Obě světové války ukázaly, že tento stát má obrovskou 

schopnost konverze výroby a mobilizace. Jak se ale z malého státu s přibližně třemi 

milióny obyvatel žijících na přibližně miliónu kilometru čtverečních stane velmoc s ví-

ce než 300 milióny obyvatel, rozkládající se na území přes 9,8 miliónů kilometrů čtve-

                                                      
1 Viz ZAKARIA, Farreed: State-Centered Realism: How a Weak U.S. Government Inhibited Americas 

Rise to Word Power. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citova-

né vydání, s. 317. 
2 KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 196 a 253. 
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rečních? Dá se hovořit o obrovském mocenském potenciálu severoamerického prosto-

ru, o síle evropské imigrace, o kulturní převaze či významu lásky ke svobodě. To vše 

při přeměně malých kolonií na velmoc hrálo svoji roli.  

V americké politické kultuře má ale velký význam ještě jeden faktor: fascinující 

růst Spojených států je spojován s božským záměrem. Či, jak prohlásil už v roce 

1765 John Adams, budoucí druhý prezident USA, „vždy jsem považoval osídlení 

Ameriky s úctou a údivem, jako otevření velké scény a plánu prozřetelnosti pro osvět-

lení neznalosti a emancipaci otrocké části lidstva na celém světě“.1  

 

6. Boží prozřetelnost 
Teritoriální a demografický vývoj USA lze pokládat za důkaz platnosti sociálně-darwi-

nistických zákonitostí geopolitiky. Ovšem prvotní základ, kterým byl územní i demo-

grafický růst Spojených států zdůvodněn, je přesně protikladný – opírá se o nábožen-

skou a moralistní vizi výjimečnosti amerického experimentu, který má umožnit vyma-

nit se z tradičních zákonitostí imperiální politiky.   

Vize americké mise ve světě i v dějinách se formovala ve zvláštní rozporné jedno-

tě představ o unikátnosti a univerzálnosti amerického způsobu života, jeho kultu-

ry, politických institucí i morálky. Od samého vzniku Spojených států se jako hlavní 

teorie historického poslání USA střetávaly dvě koncepce: náboženská a sekulární. 

Náboženská vize zjevného předurčení vychází z představy, že – jak napsal Brian 

Klunk – „původně byl vyvoleným lidem samozřejmě izraelský národ, ale podle ame-

rického apokalyptického hlediska se Spojené státy – dědic anglosaské protestantské 

tradice – staly novým Siónem a novým nástrojem božího historického plánu“.2 Tato 

vize je mimořádně významná i proto, že ve Spojených státech, právě tak jako v Evro-

pě, moderní politická filosofie vznikala převážně na bázi náboženského světového 

názoru. Dodnes při pluralismu teoretických škol v americké politické filosofii vystu-

puje náboženství jako integrující prvek, který má ukázat sociální, politickou a mravní 

specifiku Spojených států, a to hlavně ve srovnání s komunistickým ateismem či is-

lámským fundamentalismem.  

Otcové-poutníci 
Snad každá významná státní idea je opřena také o legendy. Ta, která se týká 

USA, nezačíná otci-zakladateli Spojených států. Státní idea USA naznačuje, že dějiny 

této země začaly 11. listopadu 1620. Onoho dne, datovaného podle juliánského ka-

lendáře, přistála u břehů Ameriky loď jménem Mayflower. Vyložila kolonisty, kteří 

založili osadu Plymouth, přesněji Nový Plymouth. Stalo se tak přibližně 60 km na 

jihovýchod od dnešního Bostonu ve státě Massachusetts. Někdy se při vyprávění o této 

historické události zapomíná, že ještě předtím zde byli nějací domorodci, ale i jiní 

                                                      
1 Citováno podle PERKINS, Bradford: The Unique American Prism. In: Major Problems in American 

Foreign Relations.Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 2.  
2 KLUNK, Brian E.: The American Mission. In: American Values Projected Abroad. Vol. II. Political 

Traditions and Contemporary Problems. Ed. by K. W. Thompson. Washington: University Press of 

America, 1982, s. 1-7. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 91 

evropští přistěhovalci, jejichž potomci též mohou být občany USA. To podstatné pro 

státní ideu USA je ale něco jiného. Pozoruhodné na zmíněné osadě bylo, že se stala 

prvním stálým sídlem Angličanů na území dnešních Spojených států a zárodkem 

toho, co později získalo název Nová Anglie. Při oslavách dvoustého výročí této udá-

losti nazval Daniel Webster ony osadníky Pilgrim Fathers, otcové-poutníci.  

Pro vytváření americké politické tradice bylo důležité, že 35 ze 102 nových kolo-

nistů bylo členy radikální puritánské frakce, kteří utekli z Anglie napřed do Nizoze-

mí a pak do Ameriky, a to před náboženským pronásledováním. Tím se lišili i od 

většiny svých předchůdců z Evropy, kteří byli mnohdy dobrodruzi, jindy vysídlení 

trestanci – a většinou nevzdělaní chudáci. Anglosasové, kteří se z Mayflower vylodili 

v Nové Anglii, byli, alespoň podle Alexise de Tocquevilla, lidé vzdělaní a na tehdejší 

poměry zámožní.  

Cesta otců-poutníků do Ameriky je zpravidla vykládána jako cesta za svobodou. 

Ovšem osada Plymouth byla zřízena jako svaté společenství opírající se o dohodu 

(Mayflowerská smlouva,1 kterou podepsalo 41 mužů-kolonistů), že vládnout budou 

pouze lidé zvolení. Což je pokládáno za základ americké demokracie. Kolonisté se 

však dohodli, jak praví text smlouvy, že tak činí „pro slávu Boží a šíření křesťanské 

víry a čest našeho krále a země“. Byla to svoboda jako samospráva zbožných lidí 

stejné víry. O tomto jevu psal mnohem později Tocqueville ve své Demokracii 

v Americe, když tvrdil, že „neznám zemi, kde vládne obecně vzato menší nezávislost 

ducha, méně opravdové svobody diskuse než v Americe… V Americe vytyčuje většina 

kolem myšlení začarovaný kruh. Uvnitř těchto mezí je spisovatel svobodný, ale běda 

mu, odváží-li se je překročit.“2 Nemělo by se zapomínat, že k demokracii patří nejen 

svobodné volby, ale i tolerance.  

Od otců-poutníků je odvozována idea výjimečnosti USA. S ní je organicky spoje-

na představa o americké misi ve světě a v dějinách. V náboženských vizích bylo 

osídlování Ameriky projevem božího plánu obrody lidského rodu. Mělo to být „město 

na hoře“, nový Jeruzalém na kopci Sion – ovšem též připomínající Ježíšovo kázání na 

hoře. Alespoň podle slavného kázání nazývaného Model křesťanské charity či Město 

na hoře3 Johna Winthropa z roku 1630, které tento tehdy nejvlivnější puritánský čini-

tel a myslitel pronesl na lodi Arabella, vezoucí kolonisty ke břehům budoucího státu 

Massachusetts. „Musíme mít na paměti, že budeme jako město na hoře, oči všech lidí 

jsou obráceny na nás; tudíž když se budeme falešně chovat k Bohu v díle, které jsme si 

předsevzali, zapříčiníme, že On zastaví svoji současnou pomoc nám… a staneme se 

výstražným příkladem pro celý svět. Otevřeme ústa nepřátelům a dáme jim tak mož-

nost mluvit hříšně o Bohu.“4 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 2. Mayflowerská smlouva, 11. 11. 1620 
2 TOCQUEVILLE, Alexis: Demokracie v Americe. I. Praha: Lidové noviny, 1992, s. 193. 
3 Viz Dokumenty na CD – 1. John Winthrop: Město na hoře, 1630 
4 Governor John Winthrop Envisions a City Upon a Hill, 1630. In: Major Problems in American Foreign 

Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 31. 
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V představách sektářských společenstev v amerických koloniích měla nová komu-

nita, kterou puritáni v Americe zakládali, žít podle boží vůle. Na nedotčené půdě, odtr-

žené od zkažené Evropy, se měl prosadit lid se specifickými ctnostmi. Americký histo-

rik Arthur Schlesinger ml. v této souvislosti upozorňuje na pozoruhodný rozpor v pu-

ritánských představách o nedokonalosti člověka, srostlých s vizí dokonalých Spo-

jených států jakožto výsledku činnosti tohoto člověka. Schlesinger hovoří o „narci-

sistickém útěku z dějin“ a také o „geopolitické specifikaci milénia – identifikaci nové-

ho Jeruzalému se zvláštním místem a lidem“.1 

Mnohé prvky i současné představy o historické misi Spojených států mají své zdro-

je právě v puritanismu anglických kolonistů. Byli to oni, kdo kladli základ představ 

o unikátnosti amerického života. Jejich stěhování do Ameriky bylo a je vysvětlováno 

celou řadou biblických příměrů: puritáni šli, obdobně jako děti izraelské pouští, v da-

ném případě přes oceán; utíkali z temného egyptského zajetí, v daném případě z hříšné 

Evropy. Stěhovali se za poslední nadějí lidstva – jestliže Adam a Eva byli vyhnáni  

z ráje směrem na východ, pak Amerika je víc než zaslíbenou zemí, neboť další západ 

pro návrat do ráje již Země nemá. V tomto duchu je ve Spojených státech dodnes pěs-

tována politická mytologie. Za projev boží vyvolenosti je vydávána i legenda, že otco-

vé-poutníci, vyhladovělí po strastiplné plavbě, nalezli po přistání na místě opuštěnou 

indiánskou vesnici se zásobami potravin.  

Vizionářských, nábožensko-historizujících vizí o USA coby zemi zaslíbené lze 

uvést velice mnoho. Například pro Johna Quincy Adamse, šestého prezidenta Spoje-

ných států a podle některých autorů prvního hlasatele představ o kontinentálním roz-

měru Spojených států, stačila jako důkaz toho, že „vznik USA byl řízen nebesy“, sku-

tečnost, že John Adams, druhý prezident, a Thomas Jefferson, třetí prezident, zemřeli 

shodně v den padesátého výročí vyhlášení nezávislosti… Abraham Lincoln v památ-

ném Gettysburgském projevu (listopad 1863, tedy přibližně v polovině občanské vál-

ky) svázal svoji slavnou představu „vlády lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“ s tezí, že 

Spojené státy znamenají z vůle boží „nové zrození svobody… které nesmí zmizet ze 

zemského povrchu“.2  

Misionáři v politice 
Expanze USA do zámoří neměla pouze podobu obchodních aktivit a vysílání vojá-

ků. Téměř od počátku bylo její součástí působení náboženských misionářů. Spojené 

státy vznikly jako náboženská republika a mnozí občané tohoto státu cítili povinnost 

hlásat svoji víru a propagovat americký způsob života i v zahraničí. A tak vysílání 

náboženských zahraničních misií začalo velmi brzy, dlouho před dokončením 

kontinentální expanze. Toto hnutí nebylo nikdy centrálně řízeno, ale od devadesátých 

let 19. století misionáři požadovali formální podporu od vlády. Tehdy také, přesněji 

v polovině devadesátých let, misionáři získali podporu od sekulárních expanzionistů3.  

                                                      
1 SCHLESINGER, Arthur M., Jr.: The Cycles of American History. Boston: Houghton Mifflin Co.,  

1986, s. 17, 13. 
2 Viz Dokumenty na CD – 43. Abraham Lincoln: Gettysburgský projev, 19. 11. 1863 
3 WILLIAMS, William A.: The Open Door Policy. Citované vydání, s. 10. 
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Počátky misionářské aktivity vycházející z USA jsou zpravidla hledány v rozhod-

nutí pěti studentů William College v roce 1806 vydat se do světa. Afro-američtí misio-

náři byli mezi prvními kolonisty v Libérii. „V době, kdy ženy neměly volební právo, 

byly odsouzeny k druhořadé roli v náboženském životě a neměly přístup do většiny 

odborných škol, jedna generace amerických pionýrek za druhou získaly lékařské, ná-

boženské i jiné vzdělání ke službě všude ve světě,“ píše Mead.  V roce 1890 ženy tvo-

řily 60 % amerických misionářů v zahraničí. Přitom aktivita misionářů rostla – z pěti 

tisíc protestantských misionářů v roce 1900 jich v roce 1915 bylo více než devět tisíc. 

Spojené státy za 1. světové války nevyhlásily válku Osmanské říši údajně právě z oba-

vy o život misionářů, o jejich školy a majetek. Podle některých přehledů polovina „za-

hraničních kulturních expertů“ během 2. světové války, kteří pracovali pro vládu  

a armádu USA, byli potomci misionářů. Přibližně sto tisíc občanů USA slouží na 

počátku 21. století v náboženských misiích v zahraničí.1  

Misionáři USA plní celou řadu humanitárních aktivit, od vzdělávání, přes zdra-

votní péči po politickou osvětu. Zpravidla jsou součástí protirasistických hnutí, jak 

to odpovídá doslovnému čtení knihy Genesis. Problém je, že často mění tradiční cha-

rakter kultury zemí, v nichž působí. Modelovým příkladem takovýchto proměn je Ha-

vaj. Právě příklad Havaje ukazuje, jak propojení misionářů a podnikatelů-usídlenců 

vytvářelo situaci, kterou nakonec řeší vláda – což Walter Mead nazývá ukázkou toho, 

„jak tehdy fungovala lidová »zahraniční politika«“.2 Je pozoruhodné, jak se geografic-

ky izolované státy středozápadu USA začaly podílet na zahraničním obchodu díky 

mormonským misionářům. Takto se vytvářel předobraz aktivit dnešních civilních ne-

vládních organizací USA působících v zahraničí.  

Dnes tlak protestantských misionářů z USA míří i na převážně katolickou Latin-

skou Ameriku. Guatemala je někdy uváděna jako země, kde podíl protestantů již pře-

výšil podíl katolíků. Církve též podporovaly invazi na Kubu. Ovšem už od 19. století 

projevovaly zájem hlavně o Asii, speciálně o Čínu. První protestantské mise z USA 

působily v Číně již ve třicátých letech 19. století. Misionáři sloužili jako tlumočníci 

pro politiky, vojáky a obchodníky. O spojení náboženství a politiky svědčí skutečnost, 

že misionáři podporovali Západ při opiových válkách, „což stále fascinuje histori-

ky ohromené morální a ideologickou gymnastikou misionářů, pokoušejících se ospra-

vedlnit takový nestydatý imperialismus“.3 V polovině devadesátých let 19. století, tedy 

před vypuknutím Boxerského povstání a vojenskou intervencí, působilo v Číně více 

než 500 misionářů, kteří se ve školách starali o 17 tisíc dětí.4  

Před dvěma staletími bylo křesťanství v Koreji neznámé. V současné době se uvádí, 

že v Jižní Koreji tvoří křesťané 27,3 % populace – a to právě převážně díky působení 

misionářů. Jen proto je možné, že bojovníci Talibánu zajali v roce 2007 Korejky půso-

bící v Afganistanu jako křesťanské misionářky. Z prvních zvolených prezidentů Korej-
                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 133, 142 a 154.  
2 Tamtéž, s. 53. 
3 HARRIS, Paul W.: Protestant Missionaries and Cultural Imperialism in China. In: Major Problems in 

American Foreign Relations.Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 253. 
4 WILLIAMS, William A.: The Open Door Policy. Citované vydání, s. 10. 
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ské republiky Kim Young Sam byl presbyterián, Kim Dae Jung katolík; současný jiho-

korejský prezident Lee Myung-bak je opět presbyterián.  

Náboženské a sekulární vize 
Mytologická podoba amerického mesianismu měla na svém počátku funkci se-

bepřesvědčování lidí, kteří z obtížných podmínek své domoviny přecházejí do podmí-

nek nejen nelehkých, ale navíc i neznámých. Ovšem tak, jak se puritánská idea po-

stupně transformovala v politickou koncepci, získává novou podobu. Ta není dána 

pouze jinou funkcí, ale i spojením s druhou větví vize zjevného předurčení USA, která 

nemá náboženské kořeny. Sekulární zdroje představ o zjevném předurčení Spoje-

ných států vést svět jsou svázány převážně s osvícenstvím a liberalismem. Nábo-

ženské  

a sekulární vize zjevného předurčení se však často mísí.  

Náboženská a sekulární interpretace zjevného předurčení mají celou řadu shodných 

rysů. Obě tyto koncepce zdůrazňují nový počátek lidských dějin a odtržení od ev-

ropské tradice. Obě přisuzují USA roli obroditele či zdokonalovatele lidského 

rodu. Jestliže ale osvícenci očekávali, že lidé a státy osvíceni rozumem mohou žít  

v harmonii, náboženské vize puritánů nebyly spojeny s vidinou dokonalé harmo-

nie; puritáni věřili pouze v dočasné dohody. Role USA při přeměně světa nebyla  

v náboženských představách spojena se zahájením věku rozumu, ale znamenala v pro-

bojovávání křesťanských ctností, posílení dobra na jeho cestě v zápase proti zlu. Jak 

v této souvislosti píše Brian Klunk, „cílem amerických křesťanů a jejich země je při-

pravit cestu pro téměř utopické milénium. Z druhé strany apokalyptická vize je jedno-

značné představou trvalého boje a nesmiřitelného konfliktu mezi silami dobra a zla.“1 

Což je předobraz dnešní konzervativní ideologie, o níž hovoří 12. a 16. kapitola. 

Pro všechny zakladatele Spojených států byl jejich nový stát dynamickou ze-

mí, který má zvláštní misi ve světě. Je ale třeba připomenout, že u kolébky Spoje-

ných států netáli žádní originální filosofové. Těmi nebyli ani otcové-poutníci, ani ot-

cové-zakladatelé. „Amerika byla odloučena od půdy, na níž se až dodnes odehrávaly 

dějiny,“ psal ve své době Hegel. „To, co se dosud dělo, je jen ozvěnou Starého světa  

a výrazem cizí životnosti.“2 Ani puritanismus, ani republikánská ideologie či teorie 

mocenské rovnováhy nebyly původními americkými objevy.  

Od samotného počátku jako součást svého zvláštního poslání viděli zakladatelé 

Spojených států alespoň uzavření všech španělských a britských kolonií v Americe do 

hranic USA. Benjamin Franklin například spojoval osud Spojených států a Irska jako 

dvou britských držav. Je pravděpodobné, že by se dnes mnozí zakladatelé Spojených 

států divili, že rozpínání USA neprobíhalo hlavně směrem na sever a jih (revolucionáři 

doufali, že francouzští Kanaďané se k nim připojí a pozvali Kanaďany na Kontinentál-

ní kongres; ještě při povstání v roce 1837 někteří politici v USA doufali v rozšíření 

republikanismu do Kanady), ale převážně na západ. Ovšem tato kolonizace západního 

území začala již za jejich života, vlastně od prvních dnů existence Spojených států.  

                                                      
1 KLUNK, Brian E.: The American Mission. Citované vydání, s. 1–7. 
2 HEGEL, Georg W. F.: Filosofie dějin. Citované vydání, s. 63. 
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A zakladatelé přispěli k této expanzi mimo jiné i tím, že pomáhali zformulovat ideové 

zdůvodnění americké expanze, jež v celé řadě svých postulátů slouží i dnes obhajobě 

zahraniční politiky USA. 

Je přirozené, že představy osvícenců o výjimečnosti Spojených států byly odlišné 

od nábožných vizí zjevného předurčení. Idea státnosti, kterou osvícenci ztotožňovali se 

svou vidinou USA, nebyla představou svobody amerického národa či státu v dnešním 

slova smyslu. Pro americké osvícence, zvláště pro jejich radikální část, byla nově 

vzniklá americká státnost jednotou všech svobodných lidí. Thomas Paine už ve 

svém slavném revolučním manifestu Zdravý rozum1 psal, že „máme moc začít znovu 

vytvářet svět. Situace, která by byla podobná této, nebyla od dob Noemových. Zrození 

nového světa je v (našich) rukou…“ 

Jestliže idea zjevného předurčení byla zrozena jako projev zavržení hodnot a způ-

sobu života Starého světa, pak samo toto odmítnutí mělo podobu představy republi-

kánské správy věcí veřejných jakožto spravedlivé a lidové. A protože radikální osví-

cenci konflikty v mezinárodních vztazích, zvláště pak války, dávali do souvislosti 

s politikou monarchistického absolutismu, věřili, že republikánské uspořádání 

povede k osvobození lidstva od války. Umírněné osvícenství a raný liberalismus pak 

v růstu vzájemné ekonomické závislosti spatřovaly cestu k odstranění politiky síly.  

Právě v názorech osvícenců lze nalézt zárodky představ o tom, že zjevné předurčení 

USA se má stát morálním příkladem pro ostatní svět. Tato myšlenka sama o sobě ne-

může být pokládána za projev agresivity či nacionalistického chápání vlastní nadřaze-

nosti. Jenže osvícenci, zvláště pak radikální osvícenci, představovali v americké 

politické elitě menšinu. Obraz republikánské revoluce ve Spojených státech jako 

experimentu byl stále častěji spojován s obrazem transcendentálního předurčení  

a mnohdy jím byl i vytlačován. A tak dnes oddělit náboženské a sekulární části kon-

cepce zjevného předurčení, ale ani představu o USA jako morálního vzoru nebo  

o povinnosti šířit svůj životní způsob silou, téměř není možné.  

Náboženské představy prvních kolonistů nesporně obsahovaly i některé prvky de-

mokratických hodnot. Na druhé straně se radikální osvícenci jako Thomas Jefferson 

nevyhýbali takovým formulacím, jako „bůh vedl naše předky jako syny Izraele“. Kla-

sickým se stalo sjednocení náboženského a politického zdůvodnění zjevného předur-

čení, které zformuloval John Adams: „Svoboda lidstva a sláva lidského druhu je  

v rukou vyvoleného amerického lidu,“ psal v předvečer americké revoluce tento bu-

doucí prezident Spojených států. „Boží prozřetelnost předurčila Americe být tou aré-

nou, na které člověk projeví své skutečné schopnosti, na níž věda, dobrota, svoboda, 

štěstí a sláva budou v poklidu spolu existovat.“2 Jenže už James Madison dospěl  

k názoru, že republikánská vláda se může šířit pouze pomocí „rozšiřování území“  

– což je dvojsmyslná formulace. 

Praktické vyznění osvícenských představ o roli Spojených států bylo zákonitě jiné, 

než si sami osvícenci představovali. Jejich humanistické ideály nemohly být naplněny 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 4. Thomas Paine: Common Sense, leden 1776  
2 Citováno podle SŠA: političeskaja mysl i istorija. Moskva: Nauka, 1976, s. 59. 
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ve vznikající kapitalistické společnosti a ve vztazích mezi moderními státy – byť by 

tyto státy měly republikánské zřízení. Ze snů osvícenců zůstala pouze rétorika. Právě  

v představách zjevného předurčení byl, jak uvádí Norman Graebner, „demokratický 

idealismus snadno transformován v činitele imperialismu“.1  

Nové předurčení 
Po občanské válce a dosažení pacifického pobřeží se objevila teorie nového zjev-

ného předurčení. Její počátky bývají hledány v článcích Johna Fiska, které tento 

historik pod titulkem Zjevné předurčení publikoval v osmdesátých letech 19. století. 

Fisk v návaznosti na Herberta Spencera rozvíjel tezi o všeobecném charakteru konflik-

tu v lidské společnosti, přičemž věřil, že v konkurenci vytlačí lepší a integrovanější 

společnosti ty horší. Novým předurčením pro Spojené státy se prý stává vedoucí role 

ve světě. Toto postavení i funkci USA zdůvodňoval z jedné strany „nejrozvinutější 

výrobní aktivitou“ Anglosasů, z druhé strany pak převahou „teutonské teorie demokra-

cie“ a rozšiřováním velkolepého árijského politického systému na celý svět. 

Teologickou interpretaci „nového zjevného předurčení“ dodal v polovině osmdesá-

tých let 19. století protestantský kazatel Josiah Strong. Jeho kniha Naše zem (1885) 

byla bestsellerem své doby. Jak uvádí William Williams, ve Strongových vizích srost-

lo tradiční křesťanské misionářství s teorií evoluce: jako kazatel-kongregacionalista 

dospěl k názoru, že „teorie evoluce pouze potvrzuje doktrínu predestinace“.2 Podle 

Stronga Židé, Řekové a Římané spontánně rozvinuli spirituální, intelektuální a fyzické 

kvality člověka. Nyní bůh poprvé v dějinách vložil naději na anglosaskou rasu, aby 

přetvořila svět. „Kudy kráčí Amerika, tam jde svět,“ tvrdil Strong. Anglosaská rasa prý 

vložila do pokladnice lidské kultury dvě velké ideje – občanskou svobodu a čistě du-

chovní křesťanství. Árijská rasa tak získává schopnost produkovat silnějšího člověka, 

než tomu bylo doposud a jinde. Rasistické vize, patřící ke koncepci nového zjevného 

předurčení, dosáhly svého dovršení: Američan z USA byl v těchto teoriích obdařen 

mimořádnými kvalitami nadčlověka a byl definován jako bílý protestant anglo-

saské rasy.  

V průběhu své evoluce dostala idea zjevného předurčení USA podobu ospravedl-

nění expanze pomocí síly. Jelikož biblické pojetí vyvoleného národa není spojeno se 

zárukou spasení, zjevné předurčení USA se může a musí prokázat bojem. Ideje zjev-

ného předurčení se staly vizionářskými hesly imperialismu USA. Někteří američtí 

liberálové jako Arthur Ekrich upozorňují, že představa „zjevného předurčení transfor-

movala takové kategorie, jako je idea pokroku, do specifických pojmů zákona přiroze-

ného a teritoriálního růstu“. Přitom „doktrína zjevného předurčení nejen pouze impli-

kovala nevyhnutelnost, ale také ukázala, že proces expanze byl neomezený v čase  

a prostoru“.3 Představa o koloniích v Americe jakožto novém svatém městě se změnila 

v požadavek světového impéria. Idea zjevného předurčení se stala bojovnou součástí 

                                                      
1 GRAEBNER, Norman A.: Foundations of American Foreign Policy. Citované vydání, s. 186. 
2 WILLIAMS, William A.: The Open Door Policy. Citované vydání, s. 10. 
3 EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy. Citované vydání, s. 43 a 44. 
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amerického nacionalismu a sjednotila v sobě militantní náboženské, politické a eko-

nomické zájmy i předsudky. 

Představy o výjimečné, bohem darované zemi stále tvoří významný prvek vědomí, 

ale i nevědomí v politické kultuře USA. Takto se formovalo jak americké vlastenec-

tví, tak i nacionalismus. Nalézt příklady prohlášení oficiálních představitelů Spojených 

států, která jsou zakořeněna v idejích zjevného předurčení, není nikterak obtížné. Není 

náhodou, že v roce 1982, právě při každoročních oslavách Dne díkůvzdání, slaveného 

mimo jiné na počest otců-poutníků, prezident Ronald Reagan prohlásil: „Vždy jsem 

věřil, že tato země byla položena v ústraní neobvyklým způsobem, že božský plán 

umístil tento velký kontinent mezi oceány tak, aby jej našli lidé z každého koutu Země, 

kteří chovají zvláštní lásku k víře a svobodě“.1 Sekulární vize výjimečnosti Spojených 

států může reprezentovat Madeline Albrightová, ministryně zahraniční v druhém ob-

dobí vlády Billa Clintona, která při obhajobě použití střel s plochou dráhou letu proti 

Iráku v roce 1998 uvedla: „Když používáme sílu, je to proto, že jsme Amerika. Jsme 

nepostradatelný stát. Držíme se. Vidíme dále do budoucnosti.“ Také viceprezident 

Dick Cheney v době vlády George Bushe ml. neváhal tvrdit, že „Amerika má přátele  

a spojence…, ovšem pouze my můžeme vést…. Odpovědnost jsme nezískali náhodou. 

Jsme v unikátní pozici, protože máme unikátní prostředky, z důvodu charakteru našeho 

lidu a síly našich idejí…“2 

Moralistní přístup k mezinárodní politice měl a stále ve Spojených státech má i ji-

nou podobu – nejen útočné zjevné předurčení, ale i obranné pojetí v podobě izolacio-

nismu. Tento postoj dokonce vyústil ve zvláštní dichotomii izolacionismus versus 

intervencionismus. Ta slouží nejen k vymezování se v současných ideově-politických 

sporech o zaměření politiky. Protiklad izolacionismu a intervencionismu je velmi často 

také používán ke zvláštní periodizaci dějin zahraniční politiky Spojených států.    

 

                                                      
1 REAGAN, Ronald, proklamace 4979, 27. září 1982. The Public Papers of President Ronald W. Reagan 

–  http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1982/92782c.htm 
2 Citováno podle HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Past, Present, Future. Upper Saddle 

River: Person/Prentice Hall, 2006, s. 40. 
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Nejčastější periodizace dějin zahraniční politiky USA se netýkají ani přechodu od 

regionalismu ke globalismu. Nepojednávají ani o etapách expanze. Nejznámější rozli-

šování období v dějinách zahraniční politiky USA je spojeno s postavením izolacio-

nismu proti intervencionismu jako odlišných přístupů k naplňování státního zá-

jmu. V jednoduchém podání tato dichotomie znamená, že lze rozlišovat etapy 

v zahraniční politice USA, kdy tato země klade důraz buď na 

 IZOLACIONISMUS, tedy na oddělení se, izolaci od okolního světa a soustředění 

na domácí problematiku, pasivní zahraniční politiku, nebo na 

 INTERVENCIONISMUS, tedy na aktivní zasahování do dění v okolním světě.  

Při hegemonistickém postavení USA ve světě se může zdát, že izolacionismus je 

pouze zapomenutý mýtus. Ať byl již izolacionismus v zahraniční politice USA prakti-

kován ve své ideální podobě, nebo jenom jako část aktivit, stále však představuje vy-

hraněnou doktrinální linii. Pro jeho zformování byly ve Spojených státech velmi vý-

hodné předpoklady – a to jak geografické, tak i psychické. Z geografického hlediska 

to byla izolace amerického kontinentu od Evropy. Tu doprovázel fakt, že USA hro-

zilo jen malé nebezpečí z Kanady a Mexika. V rovině emotivní pak pro izolacionis-

mus svědčilo pevné odhodlání zakladatelů USA zbavit se zátěže z tradice evrop-

ské politiky – militarismu, tajné diplomacie, nesvobody.  

Představa izolacionismu slouží mnohým teoretikům i velké části politické elity  

a veřejnosti k odlišení zahraniční politiky USA před 2. světovou válkou a po ní. 

V tomto pojetí souvisí tedy s přechodem ke globální zahraniční politice Spojených 

států. To však není přístup, jaký by zastávalo hodně dějepisců. Podle tradiční, orto-

doxní interpretace, která dominovala v padesátých letech minulého století zvláště díky 
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pracím Dextera Perkinse1, přechod k intervencionismu nastal už na konci 19. století. 

Předěl v politice USA podle tohoto pojetí představovala – řečeno slovy tehdejšího 

ministra zahraničí Johna Haye – „nádherná malá válka“ Spojených států a Španělska.  

Dichotomie izolacionismu a intervencionismu není významná pouze proto, že té-

měř každý teoretik či rozjímavý politik vyjadřující se k zahraniční politice Spojených 

států cítí povinnost k ní zaujmout stanovisko. K pozoruhodnostem americké tradice 

patří, že požadavek izolacionismu formulovali na samém počátku dějin USA zaklada-

telé tohoto státu. Pro porozumění přechodu ke globalistické politice tedy nestačí vrátit 

se zpět o přibližně sto let, ale o více než dvě stě let.   

 

7. Otcové-zakladatelé 
Hledat kořeny dnešní zahraniční politiky Spojených států v 18. století se zdá naivní. Je 

zřejmé, že Spojené státy na konci 18. století nelze vnímat očima počátku 21. století. 

Vznikající USA představovaly úzký pruh na atlantickém pobřeží s přibližně 2,5 milió-

ny obyvatel. Ve světové politice měly tehdy velmi malý význam, a i ten pouze nepří-

mo. Důležitost pro mezinárodní politiku získávaly Spojené státy jen tehdy, když 

se staly figurkou na šachovnici sporů evropských mocností. Zároveň ale platí, že 

americká revoluce jako secese evropských kolonistů od Britské říše umožnila, že 

se Spojené státy stávaly přirozenou součástí světového systému, zformovaného po 

Vestfálském míru. To vše mělo a stále má mimořádný význam pro formování psy-

chických a ideových kořenů zahraničněpolitického myšlení v USA, ale i vnímání Spo-

jených států evropskými mocnostmi.   
 

Tabulka č. 19: Oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA ve válce za nezávislost, 

1775-1783 
 

počet průběžně  

nasazených celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

184 000 až 250 000 4435 - 6188 10 623 

 

Velikost a význam tehdejších sporů o 13 bývalých britských kolonií pomůže přiblí-

žit srovnání tehdejších válek. V rozhodujícím střetnutí Americké revoluce, které se 

odehrálo roku 1781 v bitvě u Yorktownu, bylo zabito nebo raněno 734 lidí. V ra-

kousko-pruské bitvě u Torgau v roce 1760 zahynulo nebo bylo raněno více než 25 tisíc 

lidí. Jiným příkladem může být porovnání válek slavného roku 1812 – bojů proti Spo-

jeným státům se tehdy zúčastnilo 48 tisíc vojáků britské armády, přičemž většinu bitev 

absolvovalo 4,5 tisíce z nich; v téže době však spolu s Napoleonem vyrazilo na Mos-

kvu 650 tisíc vojáků.  

Americká revoluční válka však byla poměrně krvavá. Boje začaly v roce 1775  

a skončily roku 1783. Tabulka číslo 19 ukazuje oficiální údaje o nasazení a ztrátách 

                                                      
1 PERKINS, Dexter: The American Approach to Foreign Policy. Cambridge: Harvard University Press, 

1952. (Upravené vydání v roce 1962). 
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USA v této válce.1 Někdy se uvádí, že v revoluční válce zahynulo přibližně 0,69 % 

kolonistů – což například při přepočtu na dnešní počet obyvatel USA by znamenalo 

smrt více než dvou miliónů lidí. Také ekonomické důsledky revolučních bojů byly 

velké: inflace vedla k tomu, že kontinentální dolar klesl na méně než jedno procento 

své předválečné hodnoty.    

Přes tehdejší malý mezinárodní význam osvobozených kolonií si otcové-zaklada-

telé Spojených států zaslouží při studiu i současné zahraniční politiky USA velkou 

pozornost. Jejich důležitost pro formování tradice zahraniční politiky Spojených států 

je dvojí. Především je dána tím, že prokázali velmi vysokou schopnost pochopit 

některé zákonitosti fungování světového politického systému. Patřili mezi nejvzdě-

lanější a nejtalentovanější politiky své doby. Zároveň dokázali z poznání zákonitostí 

mezinárodních vztahů odvodit taková doporučení pro zahraniční politiku USA, 

která mají v americké politické teorii i praxi velký význam i dnes. 

Navíc krátké dějiny USA nejen umožňují, ale i vyžadují pro sebeidentifikaci 

národa i státu neustálé připomínání si nejstarších kořenů. Však také pěstování 

kultu otců-zakladatelů patří v americké politické kultuře mezi nejvýznamnější způsoby 

sjednocování společenského vědomí. Proto se občané Spojených států od dětství doví-

dají o životě a názorech George Washingtona, Thomase Jeffersona, Johna Adamse, 

Jamese Madisona, Alexandra Hamiltona, Benjamina Franklina, Johna Jaye, ale také  

o některých dalších osobnostech, které jsou mezi otce-zakladatele USA zařazováni.  

Už v Deklaraci nezávislosti2 z roku 1776 lze nalézt myšlenky, které pomáhaly 

zakládat tradici zahraniční politiky USA. Ve výčtu nepravostí krále lze nalézt i vý-

hrady týkající se mezinárodních vztahů a zahraniční politiky: rozpuštění a nevytváření 

zákonodárných sborů v koloniích znamenalo, že „stát zůstával mezitím vystaven ne-

bezpečím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř“;  král bránil zalidňování těchto států; „udr-

žoval mezi námi v době míru stálá vojska bez souhlasu naší legislativy“; „učinil vojen-

skou moc nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou“; král dal souhlas k „přerušení 

našeho obchodu se všemi částmi světa“; „vzdal se zde vlády tím, že nás prohlásil za 

zbavené své ochrany a vedl proti nám válku“; „plenil naše moře, pustošil naše břehy, 

vypaloval naše města a ničil životy našich lidí“; „nyní dopravuje velké armády cizích 

žoldnéřů, aby dokončil dílo smrti, pustošení a tyranie“; král „se snažil poštvat proti 

obyvatelům našich hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravi-

dlem je ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení“ atd.  

Byli to rovněž otcové-zakladatelé, kteří položili základy amerického chápání izola-

cionismu. Za klasické vyjádření politiky izolacionismu bývá pokládán projev na 

rozloučenou, který v září 1796 přednesl první americký prezident George Wa-

shington.3 V tomto vystoupení je obsažena mimo jiné i myšlenka, že „velkým pravi-

dlem našeho jednání vůči zahraničním státům je rozšiřovat naše obchodní styky, ale 

zároveň mít s nimi co nejméně politických styků. Pokud jsme již převzali závazky, mu-

                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
2 Viz Dokumenty na CD – 6. Deklarace nezávislosti USA, 4. 7. 1776 
3 Viz Dokumenty na CD – 14. George Washington: Projev na rozloučenou, 19. 9. 1796 
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sí být tyto závazky plněny naprosto svědomitě. Ale zde musíme přestat. Evropa má 

systém velmi důležitých zájmů, které nemají s námi nic společného nebo mají k nám 

velmi vzdálený vztah. Proto musí být zatahována do častých kontraverzí, příčiny kte-

rých jsou ve své podstatě cizí našim zájmům. Pro nás tudíž musí být nemoudré zaplétat 

se do umělých pout a obvyklých střídavých výkyvů její politiky nebo obvyklých kom-

binací a kolizí jejích přátelství a nepřátelství.“ Podle Washingtona „naší nejvlastnější 

politikou je vyhnout se permanentním aliancím s jakoukoli částí zahraničního světa“1. 

Na první pohled je patrné, že toto chápání izolacionismu jen zčásti odpovídá výše 

zmíněné definici tohoto pojmu: pro Washingtona izolacionismus neznamenal úplné 

odtržení od mezinárodního dění. V tomto podání oddělení od evropských politických 

svárů bylo spojováno s rozvojem hospodářských styků. Takové pojetí sdílel i Ale-

xander Hamilton, který měl na sepsání Washingtonova projevu na rozloučenou zá-

sadní podíl. A Hamilton se hlásil k tomuto pragmatickému pojetí izolacionismu již 

řadu let před Washingtonovým projevem na rozloučenou. Právě on ve svém rozboru 

mezinárodního postavení USA psal v září 1790 Washingtonovi, že „nejobecnější hle-

disko je, že naší nejvlastnější politikou je vyhnout se co nejvíce všem jiným zahranič-

ním spojením, než jsou obchodní“2.  

Izolacionismus v tomto pojetí je však ještě starší než citované Hamiltonovo vyzná-

ní. Za zakladatele tradice amerického izolacionismu bývá ovšem pokládán Tho-

mas Paine. Ten už ve své eseji Zdravý rozum3, což byl manifest vydaný v předvečer 

americké revoluce, varoval, že „podřízenost nebo závislost na Velké Británii má sklon 

přímo zavlékat tento kontinent do evropských válek a hádek… Jelikož Evropa je naším 

obchodním trhem, neměli bychom vstupovat do žádných dílčích spojení s jakoukoli 

její částí.“ Paine přímo kladl otázku, proč by se měla Amerika hádat se světem, když 

jejím úkolem je obchod. Podřizovat se britské politice nemá žádný logický podklad, 

neboť koneckonců „Evropa, ne Anglie, je rodičovskou zemí Ameriky. Tento nový svět 

se stal azylem utečenců – perzekvovaných přívrženců občanské a náboženské svobody 

ze všech částí Evropy.“4 Takto se rodil slavný požadavek tehdejších izolacionistů: 

žádné politické aliance s nikým – a obchod se všemi. 

Obdobné stanovisko zastávalo ve Spojených státech v předrevolučním i porevoluč-

ním období mnoho politiků. John Adams, druhý prezident USA, ve svém životopise 

tvrdí, že již v roce 1775 byl přesvědčen, že v případě zatažení do evropských sporů by 

se mohla Severní Amerika stát „něco méně než loutkami tancujícími na provázcích 

evropských kabinetů“. Psal, že už tehdy bylo britské válečné námořnictvo pánem moří 

po celém světě, zatímco francouzské bylo téměř zničeno. Varoval, že veškerá jednání 

s Francií musejí být velmi opatrná, protože „aliance s ní by nás zatáhla do každé bu-

doucí války v Evropě“. Byl přesvědčen, že „prvním principem a zásadou, která nesmí 

                                                      
1 Great Presidential Decisions. State Papers That Changed the Course of History. Ed. by R. B. Morris. 

New York: Fawcett Publications, Inc., 1969, s. 45 a 46. 
2 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. New York, London: G. P. Putnam’s Sons (1903), s. 336. 
3 Viz Dokumenty na CD – 4. Thomas Paine: Common Sense, leden 1776  
4 PAINE, Thomas: Common Sense and Crisis Papers. Halle, VEB Max Niemeyer Verlag 1956,  

s. 70, 68-69. 
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být nikdy zapomenuta, je zachování naprosté neutrality ve všech budoucích evrop-

ských válkách; že nikdy nebude v našem zájmu spojit se s Francií ke zničení Anglie… 

Na druhé straně nebude nikdy naší povinností spojení s Británií k velkému ponížení 

Francie“. Při přípravě smluv s evropskými mocnostmi by se měla Severní Amerika 

„striktně omezit na smlouvu o obchodu,“1 tvrdil John Adams. 

Dokonce i Thomas Jefferson, má-li být seznam autoritativních vyjádření k izolaci-

onismu rozšířen na tři první prezidenty Spojených států, zastával toto stanovisko. Prá-

vě Jefferson, o jehož sympatiích k francouzské revoluci nemůže být pochyb, přednesl 

v březnu 1801 ve svém nástupním projevu2 při prvním přebírání prezidentské funkce 

dodnes často citovanou větu: „Mír, obchod a čestné přátelství se všemi národy, zaplé-

tání aliancí (entangling alliances) s žádným.“3 Jefferson pokládal za „fundamentálně 

významné pro Spojené státy nepřijímat nikdy aktivní účast v evropských hádkách. 

Jejich politické zájmy jsou zcela odlišné od našich. Jejich vzájemná závist, jejich mo-

censká rovnováha, jejich komplikované aliance, jejich formy a principy vlády jsou 

nám zcela cizí.“4 Dlužno dodat, že Jeffersonova vize svobodného obchodu byla spoje-

na s obrazem práv neutrálů, kteří mohou během válek obchodovat s kýmkoliv. 

A tak by bylo možné v citacích zakladatelů USA pokračovat. Ovšem i v uvedených 

ukázkách je patrný určitý rozdíl v argumentaci. V zásadě lze říci, že mezi motivy, které 

vedly Jeffersona k politice izolacionismu, byla obava, že by evropský vliv na Spojené 

státy mohl vést k zániku svobod v USA. Hamilton, který podstatnou sociálně-politic-

kou odlišnost mezi vnitřním uspořádáním Spojených států a evropských mocností ne-

viděl a nepožadoval, si tento motiv nepřipouštěl a plně se soustřeďoval na argumenty  

z oblasti mezinárodní politiky.  

Izolacionismus, či rovnováha 
I když mají izolacionistiké názory zakladatelů různé zdůvodnění a někdy získávají 

ideologickou či moralizující podobu, vždy je v nich cítit jedno podstatné: Spojené 

státy byly na konci 18. a na začátku 19. století příliš slabé na to, aby dokázaly 

mocenskou rovnováhu mezi Amerikou a Evropou vychýlit ve svůj prospěch, na-

tožpak ovlivnit rovnováhu uvnitř Evropy samotné. Proto tolik porozumění pro izo-

lacionismus ve smyslu oddělení politiky evropských mocností od Spojených států, ale 

na druhé straně požadavek činit vše pro volný zahraniční obchod – a to především 

s Evropou. Čili, jak poněkud drsně píše Lawrence Kaplan, „izolacionismus znamená 

svobodu užívat všechny přístavy, důležité pro dodávky amerických produktů“.5 Ryzí 

                                                      
1 John Adams of Massachusetts Explains French Interests in American Independence and Cautions 

Against Alliance, 1775. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Ci-

tované vydání, s. 31-32. 
2 Viz Dokumenty na CD – 20. Thomas Jefferson: Inaugurační projev, 4. 3. 1801 
3 The Thomas Jefferson Papers. Selected, with Commentary by F. Donovan. New York, Dodd, Mead  

and Co. 1963, s. 176. 
4 The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs. Reading from Thomas Moore to Woodrow Wilson. 

Ed. with an Introduction and Commentary by A. Wolfers and L. W. Martin. New Haven: Yale Univer-

sity Press, 1956, s. 162. 
5 KAPLAN, Lawrence S.: The Treaty of Alliance with France and American Isolationism. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 43. 
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izolacionismus byl pro obchodnický lid, kterým američtí osadníci byli, nepřija-

telný. V ekonomickém smyslu „izolacionismus byl více Američany proklamovaná 

fantazie než objektivní fakt“; byla to „část amerického zahraničněpolitického obrazu 

sebe sama (self-image)“1.  

Každý stát orientuje svoji zahraniční politiku podle vlastních zájmů. Těm nejobec-

nějším se říká národní či státní zájmy. Jedná se o soubor požadavků, jejichž naplnění 

podmiňuje zachování suverenity státu a udržení či zlepšování vlastního postavení ve 

světě. Zpravidla jsou národní zájmy spojeny s představou co největší bezpečnosti či 

moci a zvyšování národního bohatství. V tomto smyslu by se měly definice zájmů 

opírat o analýzu, která zohledňuje jak mocenský potenciál vlastního státu, tak  

i vztah k hlavním mocenským centrům. Nejdůležitější zájmy státu jsou pak charak-

terizovány jako životní zájmy, které zahrnují požadavek zachovat fyzickou, politic-

kou a kulturní identitu státu ve vztahu k vnějšímu prostředí. Viděno z tohoto hledis-

ka, mezi otci-zakladateli USA panoval konsensus v představě o tom, co je životním 

zájmem Spojených států. 

Prvním životním zájmem USA, který lze zachytit ve vývoji zahraniční politiky 

Spojených států a názorů na ni, byla snaha přežít jako samostatný stát. To v kon-

krétní podobě především vyžadovalo co největší izolaci od evropské politiky. Jenže  

– tento požadavek lze vyjádřit i obecněji: zájmem bylo udržet politiku evropských 

mocností v podobě, která by vyhovovala USA. Což platí dodnes.  

Politika izolacionismu byla zvláštním projevem politiky mocenské rovnováhy. 

A otcové-zakladatelé USA měli pro zákonitosti mocenské rovnováhy mimořádný cit. 

Přitom v zásadě nezáleželo na jejich ideologické orientaci, byť smysl mocenské rov-

nováhy neviděli vždy stejně:  

 Radikální osvícenci jako Franklin, Jefferson či Paine sice přizpůsobovali politiku 

tehdejší mocenské rovnováze, ale věřili, že jde o vynucené, dočasné konflikty  

s monarchistickými režimy. Domnívali se, že mocenská rovnováha v Evropě bude 

chránit jejich republiku a zanikne s prosazením se republikánských idejí v Evropě. 

Podle Jeffersona „bychom měli zvláště děkovat tomu, že mocnosti Evropy musejí 

vyrovnávat a kontravyrovnávat vztahy mezi sebou, že jejich vlastní bezpečnost vy-

žaduje přítomnost všech jejich sil doma… Není v našem zájmu, aby celá Evropa 

byla redukována na jednu monarchii…“2 Dodnes lze nalézt autory, kteří vstup 

Spojených států do 1. i 2. světové války spojují s hrozbou sjednocení Evropy pod 

jednou vládou či skutečností, že se německá vojska dostala k Atlantiku.  

 Konzervativec Hamilton pokládal mocenskou rovnováhu jako zákonitost za věč-

nou, nikoliv však její tehdejší podobu. Byl přesvědčen, že to budou silné Spojené 

státy, které časem budou určovat charakter mocenské rovnováhy. Ve stati Federa-

lista č. 11, tedy v předvečer nahrazení Aktů konfederace federální Ústavou Spoje-

ných států, Hamilton zformuloval politický ideál USA ve vztahu k Evropě. 

                                                      
1 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 45. 
2 The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs. Citované vydání, s. 162–163. 
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Tehdy napsal, že „zůstaneme-li věrni Unii, můžeme doufat, že se zakrátko staneme 

arbitrem evropských sporů v Americe a že budeme schopni naklonit rovnováhu ev-

ropského soutěžení v této části světa tak, jak to budou určovat naše zájmy“. Právě 

tuto stať končí zvoláním: „Nechť Američané odmítnou být nástrojem evropské ve-

likosti! Nechť třináct států, spojených v silné a nerozborné jednotě, společně vy-

tvoří jeden velký americký organismus vymykající se vší zaoceánské síle a vlivu  

a schopný určovat podmínky vztahů mezi starým a novým světem!“1  

Dlužno ovšem dodat, že většina základních teoretických postulátů a názorů na 

mezinárodní vztahy otců-zakladatelů byla zformulována již před jejich naroze-

ním. To se netýká jen teoreticko-metodologického principu, podle kterého je chování 

států odvozováno od přirozeného jednání jednotlivce. Platí to také o Hamiltonových 

tezích, že mezi státy má morálka menší význam než mezi jednotlivci, že egoistický 

zájem státu při určování zahraniční politiky má prioritu – a to včetně „přirozené nut-

nosti“ nedodržovat smlouvy, když se tyto smlouvy dostanou do rozporu s aktuálními 

zájmy vlastního státu atd.  

O ideji mocenské rovnováhy platí to, co pro konzervativní či osvícenskou a li-

berální doktrínu, nebo i pro myšlenky puritánů obecně: ve všech případech se 

jednalo o import z Evropy. Ten ovšem na americké půdě nejen zdomácněl, ale v no-

vých podmínkách získal osobité rysy, zmutoval. Proto nelze otcům-zakladatelům 

upřít originalitu. Dokázali totiž představy o zákonitostech rovnováhy mocí států apli-

kovat na podmínky Spojených států, využít je pro vybojování a udržení vlastní nezá-

vislosti. Jak upozorňuje Genrich Trofimenko, otcové-zakladatelé zformulovali svůj 

„princip »osvíceného egoismu« a z něho vycházející princip svobody manévru v první 

řadě pod vlivem americké zkušenosti: vyhodnotili zvláštnosti geografického postavení 

USA, zhodnotili obecně strategickou situaci v tehdejším světě a analyzovali dlouho-

dobé perspektivy jejího rozvoje“2. Prvním projevem těchto zásad se stala právě politi-

ka izolacionismu. 

Izolacionismus byl politikou mocenské rovnováhy, jejíž obsah byl dán relativ-

ně malou silou tehdejších Spojených států a geografickou odděleností USA od 

Evropy. Tato politika dostala morální zdůvodnění od radikálních osvícenců, jako byl 

Paine či Jefferson. Od konzervativců typu Hamiltona byla podepřena představou  

o věčném a přirozeném fungování zákonů politiky síly v mezinárodních vztazích. Ve 

vizích zjevného předurčení, o nichž pojednává předchozí kapitola, nalezla politika mo-

censké rovnováhy pseudoargumenty o svém transcendentálním původu a o nadřaze-

nosti „práv“ Spojených států ve světě a často i zdůvodnění svobody volby prostředků 

k realizaci historické mise USA. Vznikl tak svérázný názorový konglomerát spoju-

jící pragmatickou politiku síly s humanistickou a náboženskou frazeologií, který 

tvoří důležitou složku politické kultury USA dodnes. 

                                                      
1 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Soubor esejí psaných na 

podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Univerzita Pa-

lackého, 1994, s. 77-78 a 80. 
2 TROFIMENKO, Genrich Aleksandrovič: SŠA: politika, vojna, iděologija. Moskva: Mysl, 1976, s. 33. 
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První smlouvy a konflikty  
Často lze dokonce i v odborné literatuře nalézt tvrzení, že v základu izolacionismu 

byla specifika nového režimu – republikánské či demokratické uspořádání USA se 

lišilo od monarchistického sobectví Evropy. Tato teze opomíjí důležitý princip: úspěš-

ná politika vždy spojuje politický ideál s vyhodnocením možností. To znamená, že 

ideál lze úspěšně prosadit jen s ohledem na mocenské podmínky – a že cíle jsou často 

naplněny jen zčásti nebo v modifikované podobě. A někdy je nutné počkat. Tomu za-

kladatelé USA velmi dobře rozuměli, chápali zákonitosti fungování mocenské 

rovnováhy své doby a dokázali je využít ve prospěch americké revoluce. Proto 

zvítězili. Jiné cesty pro osvobození kolonií z britského područí neexistovaly.  

V konkrétní podobě to znamenalo vyvážit poměr sil mezi revolucionáři a „mateř-

skou“ koloniální mocností. Ideály svobody či kalvinistická snaha postavit Nový 

Jeruzalém nebo mravní povznesenost nad zkažeností monarchistické politiky Evropy 

nemohly řídit úspěšně politiku amerických revolucionářů ve chvílích, kdy se dostaly 

do rozporu se zákonitostmi mocenské rovnováhy. Jak upozorňuje Norman Graebner, 

„vítězství nad Británií vyžadovalo mnohem více vojenské moci, než měly kolonie“. 

Spojené státy nezískaly svoji nezávislost jen v důsledku vojenských úspěchů, „ale také 

proto, což bylo důležitější, že jejich vůdcové chápali a respektovali evropský mezistát-

ní systém a řídili tento systém prostřednictvím schopnosti a velkého štěstí ve směru 

svých výhod“.1 

Odpověď na otázku, jak zakladatelé USA naložili se svými ideály a koncepcí izola-

cionismu ve chvíli, kdy poznali svoji vojenskou slabost, lze zachytit už v roce 1776, 

kdy Benjamin Fanklin podepsal historicky první zahraniční smlouvu dnešních 

Spojených států. A byla to smlouva s  Francií, v níž pařížský královský dvůr slíbil 

podporu bojujícím koloniím. Pozoruhodné na této skutečnosti je, že i ti největší revo-

lucionáři mezi otci-zakladateli, jako byl například radikální osvícenec Franklin coby 

vyslanec u francouzského královského dvora, dokázali pochopit význam spojenectví 

Spojených států s monarchistickou Francií a Španělskem. Tedy s režimy, které 

byly v rozporu s republikánskými představami amerických bojovníků za svobodu. 

Nebylo by ale správné tvrdit, že se v jejich případě jednalo o projev cynismu či pohr-

dání vlastními ideály. Byl to jediný způsob, jak zachránit revoluci. Ostatně už na konci 

roku 1775 byl Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (dramatik, který je známý 

především svými divadelními hrami o Figarovi) poslán z Paříže do britských kolonií 

v Americe, aby v zastoupení francouzského a španělského královského dvora zpro-

středkoval dodávky zbraní i munice americkým revolucionářům. V březnu 1776 do 

Francie z kolonií odplul jako první oficiální vyslanec revolucionářů Silias Deane,  

v září jej pak následovali Arthur Lee a Benjamin Franklin. Roku 1777 v bitvě u Sarto-

gy pocházelo 90 % zbraní a munice v rukou Američanů z Francie.  

Ještě zřetelnější odpověď na otázku týkající se praktické realizace ideálů lze nalézt 

v článku 11 smlouvy s Francií z února 1778.2 Podle něho – při zachování velkých  

                                                      
1 GRAEBNER, Norman A.: Foundations of American Foreign Policy. Citované vydání, s. XIII. 
2 Viz Dokumenty na CD – 8. Alianční smlouva s Francií, 6. 2. 1778 
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a malých písmen podle původní podoby smlouvy – „obě Strany vzájemně garantují od 

této chvíle na věky proti všem ostatním mocnostem“ například, že Spojené státy budou 

ctít „Majetek jejího Nejkřesťanštějšího Veličenstva Koruny francie v Americe, a to 

včetně toho, který může získat budoucí Mírovou smlouvou“. Za to „jeho Nejkřes-

ťančtější Veličenstvo garantuje ze své strany spojeným státům jejich svobodu, Suvere-

nitu a Nezávislost absolutně, neomezeně, právě tak jako Záležitosti Vlády jako je ob-

chod a také její Majetek a jeho dodatky či kořist, které jejich Konfederace může získat 

během války…“1 To nezní zrovna jako projev demokratismu, byť Jefferson později 

tvrdil, že „smlouvy mezi USA a Francií nebyly smlouvami mezi USA a Louisem Ca-

petem, ale mezi dvěma národy Ameriky a Francie“.2 

Úspěchu amerických revolucionářů v boji proti londýnské královské vládě napo-

mohl fakt, že Velká Británie pokládala rebelii této hrstky svých poddaných za 

méně významnou než spory s Francií či jinými evropskými mocnostmi. Také vládci 

francouzské monarchie nepovažovali rodící se rebelantskou republiku za nebez-

pečný vzor pro své poddané, žijící v ancien régime. Pro Paříž to byl především víta-

ný nástroj tlaku na Velkou Británii. A tak v již vzpomínané rozhodující bitvě revo-

luce bojovalo u Yorktownu proti britským vojákům více Francouzů než Američanů.  

Ideální podoba izolacionismu předpokládá, že se stát odtrhl od mezinárodního dění 

a soustředil se na domácí problémy. Tak tomu však v případě Spojených států nikdy 

nebylo – a ani nemohlo být. Myslet si, že by v tehdejším světě bylo možné věnovat se 

obchodu bez politiky, je nerealistické. Platí, že zajistit obchodní úmluvy bez vojen-

ských závazků bylo téměř nemožné. 

O pragmatismu zahraniční politiky USA lze hovořit i po vítězství války za nezávis-

lost. Ani Pařížská smlouva z roku 1783, která ukončila revoluční válku, neznamenala 

vítězství ryzí svobody.3 Uznala nezávislost bývalých kolonií a převedla některé britské 

kolonie mimo severní Ameriku pod francouzskou Korunu a ponechala dnešní Kanadu 

Velké Británii. Rozhodující ve válkách a při jejich zakončování bývá poměr sil, 

nikoliv ideálů. Poté, kdy Británie odmítla opustit pevnosti v dnešním západním New 

Yorku, západní Pensylvánii, Ohiu a Michiganu, a když britští úředníci v roce 1786 

jednali s rebely z Vermontu o jeho případném připojení ke Kanadě, prezident ani 

Kongres nemohli nic dělat. Už proto ne, že v roce 1791 bylo 90 % importu a 50 % 

exportu USA spojeno s obchodem s Velkou Británií. 

Představa o mravnosti zahraniční politiky nového režimu v USA či o vděčnosti za 

pomoc v Americké revoluci prošla praktickou zkouškou po vypuknutí Velké francouz-

ské revoluce. Řada Američanů cítila tehdy povinnost pomoci Francii v jejím boji proti 

Velké Británii. Proto také v roce 1793 prezidentem Washingtonem podepsané prohlá-

šení o neutrálním, „přátelském a nezaujatém“ poměru k Francii i jejím nepřátelům4 vy-

                                                      
1 Treaty of Alliance with France, 1778. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1:  

To 1920. Citované vydání, s. 19. 
2 Secretary of State Thomas Jefferson Defends the Treaty with France, 1793. In: Major Problems in 

American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 43. 
3 Viz Dokumenty na CD – 11. Pařížská mírová smlouva, 3. 9. 1783 
4 Viz Dokumenty na CD – 12. George Washington: Vyhlášení neutrality, 22. 4. 1793 
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volalo ostrou polemiku. A právě v tehdejší diskusi Hamilton zformuloval teze o rela-

tivně malém významu mravnosti v mezinárodních vztazích právě ve vztahu k již 

vzpomínané smlouvě, kterou uzavřely rodící se Spojené státy v roce 1778 s Francií. 

Otázka totiž zněla, jak plnit přijaté závazky v situaci, kdy USA již dosáhly svobody  

a naopak revoluční Francie potřebovala pomoc.  

Hamilton ve svých článcích na obhajobu neutrality použil celou řadu argumentů, 

které se dovolávaly nebezpečných ambicí Francie na mezinárodním poli, údajného 

totalitarismu francouzského režimu, ale i vojenských a hospodářských možností USA 

a vlastních zahraničněpolitických úkolů Spojených států. V těchto svých statích nava-

zoval na některé úvahy, které zazněly již v jeho dopise Washingtonovi ze září 1790. 

Už tehdy Hamilton psal, že „vděčnost je povinnost, sentiment, který může mít mezi 

národy zřídka pevný základ“. Upozorňoval, že pomoc Francie a Španělska americké 

revoluci „byla ovlivněna osvíceným chápáním jejich vlastních zájmů“. Proto i americ-

ké pojetí mezinárodních závazků prý musí být „velice odlišné od ducha romantické 

vděčnosti volajícím po obětování našich vlastních zájmů, vytváření preferencí nespoji-

telných se zdravou politikou nebo úslužnostech neslučitelných s naší vlastní bezpeč-

ností“.1 Osvícené v tomto pojetí znamená „osvícený egoismus“.   

Thomas B. Adams, jeden ze synů Johna Adamse, v říjnu 1799 definoval velice 

přesně tehdejší vztah USA k Evropě: „Tak dlouho, jak je Amerika nezávislou republi-

kou či státem, rovnováha moci v Evropě zůstane nejvýznamnější pro její blaho. 

Ve chvíli, kdy Francie zvítězí a Británie se svými spojenci podlehne, bude to důvod, 

abychom bili na poplach. Totéž platí, když se vše udá naopak.“2 I frankofil Thomas 

Jefferson po vítězství Napoleona u Slavkova zvažoval alianci s Británií.  

Prohlášení o neutralitě roku z 1793, týkající se probíhajícího evropského konfliktu, 

mělo ovšem angažovaný nádech: neutralita byla vyhlášena v době existence britské 

námořní nadvlády, lze ji proto chápat jako probritskou neutralitu. U kolébky 

proklamace neutrality vůči konfliktu Velké Británie a Francie byly argumenty 

z arzenálu izolacionismu: byl zde požadavek zůstat stranou války a obchodovat s obě-

ma stranami. Jenže takto život nefunguje. Jen v roce 1794 britská Royal Navy zadržela 

v Karibiku 250 obchodních lodí USA. Ovšem více než 80 britských obchodních lodí 

plujících do přístavů v USA zabavili z francouzského popudu v téže oblasti korzáři. 

Americké úřady proti pirátům zasahovaly, což vytvářelo nerovnováhu. V této situaci 

vycestoval John Jay do Velké Británie vyjednat smír.  

Existenci Jayovy smlouvy3, či jinak Londýnské smlouvy, z roku 1794 s Velkou 

Británií se prezident Washington, jehož podporu si získala jen částečně, marně snažil 

utajit. Jejím architektem byl anglofil Hamilton, který byl při její obhajobě dokonce 

fyzicky napaden. Její obsah pak vyvolal vášnivé domácí hádky i konflikty a tyto spory 

dokonce přispěly k vytvoření prvního stranického systému v USA.  

                                                      
1 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. Citované vydání, s. 322 a 323. 
2 Citováno podle GRAEBNER, Norman A.: The Pursuit of Interests and a Balance of Power. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 13. 
3 Viz Dokumenty na CD – 13. Jayova smlouva, 19. 11. 1794 
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Samotný obsah Jayovy smlouvy nepostrádal logiku: smyslem dohody bylo vyhnout 

se válce, řešit problémy zanechané revolucí a samozřejmě ochránit obchod. Požadavky 

USA se týkaly stažení britských jednotek z přístavů na severozápadě Spojených států. 

Otázka dluhů a hlavně vymezení hranice s tehdy ještě britskou Kanadou byly 

předány k arbitráži – což je první využití tohoto nástroje v moderní diplomacii. 

Britové ovšem neuznali požadavek vyjednavačů z USA, aby byla přijata zásada „neut-

rální lodě vozí neutrální zboží“.  

Politika USA vůči Paříži měla některé podobné rysy jako politika vůči Londýnu, 

vedla však k odlišným závěrům. Ty nejznámější dostaly v amerických učebnicích 

označení Aféra XYZ. Když v roce 1797 Francouzi, mimo jiné podrážděni Jayovou 

smlouvou, zajali mnoho lodí Spojených států, Hamilton požadoval válku. Prezident 

John Adams však poslal do Paříže delegaci, která měla připravit dohodu. Francouzští 

zprostředkovatelé ale požadovali „osobní dárek“ pro ministra v podobě čtvrt miliónu 

dolarů a velkou půjčku na válku ještě před tím, než Charles de Talleyrand vyslance 

přijme. To vyvolalo v USA velké pohoršení a dodnes slouží jako důkaz evropské zka-

ženosti ve srovnání s americkou mravností. Na nátlak Jeffersona zveřejnil Adams in-

kriminované dokumenty, ovšem jména francouzských agentů nahradilo označení X,  

Y a Z. Dohoda uzavřena nebyla a propukla nevyhlášená námořní válka s Francií, 

nazývaná někdy kvaziválka či poloviční válka. Probíhala v letech 1798 až 1800 pře-

vážně v Karibiku a zahynulo v ní 20 námořníků USA.  

Lišily se ale principy zahraniční politiky Spojených států od zásad, které Talley-

rand prosazoval, a to zvláště po porážce Napoleonových snah o sjednocení Evropy pod 

vlastní nadvládou? Spojené státy byly závislé na mezinárodním obchodu, a to do znač-

né míry určovalo jejich pojetí smluv – ať již jejich obsah při uzavírání, tak i jejich 

plnění. V roce 1793 dovážely Spojené státy z Velké Británie zboží v hodnotě 15 mi-

liónů dolarů (nemluvě o volném přístupu obchodníků z USA do dnešní Kanady a na 

britské ostrovy v Karibiku), zatímco z Francie vozily zboží za dva milióny dolarů.1 To 

byly závažné argumenty pro pojetí neutrality, Jayovu smlouvu i následnou kvaziválku 

s Francií. Otázka vztahu k Francii ovšem významně rozdělila Federalisty a měla velký 

podíl na porážce Adamse při volbách roku 1800.  

Problémem, na němž se politici nejen v USA mohou učit o vztahu ideálů a reality, 

se stalo embargo, které vyhlásila Jeffersonova vláda v roce 1807.2 Jednalo se opět  

o reakci na britské a francouzské útoky na lodě USA. Proto byl vydán zákaz lodím 

Spojených států vyplouvat do zahraničí bez souhlasu vlády. Jefferson doufal v zas-

tavení rekvizic lodí. Výsledkem ale byla tragédie pro zahraniční obchod USA: export 

bavlny klesl o 75 %, cena farem se snížila o 34 %, statisíce lidí zůstalo bez práce. Em-

bargo mělo horší důsledky než britské či francouzské útoky na lodě USA.3 Ve Spoje-

ných státech vždy výroba potřebovala export. To byly hlavní důvody, pro něž bylo 

                                                      
1 Viz SEAVOY, Ronald E.: An Economic History of the United States. Citované vydání, s. 86. 
2 Viz Dokumenty na CD – 22. Zákon o embargu, 18. 12. 1807 
3 Viz PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 49. 
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embargo v roce 1809 zrušeno. Zrušeno Kongresem proti vůli prezidenta. Ovšem ná-

sledně byla mezi Londýnem a Washingtonem uzavřena významná mezivládní dohoda.  

Neplnění Jayovy smlouvy přispělo k rozpoutání války mezi USA a Velkou Bri-

tánií v roce 1812. Při vyhlašování války se politická scéna v USA rozdělila: politici ze 

západu a jihu byli pro, z východu a severu proti válce. Válka proti Británii byla pro 

některé její zastánce jako svatý boj, křižácká výprava za získání Kanady, rozšíření 

Amerického Izraele. Objevilo se i tvrzení, a to mezi přívrženci Jeffersona, že válka 

napomůže obnově charakteru zkaženého mírem a honbou za penězi. Hlasování v Kon-

gresu dopadlo podle toho: 19 ku 13 v Senátu a 79 ku 49 ve Sněmovně reprezentantů 

pro válku. Všichni federalisté byli proti válce.  
 

Tabulka č. 20: Oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA  

ve válce s Velkou Británií, 1812 
 

počet průběžně  

nasazených celkem 

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

286 730 2260 - 4505 6765 
 

Válka 1812 skončila pro USA šťastně do značné míry jen náhodou: došlo sice 

k britskému obsazení Washingtonu, ale Londýn se rozhodl soustředit své síly proti 

Napoleonovi. Tabulka číslo 20 ukazuje oficiální údaje o nasazení a ztrátách USA v té-

to válce.1 Celkové ztráty Spojených států na mrtvých a raněných činily necelých sedm 

tisíc lidí, na britské straně to bylo 8,6 tisíc (v boji padlo 1600 vojáků). Válku uzavřela 

v roce 1814 podepsaná Gentská smlouva2, která mimo jiné vedla k výměně zajatců, 

navrácení přibližně 40 tisíc km2 USA, ale i příslibu vrácení zajatých otroků (později za 

ně Londýn zaplatil 250 tisíc liber) atd. Rokem 1814 začalo mezi Británií a USA ob-

dobí míru. Přestože Spojené státy vedly s Velkou Británií dvě osudové války, měly 

k ní blíže než k Francii – spojoval je obchod a kořeny většiny občanů.  

 

8. Monroeova doktrína a světové války 
Nebezpečí pro Spojené státy nepředstavovali jen britští vojáci. Zakladatelé Spojených 

států dobře věděli, že koloniální državy všech evropských mocností poblíž hranic Spo-

jených států znamenají pro mladou republiku trvalé nebezpečí. Podle Hamiltona by 

„mělo být přijato jako axióm v našich politických kalkulacích, že každá cizí mocnost  

s hodnotnými koloniemi v Americe bude k nám smířlivá, jen když lid zůstane pod sil-

nou vládou“3. Alespoň tak to Hamilton psal v druhé stati své série článků z roku 1794, 

podepsaných Americanus.  

To ovšem znamenalo, že v ideální podobě bezpečnost Spojených států vyžadovala 

vytlačit evropské mocnosti z celé Ameriky, tedy z Ameriky Severní i Jižní. Izolacio-

nismus tak získával hemisférický rozměr. Je přitom samozřejmé, že Spojeným stá-

                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
2 Viz Dokumenty na CD – 24. Gentská smlouva, 24. 12. 1814 
3 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. Citované vydání, s. 91. 
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tům bylo v tomto pojetí izolacionismu přisuzováno zvláštní postavení vůči ostatním 

zemím amerického kontinentu. V tomto smyslu izolacionismus byl srostlý s regionál-

ním intervencionismem.  

Nejznámějším projevem hemisférického izolacionismu se stala Monroeova doktrí-

na. James Monroe, pátý prezident Spojených států, vyhlásil svoji doktrínu v prosinci 

1823 v projevu ke Kongresu USA.1 V tomto projevu lze nalézt několik tezí, které defi-

novaly orientaci tehdejší zahraniční politiky USA: 

 Předně Monroe tvrdil, že politický systém evropských mocností „je podstatně od-

lišný… od systému amerického“.  

 Zároveň upozorňoval, že „americké kontinenty díky svobodě a nezávislosti, které si 

osvojily a které uskutečňují, nemohou být od nynějška objektem budoucí koloniza-

ce nějaké evropské mocnosti“. Prohlašoval sice, že „nikdy jsme se nevměšovali do 

záležitostí existujících kolonií a zemí závislých na evropských mocnostech a nebu-

deme se vměšovat“, ale zároveň tvrdil, že „občané Spojených států chovají senti-

mentální přátelství ke svobodě a štěstí svých krajanů na této straně Atlantiku“.  

 Z těchto úvah pak dovozoval, že pokud jde o vztahy Spojených států a evropských 

mocností, „budeme pokládat každý pokus (evropských mocností) rozšířit jejich sys-

tém do kterékoli části této hemisféry za nebezpečný pro náš mír a bezpečnost“. Pro-

to USA nebudou nadále pohlížet na pokusy evropských mocností zasahovat do zá-

ležitostí amerických vlád „v jiném světle než jako na manifestaci nepřátelského 

opatření vůči Spojeným státům“.2 

S určitým zjednodušením se dá Monroeova doktrína chápat jako oznámení, že exis-

tují dvě sféry vlivu. Pro americký kontinent má platit „Ruce pryč, Evropo!“ Naopak 

Spojené státy se nebudou vměšovat do vnitroevropských záležitostí, což v ony dny 

znamenalo do řecko-tureckého boje. Amerika Američanům, Evropa Evropanům.  

Textu prohlášení prezidenta Monroea lze vytknout celou řadu nedůsledností. Je ne-

sporné, že určitá spřízněnost režimů v Severní a Jižní Americe existovala. Antikoloni-

ální revoluce, která vedla k založení USA, neinspirovala pouze revolucionáře ve Fran-

cii, ale také v Latinské Americe, kde v letech 1808 až 1833 proběhly války za nezávis-

lost. Jenže odvolávání se na rozdíl politických systémů Ameriky a Evropy při zdůraz-

ňování vlastní převahy republikanismu opomíjí existenci císařství v Brazílii, vojenské 

diktatury v Mexiku a jiných amerických státech a samozřejmě otroctví na jihu samot-

ných Spojených států či genocidu indiánů. Také slib nezasahovat do záležitostí kolonií 

lze interpretovat různě. Z tohoto hlediska Monroeova doktrína obsahuje dva důležité 

do značné míry protikladné prvky: 

 Progresivní, antikoloniální požadavek „Amerika Američanům“ vyjadřoval od-

hodlání čelit nebezpečí, které vzniklo vytvořením Svaté aliance;  

 První podobu programu cesty k dominantnímu postavení USA v Severní i Jižní 

Americe. Americký kontinent měl být izolován od politických svazků s Evropou  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 28. Monroeova doktrína, 2. 12. 1823 
2 Great Presidential Decisions. Citované vydání, s. 102, 92, 103, 102 a 103. 
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a stát se sférou vlivu Spojených států. USA začaly provádět novou politiku „pre-

ventivního imperialismu“.  

Je možné se přít, který z těchto dvou prvků byl významnější. V každém případě ale 

ve chvíli svého vyhlášení měla Monroeova doktrína nejen téměř univerzální podporu 

doma, ale i mezi liberály a revolucionáři v Evropě. Pravdou však také je, že samotná 

interpretace Monroeovy doktríny prodělala ve Spojených státech několik pro-

měn, jež mohou nejlépe vyjádřit, který z uvedených rysů doktríny určoval základní 

tendenci rozvoje zahraniční politiky USA. 

Moc slabého 
Před vyhlášením Monroeovy doktríny proběhla mezi americkými politiky pozoru-

hodná diskuse. Podnětem k této diskusi a vlastně i k samotné Monroeově doktríně byly 

zprávy, které se objevily v říjnu 1823, že se Francie, Rusko a Rakousko chystají inter-

venovat ve prospěch Španělska v jeho koloniích. Tyto ambice Svaté aliance též potvr-

dil ruský ministr (vyslanec) ve Washingtonu – car Alexander I. měl obavy z destrukce 

říší spřátelených monarchů. Od amerického ministra (vyslance) přišel v srpnu návrh 

Londýna na společné prohlášení. Tato nabídka britského ministra zahraničí Spojeným 

státům na společný postup v otázce španělských kolonií v Americe vyvolala nadšení 

uvnitř politické elity USA – Spojené státy začínaly být v Londýně vnímány jako důle-

žitý partner.  

Monroe postoupil britský návrh k vyjádření svým dvěma předchůdcům na prezi-

dentském křesle – Jeffersonovi a Madisonovi. Jefferson už tři roky před přijetím Mon-

roeovy doktríny psal, že „Amerika má hemisféru pro sebe. Musí mít vlastní separátní 

systém zájmů, který nesmí být podřízen evropskému.“ V odpovědi na dotaz prezi-

denta Jamese Monroea, jak postupovat při realizaci hemisférického izolacionismu, 

psal Jefferson, že „náš první a fundamentální princip by měl být nikdy se nezaplétat do 

evropských sporů. A druhý, nikdy nepřipustit Evropě vměšovat se do transatlantických 

vztahů. Amerika, Severní i Jižní, má mnoho zájmů odlišných od zájmů Evropy a vlast-

ních jí samotné. Měla by tudíž mít vlastní systém, separovaný a oddělený od systému 

Evropy.“1 Dále pak se ovšem Jefferson, v rozporu se svou tradiční anglofobií, vyslovil 

pro co nejtěsnější spojenectví s Velkou Británií jako záruky americké bezpečnosti, 

zajištěné námořní převahou. Rovněž Madison vítal možnou alianci s Velkou Británií. 

Oba se vyslovili pro to, aby USA protestovaly proti jednání Svaté aliance.  

Radikálnější stanovisko než Jefferson a Madison zaujal John Q. Adams, syn druhé-

ho prezidenta Spojených států, státní tajemník v Monroeově vládě a pozdější šestý 

prezident USA. Postavil se stejně jako Jefferson proti myšlence společného prohlášení 

americké a britské vlády, ale navíc i proti případné alianci těchto dvou zemí. Obával 

se, že by spojenectví umožnilo Velké Británii zasahovat do vnitřních záležitostí USA, 

a navíc přesně pochopil tehdejší situaci v Evropě: Velkou Británii totiž její vlastní 

zájmy nutily jak zaujmout kritický vztah k politice jiných evropských mocností, tak  

i mít přátelský poměr ke Spojeným státům. A byl to právě ministr zahraničních věcí 

John Q. Adams, kdo formuloval základní myšlenky Monroeovy doktríny. 

                                                      
1 Viz EKRICH, Arthur A. Jr.: Ideas, Ideals, and American Diplomacy. Citované vydání, s. 17. 
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Zajistit výhodné vztahy s Evropou v nejširším slova smyslu – tedy zabezpečit svo-

bodný obchod i vybalancování mocenských zájmů – musela v první řadě síla umís-

těná na hladině oceánů: tedy válečné námořnictvo. Je příznačné, že i v dobách, kdy 

odpor k militarismu vedl k omezování pozemní armády, měli politici i veřejnost 

v USA porozumění pro výstavbu válečných lodí. Již v Hamiltonově stati Federalista  

č. 11 je možné se dočíst, že „další možnost jak ovlivňovat chování evropských národů 

vůči nám by nastala vytvořením federálního válečného loďstva“. I kdyby snad toto 

válečné námořnictvo „nemohlo soupeřit s loďstvy velkých námořních mocností, mělo 

by přinejmenším úctyhodnou váhu, kdyby se přiklonilo k jedné ze soupeřících stran“. 

Válečné námořnictvo pokládal tudíž za „velký národní cíl“.1 Tato skromná představa  

o pasivním vyvažování aktivit evropských mocností byla Monreovou doktrínou překo-

nána: cílem se stalo nikoli reagovat na spory mezi evropskými mocnostmi, ale postavit 

se těmto mocnostem. Byť v prvním okamžiku nikoliv jako zcela volný hráč.    

V duchu úvah Waltera Lippmana, že solventní „zahraniční politika spočívá v tom, 

že uvedeme v rovnováhu závazky národa s mocí národa a že nám přitom zůstává znač-

ný přebytek moci v rezervě“2, je možné říci, že na první pohled byla Monroeova 

doktrína nerozumnou politikou. Tabulka číslo 21 naznačuje, jak podle Anguse Maddi-

sona v předvečer vyhlášení Monroeovy doktríny vypadaly mocenské poměry.3 
 

Tabulka č. 21: Obyvatelstvo a HDP vybraných mocností, 1820 
 

 tisíc obyvatel 
HDP  

v miliónech dolarů* 

Spojené státy 9981 12 548 

Španělsko 12 203 12 299 

Francie 31 250 35 468 

Rusko 54 365 37 678 

Velká Británie 

(Britské ostrovy) 
21 239 36 232 

 

Poznámka: * Konstantní dolar, rok 1990. 
 

Tato tabulka ukazuje, že v době vyhlášení Monroeovy doktríny neměly Spojené 

státy dostatek sil k tomu, aby zabránily evropským mocnostem v zásazích do zá-

ležitostí Ameriky. Přesto ji vyhlásily. Základem tehdejších kalkulů Washingtonu bylo 

oprávněné přesvědčení, že si Velká Británie nemůže dovolit posílení jiných evrop-

ských mocností prostřednictvím zásahů v Americe. Musela podporovat Spojené 

státy, když – byť samostatně bez Velké Británie – vyhlásily zásady Monroeovy doktrí-

ny. Monroeova doktrína se stala reálnou politikou tím, že se opřela o sílu váleč-

ného loďstva plujícího pod britskou vlajkou. Či, jak pravil britský premiér George 

Canning, Monroeova doktrína „vyvolala v život Nový svět, aby obnovila rovnováhu  

                                                      
1 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 77. 
2 Viz LIPPMANN, Walter: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Citované vydání, s. 16. 
3 MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 636 a 639. 
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v tom Starém”. Velká Británie se snažila vybalancovat nebezpečí pocházející pro ni ze 

Svaté aliance ještě před tím, než doplula zpráva o Monroeově doktríně – dokonce před 

tím, než byla napsána.1 Řečeno slovy Waltera Meada, Spojené státy tehdy byly „svo-

bodný jezdec v britském světovém systému“; „Pax Britanica tvarovala mezinárodní 

prostředí, v němž Spojené státy operovaly“.2  

Vyhlášení Monroeovy doktríny neznamenalo, že by Spojené státy získaly možnost 

zcela svévolně jednat na západní polokouli. Vše nadále záviselo na mocenské rovno-

váze. Příkladem může být reakce na fakt, že Velká Británie v roce 1833 okupovala 

Falklandské ostrovy a roku 1848 Greytown v Nikaragui. Také na skutečnost, že Fran-

cie v době občanské války v USA obsadila Mexiko, nereagovaly Spojené státy vyslá-

ním válečného námořnictva či armády. Ke slovu přišly jen diplomatické protesty.   

Nové pojetí doktríny 
První velkou redefinicí původního významu Monroeovy doktríny byla Zpráva 

o stavu Unie prezidenta Jamese Polka z prosince 1845.3 Polk zopakoval tezi, že 

„americký systém vlády je zcela odlišný od evropského“. V Evropě se prý mezi růz-

nými suverény prosadilo upořádání, „které se nazývá »mocenská rovnováha«. Nesmí 

však být dovoleno, aby byl tento systém aplikován na severoamerický kontinent, zvláš-

tě pak na Spojené státy. Musíme vždy dodržovat zásadu, že pouze lid tohoto kontinen-

tu má právo rozhodovat o vlastním osudu. Jestliže část tohoto lidu vytvoří nezávislý 

stát a navrhne připojení k naší konfederaci, bude tuto otázku řešit jen ona část lidu  

a my bez jakéhokoli cizího zprostředkování. Nikdy nedovolíme, aby evropské mocnos-

ti zasahovaly ve snaze zabránit takovému sjednocení, které by mohlo narušit »mocen-

skou rovnováhu«, již touží zachovat na našem kontinentu.“ K tomu Polk přidal tvrzení, 

že Amerika nikdy nezasahovala do evropských záležitostí. Americké národy jsou 

„shodně suverénní a nezávislé jako evropské. Mají stejná práva, nezávislá na každém 

zahraničním zprostředkování, válčit, uzavírat mír a regulovat své vnitřní vztahy.“ Při 

jakémkoli zasahování evropských mocností do záležitostí Severní Ameriky jsou Spo-

jené státy „připraveny postavit se na odpor za cenu každého i všech rizik“.4 

I toto prohlášení amerického prezidenta koketovalo s hledáním odlišností ve vnitř-

ním uspořádání jednotlivých států v Evropě a v USA, ale daleko více se již zabývalo 

otázkami mocenského uspořádání vztahů mezi státy. Jelikož bezprostřední zájmy Spo-

jených států i jejich síla ještě nepřesahovaly rámec Severní Ameriky, soustředil Polk 

pozornost na tuto oblast. Za demokraticky vyhlížejícími formulacemi o právu na sebe-

určení lidu se skrývalo nejen odmítnutí diplomatických – natožpak vojenských – akcí 

evropských mocností v Americe, ale i promyšlená expanzionistická taktika. Onou 

„částí lidu“ totiž mohli být například anglosaští kolonisté v Texasu a vláda ve Wa-

shingtonu se pak mohla dohodnout s jejich zástupci, a ne s vládou Mexika, o připojení 

                                                      
1 Viz LEWIS, James E., Jr.: Ineffective Defense, At best. In: In: Major Problems in American Foreign 

Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 146.  
2 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 64 a 5. 
3 Viz Dokumenty na CD – 34. James K. Polk: Zpráva o stavu Unie, 2. 12. 1845 
4 Great Presidential Decisions. Citované vydání, s. 168-169. 
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tohoto mexického území k USA. Což se také vzápětí stalo. Jak píše Thomas Kane, 

„Polk dramaticky vylepšil schopnost vlastní země rozhodovat o svém osudu ve své 

následující válce s Mexikem“.1   
 

Tabulka 22: Vybrané akce ozbrojených sil USA v zahraničí do občanské války 
 

dnes užívaný název  roky 

Argentina 1833, 1852-3 

Čína  1843, 1854, 1855, 1856, 1859 

Falklandské ostrovy 1831-2 

Fidži  1840, 1855, 1858 

Japonsko  1853-4 

Karibská oblast  1814-25 

Kuba 1822, 1823, 1824, 1825 

Libye, Tripolis 1801-2, 1815 

Markézské ostrovy 1813-14 

Mexiko 
1806, 1836, 1842, 1844,  

1846-8 (oficiálně vyhlášená válka), 1859 

námořní válka s Francií 1798-1800 

Nikaragua 1853, 1854, 1857 

Peru 1835-36 

Portoriko  1824 

Řecko  1827 

Samoa 1841 

Sumatra 1832, 1838-9 

Španělská Florida 1810, 1812, 1813, 1814, 1816-18, 1817 

Turecko  1851, 1858-9 

Uruguay  1855, 1858 

válka s Velkou Británií  1812 (oficiálně vyhlášená válka) 
 

Odmítnutí systému mocenské rovnováhy v Evropě v Polkově pojetí neznamenalo 

odmítnutí představy o uspořádání vztahů mezi státy na základě velmocenské politiky. 

Zavržena byla pouze představa, že by v Severní Americe mohla být mocnost, která by 

se mohla rovnat Spojeným státům. Polkovo pohrdlivé vyjádření se o mocenské rov-

nováze je spojeno s vizí dominance USA v Americe – což je specifická podoba 

politiky mocenské rovnováhy. Velmocenská politika USA neměla mít protiváhu. 

Spojené státy měly mít zaručenu absolutní převahu. Monroeova doktrína se měnila  

z doktríny neintervence evropských mocností v doktrínu intervence Spojených 

států. Jak píše neokonzervativec Robert Kagan, „Spojené státy v dobách své mladosti 

neváhaly použít sílu proti slabším národům na severoamerickém kontinentu, když však 

jednaly s evropskými velikány, prohlašovaly, že odmítají násilí, a mocenskou politiku 

evropských říší osmnáctého a devatenáctého století odsuzovaly jako atavistickou.“2  

                                                      
1 KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy. Citované vydání, s. 48. 
2 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Amerika, Evropa a nový řád světa. Praha: NLN, Naklada-

telství Lidové noviny, 2003, s. 25. 
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Tabulka číslo 22 ukazuje nejdůležitější zahraniční vojenské akce USA od jejich 

vzniku do občanské války, započaté v roce 1861. Je zpracovaná podle studie Richarda 

Grimmetta1, zmíněné v úvodu této knihy.2 Podle této analýzy vedly Spojené státy do 

občanské války v zahraničí dvě oficiálně vyhlášené války, a to proti Velké Británii 

v roce 1812 a proti Mexiku v roce 1846. Ovšem v tomto období použily v zahraničí 

své ozbrojené síly celkem 61krát (do přijetí Monroeovy doktríny 19krát). Během 

občanské války, tedy v období od roku 1861 do roku 1865, použily Spojené státy podle 

této statistiky své ozbrojené síly v zahraničí pětkrát (čtyřikrát v Japonsku a jednou  

v dnešní Panamě). Z tabulky je zřejmé, že se rozhodně nejednalo pouze o Latinskou 

Ameriku či o oblast západní hemisféry.  

Občanská válka 
 Od vyhlášení Monroeovy doktríny až do americko-španělské války nebyla v zahra-

niční politice USA patrna žádná výraznější změna orientace. Samozřejmě specifické 

období představuje občanská válka, kdy vše bylo podřízeno vnitrostátnímu boji. 

Ovšem i tehdy významnou roli hrála zahraniční politika. Vyhlášení blokády jižan-

ských přístavů v dubnu 1861 prezidentem Abrahamem Lincolnem3 se týkalo pře-

devším vztahů se zahraničím, a to zásadním způsobem. Čtyři pětiny bavlny ve světě 

pocházely tehdy z jihu USA. Textilky ve Velké Británii a ve Francii byly na tomto 

dovozu závislé, což poskytovalo Konfederaci možnosti diplomatického tlaku. Bylo ta-

ké nutné zabránit dovozu vojenského materiálu. Ovšem i přes blokádu podle některých 

údajů pašeráci dovezli Konfederaci 600 tisíc ručních zbraní, dva milióny liber ledku, 

dva půl miliónu liber olova a 600 tisíc párů vysokých bot.4  

Lincoln zahraničněpolitický aspekt občanské války často zdůrazňoval. Ve své 

Zprávě o stavu Unie z prosince 1861 varoval, že země, která je rozdělená, „ztrácí re-

spekt v zahraničí; a její jedna část, když ne obě, jistě dříve nebo později přivolá zahra-

niční intervenci“.5 Lincoln také nabízel místo v armádě Unie Giussepe Garibaldimu, 

získal si úctu Marxe a sám podporoval odborové hnutí ve Velké Británii – britští pří-

stavní dělníci protestovali proti podpoře Konfederace částí politiků a podnikatelů, 

odmítajících například přerušit stavbu lodí pro separatisty z Jihu. 

Velkou aktivitu projevoval již zmiňovaný ministr zahraničí William Seward. Ten 

dokonce zvažoval válku s Francií a Španělskem, která by prý mohla pomoci sjednotit 

USA. Když v roce 1862 z Londýna přišel návrh, že se Velká Británie pokusí zpro-

středkovat mír v občanské válce – přičemž v případě Lincolnova odmítnutí by mohlo 

následovat uznání Konfederace, což by mohla učinit i Francie – Seward odpověděl 

„diplomatickým“ protiútokem. Napsal Johnu Bigelowovi, který byl tehdy zplnomoc-

něným ministrem (vyslancem) v Paříži dopis, který obsahoval fiktivní zprávu o vytvo-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 166. Kongresová dokumentace užití síly 
2 Viz GRIMMETT, Richard F.: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2007. 

Updated January 14, 2008. CRS Report for Congress – 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32170.pdf 
3 Viz Dokumenty na CD – 41. Abraham Lincoln: Vyhlášení blokády, 19. 4. 1861 
4 Podle KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy. Citované vydání, s. 53. 
5 Viz Dokumenty na CD – 42. Abraham Lincoln: Zpráva o stavu Unie, 3. 12. 1861 
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ření obrané aliance USA s Ruskem, přičemž v případě, že se evropské mocnosti obrátí 

proti Washingtonu, car je napadne. Z dohod mezi Londýnem a Paříží pak sešlo.   

Největší zahraničněpolitickou výzvou pro Američany zmítané v občanské válce, ale 

také pro Monroeovu doktrínu, byla politika Napoleona III., který v letech 1862 až 

1867 vytvořil v Mexiku loutkové císařství. Tehdy dokonce došlo k jednání mezi Unií  

a Konfederací o společné akci proti těmto snahám Francie, ovšem Lincoln požadoval, 

aby napřed Jih složil zbraně. Dohoda mezi Jihem a Severem uzavřena nebyla.  

Pozoruhodnou epizodou občanské války byla podpora Unie ze strany Ruska. 

Rusko odmítlo společné akce mocností, které carovi a Velké Británii navrhla Francie  

– návrh, který předpokládal prosazení příměří, zrušení blokády Jihu a otevření přístavů 

evropskému obchodu, vyhovoval Konfederaci. Rusko se rozhodlo postupovat samo-

statně. V září 1863 připluly dvě ruské eskadry ke břehům USA – jedna do New Yorku, 

druhá do San Franciska. Motivace cara byla velmi sporná (cílem lodí bylo ohrožovat 

britský obchod, a tím změnit postoj Londýna, podporujícího polské povstání). Ovšem 

ruské válečné lodě nejen pomohly ochránit Kalifornii před loďmi Konfederace, ale při 

manifestační plavbě Potomakem do Washingtonu si získaly v Unii sympatie nejen  

u poltické elity.1    

USA v Latinské Americe 
Po skončení občanské války začalo období bouřlivého rozvoje kapitalismu v USA. 

Kolonizace západu, vytvoření jednotného trhu, růst průmyslové výroby – to vytvořilo 

ze Spojených států světovou mocnost. Tak také úplné naplnění Monroeovy doktríny 

lze datovat až od doby, kdy se USA změnily na plnohodnotného aktéra světové 

politiky, tedy od devadesátých let 19. století. Tehdy roku 1895, v době prezidentství 

Grovera Clevelanda, ministr zahraničních věcí Richard Olney převzal iniciativu při 

řešení pohraničního sporu mezi Britskou Guyanou a Venezuelou. Vše pak roku 

1898 završila americko-španělská válka, o níž podrobněji pojednává 5. kapitola. 

Na Polkovo rozvíjení Monroeovy doktríny navázal v prosinci 1904 prezident Theo-

dor Roosevelt.2 Podle tohoto Rooseveltova dodatku k Monroeově doktríně, jak se 

zpravidla tomuto prohlášení prezidenta říká, nemají Spojené státy hlad po žádné zemi. 

Jediné, co si prý přejí, je „vidět sousední země stabilní, uspořádané a prosperující. 

Všechny země, jejichž lid řídí sebe dobře, mohou počítat s naším srdečným přátel-

stvím“. Ovšem „chronické přestupky nebo neschopnost, která ústí ve všeobecné uvol-

nění svazků civilizované společnosti, si mohou v Americe, právě tak jako všude jinde, 

vyžádat intervenci nějaké civilizované země“. To podle Theodora Roosevelta zname-

ná, že „v západní hemisféře věrnost Spojených států Monroeově doktríně může přinu-

tit Spojené státy, byť neochotně, v křiklavých případech takovýchto přestupků či ne-

schopnosti vystoupit jako mezinárodní policejní moc“.3  

Latinská Amerika byla pro USA ekonomicky velmi významná a obchod s ní byl 

neoddělitelnou součástí růstu Spojených států. Od roku 1897 do roku 1908 vzrostly 

                                                      
1 Viz Dějiny diplomacie. Díl první. Praha: Svoboda, 1961, s. 579-582. 
2 Viz Dokumenty na CD – 61. Theodore Roosevelt: Dodatek k Monroeově doktríně, 6. 12. 1904 
3 Great Presidential Decisions. Citované vydání, s. 341. 
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zahraniční investice USA z 0,7 miliardy na 2,5 miliardy dolarů, aby v roce 1914 do-

sáhly 3,5 miliardy; polovina z těchto investic směřovala do Latinské Ameriky.1 Ne-

šlo ale pouze o ekonomiku – ve hře byly i vojenskopolitické zájmy. To se projevilo 

mimo jiné v zápase o Panamský průplav, o němž pojednává 5. kapitola.    

Předehrou k Rooseveltově dodatku byla venezuelská krize v letech 1902 až 1903. 

Venezuela se dostala do potíží s platbou svých zahraničních dluhů, což Německo, za 

podpory Velké Británie, chtělo řešit pomocí intervence. Spojené státy odpověděly cvi-

čením válečného námořnictva, což byla nová verze diplomacie dělových člunů.  Ev-

ropské mocnosti ustoupily. Pět dní poté, kdy ministr zahraničních věcí John Hay v pro-

sinci 1902 vyzval k řešení krize mezinárodní arbitráží, Británie a Německo vyslovily 

souhlas. Ovšem v prosinci 1904 ve svém výročním projevu v Kongresu přednesl The-

odor Roosevelt svůj dodatek k Monroeově doktríně.  

Téměř vzápětí po zveřejnění dodatku se na Roosevelta obrátila vláda Dominikán-

ské republiky ve snaze dosáhnout jeho naplnění – stát měl dluh 32 miliónů a hrozil mu 

bankrot. Theodor Roosevelt po svém znovuzvolení pomoc slíbil. Ve smlouvě s Domi-

nikánskou republikou z ledna 1905 se pak Spojené státy zavázaly „obnovit kredit, 

zajistit pořádek, zvýšit efektivitu občanské administrativy a podporovat materiální 

rozvoj a hojnost Republiky“. Senát ovšem, hlavně díky odporu demokratů, dohodu až 

do února 1907 odmítal ratifikovat. Theodor Roosevelt pak udělal krok, jenž od té doby 

patří ke standardním – mezistátní smlouvu nazval mezivládní dohodou, a ta nepo-

třebuje ústavní souhlas Senátu.  

Tento příběh se stal základem tzv. dolarové diplomacie Spojených států, která 

byla uplatňována jak vůči Latinské Americe, tak i v Asii. Od počátku byla koncipová-

na jako aktivita, v níž byly zaangažovány tři skupiny: soukromí bankéři, stát a odbor-

níci, kteří „získali finanční zkušenosti v koloniích USA“ a měli „dohlížet na finanční 

rehabilitaci, efektivnější zajišťování státních příjmů a propojit měny na zlatý stan-

dard“. Své jméno však dolarová diplomacie získala až později, za prezidentství Willi-

ama Tafta. Tato politika směřovala k vytvoření finančního protektorátu, což „předsta-

vuje pokus politiků nalézt alternativu ke kolonialismu“. Zároveň by měl zajistit „su-

pervizi domněle nutnou pro finanční a sociální reformy,“ tvrdí Emily Rosenbergová2.  

Od dob Theodora Roosevelta se též mluví o politice „silného klacku“. Je tomu tak 

proto, že se jménem tohoto prezidenta je spojena slavná věta, kterou přednesl počát-

kem dubna roku 1903 v Chicagu: „Mluvit jemně, ale držet velký klacek.“ Vypovídá 

jak o odhodlání používat v zahraniční politice sílu, tak i o snaze prosadit se bez jejího 

použití. Pravdou je, že za tohoto prezidenta sice američtí vojáci byli nasazováni do 

akcí, ale neumírali – samozřejmě kromě války na Filipínách, kterou zdědil a s níž sou-

hlasil. Nasazování vojáků se týkalo převážně Střední Ameriky, kde hrozilo, že se tato 

oblast změní v „americký Balkán“. Rooseveltův státní tajemník Elihu Root se jako 

                                                      
1 Viz GILDERHUS, Mark T.: Bravdo and Blister: TR´s Sphere of Influence in the Caribbean. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 408. 
2 ROSENBERG, Emily S.: TR´s Civilizing Mission: Race, Gender, and Dollar Diplomacy. In: Major 

Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 417-418. 
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první vydal na cestu dobré vůle po Jižní Americe. Tabulka číslo 23 ukazuje nejdůleži-

tější zahraniční vojenské akce USA od nástupu prezidenta Williama McKinleye až do 

konce volebního období Theodora Roosevelta.1 
 

Tabulka č. 23: Použití síly za prezidentství 

Williama McKinleye a Theodora Roosevelta, 1897-1909 
 

rok stát rok stát 

1898 Nikaragua 1903 
Dominikánská 

republika 

1898 
americko-španělská 

válka 
1903 Sýrie 

1898-1899 Čína 1903-1904 Etiopie 

1899 Nikaragua 1903-1914 Panama 

1899 Samoa 1904 
Dominikánská 

republika 

1899-1901 Filipíny 1904 Tanger, Maroko 

1900 Čína 1904 Panama 

1901 Kolumbie (Panama) 1904-1905 Korea 

1902 Kolumbie 1906-1909 Kuba 

1902 Kolumbie (Panama) 
1907 Honduras 

1903 Honduras 
 

Politika vůči Kubě 
Zvláštním tématem zahraniční politiky Spojených států byly vztahy ke Kubě. 

„Vždy jsem se díval na Kubu jako na nejzajímavější doplněk, který by mohl být přidán 

do našeho systému Států,“ řekl Jefferson v roce 1823.2 V dějinách zahraniční politiky 

USA lze zaznamenat řadu pokusů Kubu připojit. Například v roce 1848 nabídl prezi-

dent James Polk Španělsku 100 miliónů dolarů; byl odmítnut, protože Velká Británie  

a Francie se ostře postavily proti. V roce 1854 byl sepsán Ostendský manifest3 (me-

morandum tří diplomatů USA psané v Ostende) – tajný dokument, podle něhož pří-

padné španělské odmítnutí nabídky 120 miliónů dolarů za Kubu zakládá právo USA 

tento ostrov Španělům vyrvat. Až Lincolnovo vítězství zbrzdilo expanzi Spojených 

států v Karibiku.  

Nově byly vztahy ke Kubě vymezeny během americko-španělské války. Noviny 

Williama Hearsta již před začátkem války informovaly veřejné mínění o zločinech 

Španělů na Kubě (tehdy byla vytvořena pro povstalce a jejich přívržence „opevněná 

města“, předobraz koncentračních táborů, v nichž zahynulo 200 až 400 tisíc civilistů). 

                                                      
1 Viz GRIMMETT, Richard F.: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2007. 

Citované vydání – http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32170.pdf 
2 Citováno podle LAWSON, Gary, SEIDMAN, Guy: The Constitution of Empire: Territorial Expansion 

and American Legal History. New Haven: Yale University Press, 2004, s. 111. 
3 Viz Dokumenty na CD – 40. Ostendský manifest, 15. 10. 1854 
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José Martí byl zavražděn v květnu 1895, ihned po návratu na Kubu z desetiletého 

exilu v USA. V následujícím roce ale Španělé ústy nového španělského premiéra nabí-

zeli kubánským povstalcům autonomii a Spojeným státům jednání.  

Hearstovy noviny poprvé zpersonifikovaly zlo v podobě velitele španělských 

jednotek, což je model propagandy, který se od té doby používá běžně. Pro bojovné 

přívržence intervence na Kubě byla příznačná tzv. jingoistická rétorika –  jingoismus 

je výraz, který tehdy sloužil k označení nacionalismu (v angličtině někdy extreme pa-

triotism) zaměřeného na zahraniční politiku. Dovolával se hrozby silou či použití síly 

proti jiným státům, přičemž pokládal Spojené státy za nadřazené jiným státům. Jingo-

ismus je dodnes spojován s novinářským nabubřelým vlastenčením v souvislosti 

s potopením válečné lodi USA v roce 1898 v Havaně.  

Kubánští exulanti varovali před intervencí USA na Kubě, protože by mohla dostat 

podobu války proti revoluci. Jejich heslo Cuba Libre dokonce zaselo pochyby mezi 

kongresmany, a tak rezoluce obsahuje dodatek, který nechal doplnit senátor Henry 

Teller.1 Tento Tellerův dodatek obsahuje formulace o právu kubánského lidu na svo-

bodu a v závěrečném čtvrtém bodě ujištění, že „Spojené státy tímto popírají jakoukoli 

snahu nebo záměr získat svrchovanost, jurisdikci, nebo kontrolu nad Ostrovem, s vý-

jimkou zklidnění situace, a potvrzují své odhodlání, až zklidnění nastane, předat vládu 

a kontrolu Ostrova jeho lidu.“ Senát schválil tento dodatek poměrem hlasů 42 ku 35, 

Sněmovna 311 ku 6 hlasům.   

Po záhadném potopení válečné lodi USS Maine v havanském přístavu v únoru 1898 

se vojáci USA vylodili na Kubě a připojili se k místnímu, řadu let trvajícímu ozbroje-

nému boji proti Španělsku. Na pozemních bojích na Kubě proti Španělům se podílelo 

15 tisíc regulérních vojáků a dobrovolníků z USA, včetně Rough Riders, vedených 

budoucím prezidentem Theodorem Rooseveltem (odešel dobrovolně do války z postu 

náměstka ministra válečného námořnictva).  

Na Kubě probíhající osvobozenecký boj vyvolával ve Washingtonu obavy. Vůdco-

vé rebelů slibovali sociální reformy, především pozemkovou reformu. V té době však 

podnikatelé z USA měli na Kubě investice více než 50 miliónů dolarů, a to především 

v zemědělství.2 A tak po porážce španělských koloniálních jednotek vojáci USA nedo-

volili kubánským bojovníkům za svobodu, kteří kontrolovali většinu ostrova, vstup do 

hlavního města na oslavy vyhlášení svobodné republiky a vládu sestavili sami.   

Oficiální linií Washingtonu se stala teze, že nezávislost Ostrov dostane, jakmile se 

tam situace stabilizuje. Vypráví se, že prezident McKinley přesně věděl, co to zname-

ná: „když se mne lidé ptají, co míním stabilní vládou, říkám jim »Peníze na šest pro-

cent»“.3 A tak na začátku 20. století vztahy USA ke Kubě vymezil tzv. Plattův doda-

tek.4 Ten byl přijat jako federální zákon v březnu 1901 a stanovil podmínky stažení 

vojsk USA z Kuby, které tam byly od doby války se Španělskem. Ještě v témže roce 
                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 50. Tellerův dodatek, 19. 4. 1898  
2 Viz KINZER, Stephen: Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New 

York: Times Books/Henry Holt, 2006, s. 35-36. 
3 Citováno podle KINZER, Stephen: Overthrow. Citované vydání, s. 42. 
4 Viz Dokumenty na CD – 58. Plattův dodatek, 2. 3. 1901 
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se Plattův dodatek stal součástí kubánské ústavy. Podle článku I. této smlouvy 

„vláda Kuby neuzavře nikdy žádnou smlouvu či jinou dohodu s žádnou zahraniční 

mocností či mocnostmi, která by poškodila či mohla poškodit nezávislost Kuby.“ Zá-

roveň podle článku III. „vláda Kuby souhlasí, že Spojené státy mají právo intervenovat 

v zájmu zachování Kubánské nezávislosti, k udržení vlády vhodné pro obranu života, 

vlastnictví a individuální svobody“. Zároveň se v článku VII. praví, že ve snaze 

„umožnit Spojeným státům zachovat nezávislost Kuby a chránit její lid, právě tak jako 

pro vlastní obranu, vláda Kuby prodá nebo pronajme Spojeným státům území nutné  

k zauhlování či základnu válečného námořnictva“.1  

V roce 1903 Tomás Estrada Palma, občan USA a první kubánský prezident, pode-

psal Kubánsko-americkou smlouvu2, která sice v článku III. přisuzovala Guantanam-

skému zálivu kubánskou suverenitu, ale zároveň garantovala USA „úplnou jurisdikci  

a kontrolu“ nad touto oblastí pro zauhlování a základnu válečného námořnictva. Vý-

znam této smlouvy je dán tím, že námořní vojenská základna Guantanamo je jeden 

z mála přístavů v Karibiku, kde hloubka umožňuje vplout i velkým válečným lodím. 

Smlouva o pronájmu 116 km² základny byla uzavřena mezi Spojenými státy a Kubou 

roku 1903 a modifikována byla v roce 1934, poté, kdy Franklin Roosevelt vyhlásil 

vůči Latinské Americe politiku „dobrého sousedství“. V preambuli nové smlouvy se 

prohlašuje, že jejím smyslem je „posílení přátelských vztahů mezi oběma národy“. 

Podle smlouvy by měly Spojené státy každoročně platit za pronájem Kubě dva tisíce 

dolarů ve zlatých mincích.  

Od roku 1959, poté, kdy se k moci dostal Fidel Castro, Kuba pronájem základny 

odmítá. Smlouva sama je v rozporu s článkem 52 Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu z roku 1969. Ten stanovuje pravidla výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, 

která neobsahuje ustanovení o zániku, výpovědi nebo odstoupení. Článek číslo 4 však 

uvádí, že tato pravidla se vztahují pouze na smlouvy uzavřené mezi státy až poté, kdy 

úmluva vstoupila vůči nim v platnost. Od roku 2002 je na základně v Guantanamu 

věznice USA pro zajatce podezřelé z terorismu.  

Po přijetí Plattova dodatku ozbrojené síly USA několikrát na Kubě zasáhly. Po-

prvé v roce 1906 (tehdy se dočasným guvernérem Kuby stal budoucí prezident USA 

William Taft) a do roku 1908 z ní udělaly svůj protektorát. Prezident Taft znovu zasá-

hl na Kubě v roce 1912, aby zabránil revoluci. Další intervence USA následovala 

v roce 1917 za prezidentství Woodrow Wilsona a faktický protektorát trval do roku 

1934, kdy byl Plattův dodatek zrušen.  

Již zmíněná politika dobrého sousedství prezidenta Franklina Roosevelta na-

značila, že by byla možnost změny politiky USA vůči Latinské Americe. Podpis USA 

pod Montevidejskou konvencí o právech a povinnostech států3 roku 1933 pak byl 

z tohoto hlediska jednoznačný: článek 8 této úmluvy totiž jasně uvádí, že „žádný stát 

                                                      
1 The Platt Amendment Restricts Cuba’s Independence, 1903. In: Major Problems in American Foreign 

Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 336-337.  
2 Viz Dokumenty na CD – 60. Kubánsko-americká smlouva, únor 1903 
3 Viz Dokumenty na CD – 69. Montevidejská konvence o právech a povinnostech států, 26. 12. 1933 
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nemá právo zasahovat do vnitřních či vnějších záležitostí jiného“. Ovšem nejznámější 

– a neúspěšná – intervence USA na Kubě proběhla až v roce 1961. 

Izolacionismus a Asie 
Rooseveltově dodatku k Monroeově doktríně předcházely jiné, z hlediska dnešní 

podoby světového politického systému významnější změny v zahraniční politice USA. 

Příznivé geografické, ekonomické, ale i politické podmínky umožnily, že požadavek 

vybalancování ambicí evropských mocností postupně dostal nový rozměr: vedle atlan-

tického a jižního zahrnul i západní, pacifický region. Jak se Spojené státy měnily 

v mocnost, stávaly se zároveň asijskou velmocí.  

Asie byla pro politiky i podnikatele zajímavá od prvních dnů existence Spojených 

států. První američtí obchodníci připluli do Číny z New Yorku už v roce 1784, násle-

dováni obchodníky ze Salemu, Bostonu a Filadelfie. První konzulát USA v zámoří byl 

otevřen v Kantonu, a to již roku 1789. Už v roce 1832 prezident Andrew Jackson při-

kázal plout do Japonska. Byl to Daniel Webster, kdo jako státní tajemník tří prezidentů 

už před občanskou válkou formuloval první asijskou politiku USA. V roce 1844 Spo-

jené státy uzavřely svoji první obchodní smlouvu s Čínou. Spojené státy se též snažily 

vytěžit co nejvíce z britského vítězství v 1. opiové válce (1839-1842) – mimo jiné pro-

to, že to byly také americké lodě, které dovážely z  turecké Smyrny (dnes Izmir) do 

Číny opium.  

V polovině 19. století si válečné námořnictvo USA vynutilo přístup do japon-

ských vod a otevřelo japonské přístavy západnímu obchodu. Poprvé vplul komo-

dor Matthew Perry na příkaz prezidenta Millarda Fillmorea do přístavu Edo (dnes 

Tokijský záliv) v červenci 1853, a to se čtyřmi loděmi (dvě parní, dvě plachetnice).  

V únoru 1854 se pak do Japonska vrátil s dvojnásobnou flotilou. Požadoval stejnou 

obchodní dohodu s Japonskem, jakou měly Spojené státy v té době s Čínou. Vyhrožo-

val, že se vrátí s větším loďstvem a USA povedou s Japonskem stejnou válku jako 

s Mexikem. V březnu 1854 si vynutil podpis tzv. Kanagawské smlouvy, která pro 

obchod otevřela dva přístavy.1 Skončilo období japonského ekonomického izolacio-

nismu – a v zahraniční politice USA začalo období diplomacie dělových člunů.  

Pozoruhodné je, že podobný úspěch se nedostavil v Koreji. V roce 1886 loď USS 

General Sherman doplula téměř k Pchjongjangu, kde ji zastavila až palba, která loď 

zničila. Prezident Ulysses Grant zopakoval pokus v roce 1871. V květnu loďstvo pod 

vedením Johna Rogerse o síle 85 děl a s více než tisíci muži zakotvilo v ústí řeky Han 

a začalo zkoumat přístup k Soulu. Korejci se však začali bránit, a to i střelbou – za-

hynuli tři námořníci USA a přibližně 350 Korejců. V červnu válečné loďstvo USA 

odplulo, aniž si obchodní smlouvu vynutilo. Mise skončila neúspěchem, Korea zů-

stala pro americké podnikání uzavřena. Důvody byly pravděpodobně dva: flotila Spo-

jených států neměla dostatek vojáků pro útok na hlavní město a na rozdíl od Japonska 

nebyla v Koreji opozice, jíž by americké snažení vyhovovalo.  

Na politice USA v Asii je nejvýrazněji vidět, jak se postavení Spojených států ve 

světovém politickém systému na přelomu 19. a 20. století dramaticky změnilo. Jejich 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 39. Kanagawská smlouva, 31. 3. 1854 
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prestiž vzrostla natolik, že se z USA stal arbitr sporů jiných mocností, a to včetně 

evropských. To bylo zřejmé při rusko-japonské válce v roce 1905. Spojené státy měly 

ale též důležitý podíl na urovnávání sporů Francie a Německa v severní Africe. 

Za dobré služby USA při uzavírání míru po rusko-japonské válce, které byly zavr-

šeny v září 1905 podpisem Portsmouthské smlouvy, prezident Theodor Roosevelt do-

konce obdržel Nobelovu cenu míru. To ale neznamená, že by americký prezident byl 

mírový idealista. Byl to státník, který vyvažoval novou rovnováhu na Dálném vý-

chodě tak, aby to co nejvíce vyhotovovalo Spojeným státům. O jeho přístupu k me-

zinárodní politice svědčí úvaha o Koreji, kterou Japonsko o několik let později okupo-

valo: „Korea patří bezesporu Japonsku. Je pravda, že korejská nezávislost byla slav-

nostně zaručena smlouvou. Ale Korea samotná neuměla její platnost zaručit a je ne-

myslitelné předpokládat, že jakýkoli jiný stát… by pro Koreu udělal to, co Korejci 

absolutně nedokázali udělat sami pro sebe,“1 prohlásil tehdy Theodor Roosevelt. 

Pronikání do Číny 

Největší zápas byl ale sveden o Čínu. Podle Anguse Maddisona v roce 1820 činil 

podíl USA na světovém HDP pouze 1,8 %, zatímco v případě Číny to bylo 32,9 %. 

Ještě v roce 1870 byl tento poměr 8,8 % ku 17,1 % ve prospěch Číny; to měly Spojené 

státy 40,2 miliónů obyvatel, zatímco Čína 358 miliónů (v roce 1913 žilo ve Spojených 

státech 97,6 miliónů lidí a v Číně 437,1 miliónů) – už tehdy to byl i při malé koupě-

schopnosti obyvatel Číny impozantní trh. Graf číslo 9 ukazuje, že poté ovšem následo-

val prudký růst výkonnosti ekonomiky USA a pokles ekonomiky Číny.2  

Zásadní proměna nastala v devadesátých letech 19. století, kdy moc USA vzrost-

la, ale zároveň jejich ekonomika prožívala krizi. Potřeba zahraničních trhů se 

umocnila. V roce 1864 činil export do Číny devět miliónů dolarů, ale v polovině se-

dmdesátých let 19. století klesl na jeden milión. V průběhu devadesátých let 19. století 

ale vzrostl z tří na 14 miliónů dolarů ročně. Na přelomu 19. a 20. století tvořil obchod 

s Čínou dvě procenta celkového zahraničního obchodu USA a investice v Číně tvořily 

pouze tři procenta všech zahraničních investic USA.3 Přitom 90 % amerického vývozu 

tvořily průmyslové výrobky – hodnota průmyslového exportu vzrostla z 3,2 miliónů 

roku 1895 na 13,1 miliónů dolarů v roce 1899.4 Tato čísla ukazují, že sice podíl ob-

chodu s Čínou byl malý, tato velká asijská země však v sobě skrývala obrovský poten-

ciál. Zároveň obsazení Havaje, Guamu a Filipín, o kterém pojednává následující kapi-

tola, vytvářelo vhodné nástupiště pro proniknutí do Číny. A nejen obchodní.    

Porážka Pekingu v japonsko-čínské válce (1894-1895) zahájila přeměnu Číny 

v polokolonii, což byla situace, která se zásadně změnila až v říjnu 1949. Vzápětí po 

                                                      
1 Citováno podle KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Cesta k diplomacii pro 

21. století. Praha: BB art, 2002, s. 196. 
2 Podle MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 641. 
3 Podle HUNT, Michael L.: The Open Door Constituency’s Pressure for U.S. Activism. In: Major Prob-

lems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 368 a 370. 
4 Podle XIANGZE Jing, A.: U.S. Econémic Expansion and the Defense of Imperialism at China´s  Ex-

pense. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované  

vydání, s. 378.  
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této válce přispěchaly západní mocnosti, aby se podílely na dělení teritoria oslabené 

Číny. Získaly tehdy od vlády v Pekingu nejrůznější ústupky a koncese. Problémem pro 

Západ ale bylo, že rostoucí rivalita mezi koloniálními mocnostmi nedovolila, aby 

se jedna z nich posílila o další velkou kolonii a ostatní tak relativně zeslábly. Ře-

šením byla dohoda o rozdělení kořisti. I proto se politika otevřených dveří v Číně 

stala jedinou možnou politikou všech tehdejších velmocí.   
 

Graf č. 9: Podíl USA a Číny na světovém HDP, 1820-1950 

(údaje v procentech) 
 

 
 

Politika otevřených dveří v Číně znamenala zásadní revizi přístupu v zahraniční po-

litice USA. Období od anexe Havaje k politice otevřených dveří lze chápat jako vyme-

zování třetího životního zájmu Spojených států: vytváření žádoucí podoby rov-

nováhy v Pacifiku a v Asii.  

Vše odstartoval ministr zahraničních věcí John Hay dvěma nótami o otevřených 

dveřích ze září 1899 a července 1900, které zaslal Francii, Německu, Velké Británii, 

Itálii, Japonsku a Rusku, nikoliv však Číně. Jejich principy jsou pokládány za tak vý-

znamné, že se někdy hovoří o Hayově doktríně.  V první nótě1 se hovořilo o tom, že 

by Čína neměla být rozdělena na sféry vlivu. Naopak přístavy pod kontrolou jednotli-

vých mocností by měly zůstat volné pro obchodníky z ostatních zemí. Podle druhé 

nóty2 bylo cílem prezidenta USA otevřít komunikaci s Pekingem, zajistit bezpečí pro 

americké oficiální činitele, misionáře a ostatní občany USA; zajistit „všude v Číně 

americké životy a majetek“; „garantovat a ochránit všechny americké legitimní zájmy 

v Číně“; zajistit, aby se nešířily nepořádky do dalších částí Číny. Dále nóta uvádí, že 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 54. První Nóta o politice otevřených dveří, 6. 9. 1899 
2 Viz Dokumenty na CD – 57. Druhá Nóta o politice otevřených dveří, 3. 7. 1900 
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vláda USA usiluje o taková řešení, která zajistí „trvalé bezpečí a mír v Číně, zachová 

Čínu jako územní a administrativní jednotku, zajistí všechna práva spřátelených moc-

ností prostřednictvím úmluv a mezinárodního práva a zabezpečí pro svět principy rov-

ného a nestranného obchodu se všemi částmi Čínské říše“.1  

Požadavky obsažené v nótách o otevřených dveřích by mohly být vnímány jako 

demokratizační krok, požadující rovnost pro všechny. Jenže narušovaly suverenitu 

Číny a rozhodně nepředpokládaly vzájemnou rovnost států. Zároveň v téže době 

Spojené státy praktikovaly ochranářskou politiku vůči vlastnímu trhu a zákonem 

zakazovaly imigraci Číňanů do USA: Chinese Exclusion Act, federální zákon zaka-

zující imigraci z Číny, byl přijat v květnu 1882 a platil šedesát let.2 Politika otevře-

ných dveří byla politikou dvojího metru – jednoho pro koloniální mocnosti, druhého 

pro zbytek světa. Ostatně v letech 1906 a 1907 byly ve Spojených státech přijímány 

také protijaponské zákony.  

Politiku otevřených dveří nelze oddělit od vojenské intervence, která měla potla-

čit Boxerské povstání. Jednalo se o vzpouru, kterou vedla tajná čínská společnost 

nazvaná Pěst spravedlnosti a míru, zaměřenou jak proti cizincům, tak proti kolaborují-

cí ústřední vládě v Pekingu. Při potlačování Boxerského povstání se v roce 1900 Spo-

jené státy spojily s pěti evropskými mocnostmi a Japonskem. Podle ne vždy jasných 

údajů takto vzniklá aliance vyslala do Číny původně 20 tisíc, celkem pak 49 tisíc vojá-

ků a 51 válečných lodí. Přibližně 3,2 tisíc z těchto vojáků (podle některých údajů 

2,5 tisíc) bylo z USA.  

Celkové ztráty interventů během Boxerského povstání činily 2,5 tisíce vojáků; za-

hynulo též 526 cizinců a několik tisíc čínských křesťanů. Uvádí se, že v průběhu bojů 

a po nich byli zabiti všichni povstalci, tedy přibližně dalších sto tisíc lidí. I vojáci USA 

se podíleli na obsazení Pekingu. Ponižující mírová smlouva ze září 1901 mimo jiné 

zahrnovala souhlas s umístěním zahraniční vojenské posádky v Pekingu, Čína musela 

zbourat pevnost v přístavním městě Tchien-ťin a trasa odtud do Pekingu měla být hlí-

dána zahraničními vojsky. Čína se zřekla dovozu zbraní. Navíc musela osmičlenné 

alianci zaplatit za každého obyvatele jeden tael (37,78 gramů) stříbra, celkem přibližně 

335 miliónů dolarů ve zlatě; z této částky pak 7,32 % připadlo Spojeným státům. Tak-

to byly vytvořeny podmínky pro Sunjatsenovu revoluci v roce 1911, ale i pro vítězství 

komunistů roku 1949.  

Politika otevřených dveří oznámila světu, že si Spojené státy začínají mimo ame-

rický kontinent nárokovat stejná privilegia jako evropské mocnosti. Z politiky otevře-

ných dveří se stal nový princip zahraniční politiky USA. Podle některých autorů 

fakt, že blahobyt obyvatel USA je závislý na vnějším světě, nutí tento stát právě k této 

politice. „Například Saúdská Arábie není nezávislý producent ropy,“ tvrdí William 

Williams. „Její ropná pole jsou integrovanou a kontrolovanou součástí amerického 

ropného průmyslu.“  Domnívá se zároveň, že to nebyly ani vojenská síla, ani tradiční 

                                                      
1 The Second Open Door Note Calls for Preservation of Chinese Independence, 1900. In: Major Problems 

in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 362. 
2 Viz Dokumenty na CD – 47. Zákon zakazující imigraci Číňanů, 6. 5. 1882 
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politika mocenské rovnováhy, které určovaly chod zahraniční politiky Spojených států. 

Byla to právě politika otevřených dveří, která „byla zamýšlena a zaměřena jako nástroj 

zajišťující vítězství bez války“. Válka byla vlastně jen důsledek selhání politiky ote-

vřených dveří, ovšem politika otevřených dveří „nebyla ani legalistická, ani moralis-

tická… Byla extrémně tvrdohlavá a praktická“. Podle Williamse filosofie, která leží 

v základu nót o otevřených dveřích „se stala ústředním rysem zahraniční politiky ve 

20. století“.1  

Na washingtonské konferenci v únoru 1922 podepsaly Spojené státy spolu 

s dalšími osmi státy (Velkou Británií, Japonskem, Francií, Itálií plus s Nizozemskem, 

Portugalskem a Belgií) a tentokrát také s Čínou tzv. Pakt devíti mocností. Ten měl 

z jedné strany zaručit suverenitu, nezávislost a územní celistvost Číny. Zároveň ale 

zajišťoval obchodníkům ze smluvních zemí otevřené dveře v Číně. Byla též ustanove-

na společná komise, která měla zkoumat čínskou celní politiku. To se však odehrálo až 

po velké válce. 

1. světová válka 
Jako důkaz opětovného návratu od intervencionismu k izolacionismu je zpravi-

dla uváděno odmítnutí Spojených států vstoupit do Společnosti národů – organi-

zace, jejíž vznik inicioval prezident USA Woodrow Wilson (o Wilsonově politice 

pojednává 15. kapitola). Jenže situace byla složitější. Právě účastí v 1. světové válce 

bylo zahájeno nové období zahraniční politiky USA: Spojené státy začaly přímo 

zasahovat do evropských politických záležitostí. Protože vztahy evropských moc-

ností stále ještě dotvářely podobu struktury světového politického systému, vstupem 

do 1. světové války se USA staly součástí jádra tohoto systému.  

Na začátku války měly Spojené státy pacifistického ministra zahraničních věcí – 

byl jím William Bryan –, který pochyboval o vhodnosti obchodu se zbraněmi a volal 

po skutečné neutralitě. I prezident Woodrow Wilson spojoval svoji kariéru s izolací od 

války v Evropě. Změny začaly v květnu 1915, kdy německá ponorka potopila loď Lu-

sitania, přičemž zabila 1198 lidí, z toho 128 občanů Spojených států. Tehdy Wilson 

poslal do Berlína ostrou protestní nótu; pro nesouhlas s ní jako provokativní Bryan 

rezignoval. V lednu 1917 Berlín oznámil, že bude vést neomezenou ponorkovou válku 

a Wilson přerušil diplomatické styky s Německem. Následovalo oficiální vypovězení 

války – pro vypovězení války Německu hlasovalo v dubu 1917 celkem 82 senátorů  

a 373 poslanců, proti bylo šest senátorů a 50 poslanců; v prosinci téhož roku pak pro 

vyhlášení války Rakousku-Uhersku hlasovalo všech 74 přítomných senátorů, 365 po-

slanců bylo pro a jeden byl proti vyhlášení války.  

Ovšem už před vstupem na evropská bojiště se Spojené státy angažovaly. USA ne-

jen obchodovaly se zbraněmi, ale poskytovaly je na úvěr – v okamžiku vstupu půjčky 

státům Dohody činily dvě miliardy dolarů, zatímco státům Trojspolku pouhých  

27 miliónů; to nebyl ani příliš horlivý pacifismus, ani přehnaná neutralita. Spojené 

státy během války mobilizovaly více než 4,7 miliónu mužů. Pod vedením generála 

                                                      
1 WILLIAMS, William A.: The Open Door Policy: Economic Expansion and the Remaking of Societies. 

In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 8-9 a 12. 
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Johna Pershinga byl dopraven do Evropy expediční sbor, který významně pomohl 

k porážce Německa. Tabulka číslo 24 ukazuje vojenské ztráty v 1. světové válce.1  

Ekonomické náklady Spojených států jsou odhadovány na 30 miliard dolarů. 
 

Tabulka č. 24: Oficiální ztráty USA v 1. světové válce,  

6. dubna 1917 – 11. listopadu 1918 
 

počet průběžně 

nasazených celkem 

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

4 734 991 53 402 63 114 204 002 320 518 
 

O vytvoření budoucí Společnosti národů hovořil prezident Wilson již ve svém slav-

ném projevu v lednu 1917 k Senátu, tedy ještě před vstupem USA do války.2 Na konci 

samotné války, v lednu 1918, pak XIV. bod ze slavných Čtrnácti bodů Woodrowa 

Wilsona3 obsahuje tezi, že „je nutno vytvořit všeobecné sdružení národů na základě 

zvláštních dohod k tomu cíli, aby byly dány vzájemné záruky politické nezávislosti  

a územní celistvosti jak velkým, tak i malým státům“. Tedy jasný požadavek založit 

mezinárodní organizaci (viz blíže 15. kapitola). Za svůj návrh Společnosti národů  

a podíl na jejím ustavení obdržel Wilson Nobelovu cenu míru.  

Když se Wilson v létě 1919 vrátil z Pařížské mírové konference domů, Literary Di-

gest (předchůdce dnešního časopisu Time) uvedl, že podle jeho výzkumů velká většina 

z 1400 vydavatelů novin, a to včetně vydavatelů republikánských novin, podporuje 

členství USA v nějaké lize národů. „Kdyby bylo provedeno celostátní referendum 

v onu chvíli, země by téměř jistě vstoupila.“4 Na konci léta 1919 ovšem senátní výbor 

pro zahraniční vztahy formuloval 46 dodatků jako podmínek pro ratifikaci Paktu  

o Společnosti národů, který tvořil první část mírových smluv.5  

Spory vyvolával hlavně 10. článek, podle něhož „členové Společnosti se zavazují, 

že budou šetřit a hájit nynější územní celistvost a nynější politickou nezávislost všech 

členů Společnosti proti každému vnějšímu útoku. Při útoku, hrozbě nebo nebezpečí 

útoku navrhne Rada prostředky, jak zabezpečit provedení tohoto závazku.“6 A jak 

pravil republikán Henry Cabot Lodge, hlava zmíněného senátního výboru, „Spojené 

státy nepřijmou žádné závazky k zajištění teritoriální celistvosti či politické nezávis-

losti žádné jiné země… na základě článku 10 či nepoužijí vojenské nebo námořní síly 

Spojených států podle žádného článku smlouvy za žádným cílem, pouze ve zvláštních 

případech rozhodnutí Kongresu, který… jediný má moc vyhlašovat válku“.7 Senát 
                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
2 Viz Dokumenty na CD – 62. Woodrow Wilson: Mír bez vítězství, 22. 1. 1917 
3 Viz Dokumenty na CD – 65. Woodrow Wilson: Čtrnáct bodů, 8. 1. 1918 
4 KNOCK, Thomas J.: From Peace to War: Progressive Internationalists Confront the Force 

 of Reactions. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované  

vydání, s. 447. 
5 Viz Dokumenty na CD – 66. Pakt o Společnosti národů, 28. 4. 1919 
6 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 260. 
7 Senator Henry Cabot Lodge Proposes Reservations to the League Covenant, 1919. In: Major Problems 

in American Foreign Relations. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 440. 
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nikdy Pakt o Společnosti národů neratifikoval a Spojené státy zůstaly mimo tuto 

organizaci. Senát tímto ovšem odmítl ratifikovat i mírovou smlouvu s Německem. To 

je pro mnohé autory důkaz návratu USA k izolacionismu.  

Formálně válečný stav USA s Německem a Rakouskem-Uherskem ukončila až 

Knox-Porterova rezoluce, kterou přijal Kongres v roce 1921 a v červenci 1921 pode-

psal prezident Warren Harding. Teprve v srpnu 1921 uzavřely Spojené státy nové mí-

rové smlouvy s Německem, Rakouskem a Maďarskem, které pak v říjnu téhož roku 

Senát ratifikoval.1  

Izolacionismus po 1. světové válce 
Spojené státy vyšly ze světové války jako bohatý strýček. Investice v zahraničí rost-

ly – ve dvacátých letech minulého století zamířilo z USA do Evropy, Latinské Ameri-

ky a Asie 80 miliard dolarů. Byli to bankéři ze Spojených států, kteří pomáhali němec-

ké ekonomice i marce vzpamatovat se z reparací a z poválečné inflace (Dawesův plán 

z roku 1924 a Youngův plán z roku 1930). Až za Coolidgova prezidentství se pováleč-

ný image USA jako „strýčka Sama“ změnil na „strýčka Shylocka“.2  

Zahraniční obchod Spojených států narůstal. Začalo též pronikání ropných firem 

USA do zahraničí. V roce 1927 pět firem – Exxon, Socony Oil Co., později přejmeno-

váno na Mobil, Gulf Petroleum Corp, Atlantic Refining a Mexican Petroleum – získalo 

podíl 23,75 % na britské Iraq Petroleum Company. Roku 1930 pak Chevron obdržel 

první koncese v Bahrajnu, v roce 1933, rok po vzniku Saúdskoarabského království, 

tatáž firma pronikla i do této nové země (v roce 1936 prodal Chevron polovinu svého 

podílu firmě Texaco). Roku 1934 Gulf Oil obdržel koncese v Kuvajtu.   

Podle slov Iana Rutledgeho, „jako neokonzervativci 21. století američtí naftaři ve 

dvacátých a třicátých letech minulého století viděli svoji přítomnost na Středním vý-

chodě přes ideologické prisma – jako část filantropické a civilizační mise“. Koncese se 

uzavíraly na relativně dlouhou dobu – například pokud se jednalo o Irák či Kuvajt na 

75 let. Podíly hostitelských vlád na zisku byly fixovány ve smlouvách na dobu trvání 

koncese, přičemž jakékoliv zvýšení poplatků či daní bylo podřizováno mezinárodní 

arbitráži – smlouvy byly založeny na „mezinárodním právu civilizovaných zemí“.3 

Tehdy ovšem byly ropné zásoby Saúdské Arábie odhadovány na pět miliard barelů 

 – dnes na 267 miliard barelů. Až do roku 1973 zde podnikaly západní ropné 

monopoly, oněch slavných sedm sester, jako v Texasu či Severním moři.4   

V době mezi světovými válkami vznikla jedna z nejdůležitějších opor současné 

americké hegemonie: distribuce americké masové kultury. Začala éra filmu. 

Hollywood začal vládnout světovému trhu s filmy. Už v roce 1925 plných 95 % filmů 

promítaných ve Velké Británii, ale i v Austrálii a na Novém Zélandu, pocházelo 

                                                      
1 Viz VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Citované vydání, s. 218. 
2 RHODES, Benjamin D.: The Republican Retreat from International Responsibilities. In: Major Prob-

lems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 94. 
3 RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 27 a 28. 
4 Viz CHAPMAN, Duane: Gulf Oil and International Security. Can the World’s only Superpower Keep 

the Oil Flowing? In: Energy Security and Global Politics. The Militarization of Resource Manage-

ment. Edited by D. Moran and J. A. Russell. New York: Routledge, 2009, s. 75-75. 
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z USA, obdobně 70 % ve Francii, 65 % v Itálii, 80 % v Latinské Americe. V Německu, 

kde 60 % promítaných filmů pocházelo z USA, stoupl v letech 1920 až 1929 počet kin 

o 35 %, ale výroba vlastních filmů klesla z 646 na 175. Stát podporoval tuto hollywo-

odskou diplomacii – a „za filmem následoval obchod“.1   

Jak je patrné, Spojené státy ani po odmítnutí vstupu USA do Společnosti národů 

neodešly ze světa, alespoň ne ze světa ekonomiky a kultury. Ovšem zahraniční politika 

nebyla ve znamení výlučné orientace na obchod. Politici, kteří střídali Wilsona v Bí-

lém domě a kteří nově nastoupili do funkcí ministrů zahraničí, nebyli – a ani ne-

mohli být – tradičními izolacionisty.  
 

Tabulka číslo 25: Vojenský personál USA v aktivní službě, 1900-1927 

(počty v tisících) 
 

rok počet rok počet rok počet 

1900 125,9 1909 142,2 1919 1172,6 

1901 112,3 1910 139,3 1920 343,3 

1902 111,1 1911 144,8 1921 386,5 

1903 106,0 1912 153,2 1922 270,2 

1904 110,1 1913 154,9 1923 247,0 

1905 108,3 1914 165,9 1924 261,2 

1906 112,2 1915 174,1 1925 251,8 

1907 108,4 1917 643,8 1926 247,4 

1908 128,5 1918 2897,2 1927 248,9 

 

Odchod Wilsona z Bílého domu neznamenal změnu tehdy panující skepse demo-

kratů vůči Velké Británii, Francii a Japonsku. Pouze se měnil přístup ke Společnosti 

národů. Ani ten nebyl v hlavním proudu odmítavý – požadavky nastupujících republi-

kánů směřovaly k umírněné revizi Paktu Společnosti národů. Po Hardingově vítězství 

roku 1920 v prezidentských volbách 31 prominentních republikánů, a to včetně budou-

cího prezidenta Herberta Hoovera a ministra zahraničí Charlese Hughese podepsalo 

petici, požadující členství USA v revidované Společnosti národů. Hughes plédoval i za 

připojení USA k práci Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti (Světového soudu), 

který byl zřízen na základě Paktu Společnosti národů – za členství v něm hlasovala 

Sněmovna reprezentantů poměrem hlasů 302 ku 28 a Senát 76 ku 17; jenže Senát při 

                                                      
1 COSTIGLIOLA, Frank: U.S. Cultural Expansion in an Era of Systematic Upheaval. In: Major Problems 

in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 103. Viz též McCOR-

MICK, Thomas J.: The World-System, Hegemony, and Decline. In: Major Problems in American For-

eign Relations. Volume 2: Since 1914. Edited by Dennis Merrill, Thomas G. Paterson. Boston: 

Houghton Mifflin, 2005, s. 8. 
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svém hlasování v lednu 1926 přijal i pět výhrad, které byly nepřijatelné pro stávající 

členy soudu.  

Ozbrojené síly USA byly po 1. světové válce demobilizovány. Jak ukazuje tabul-

ka číslo 25, v roce 1927 převyšovaly svým počtem předválečný stav o necelých sto 

tisíc mužů.1 To naznačuje návrat k izolacionismu. Jenže ve skutečnosti jenom změnily 

povahu angažovanosti, což se nejvýrazněji projevuje na dvou mezinárodních 

úmluvách: na Washingtonské smlouvě o omezení námořního zbrojení2 (Washington 

Naval Treaty, někdy tzv. smlouvy pěti velmocí), a na Kellogg-Briandově paktu3 (zná-

mý též jako Pařížský pakt, který je v Evropě nazýván Briand-Kelloggův pakt).  

 Washingtonská smlouva o omezení námořního zbrojení, 1922 

Washingtonská námořní konference se sešla v únoru 1922, a to z iniciativy USA. Stalo 

se tak v návaznosti na konferenci, která měla uspořádat poměry na Dálném východě 

(viz předcházející poznámky o Paktu devíti mocností). Právě na ní ministr zahraničí 

USA Charles Hughes při dramatické otvírací řeči navrhl dát do šrotu válečné lodě  

o celkovém výtlaku téměř 1,9 miliónů tun. Říkalo se o něm, že na konferenci za 

třicet minut zlikvidoval víc válečných lodí, než jich bylo zničeno ve všech námořních 

bitvách dosavadních světových dějin. A jak píše Benjamin Rhodes, „Hughes byl téměř 

tak naivní a moralistní ve svých přístupech k zahraniční politice, jako byl Bryan“4.  
 

Tabulka č. 26:  Celková povolená tonáž válečných lodí  

podle Washingtonské smlouvy o omezení námořního zbrojení, 1922 
 

stát 

řadové bitevní lodě letadlové lodě 

tun  

(Imperial 

system) 

metrických 

tun 

tun  

(Imperial 

system) 

metrických 

tun 

USA 525 000 533 400 135 000 137 160 

Britská říše 525 000 533 400 135 000 137 160 

Japonsko 315 000 320 040 81 000 82 296 

Francie 175 000 177 800 60 000 60 960 

Itálie 175 000 177 800 60 000 60 960 
 

Podle Washingtonské smlouvy o omezení námořního zbrojení, uzavřené na této 

konferenci, nesměla mít žádná bitevní loď výtlak více než 35 tisíc tun (35 560 metric-

kých tun). Pouze dvě letadlové lodě každé země směly mít výtlak více než 27 tisíc tun 

(27 432 metrických tun), ale ne více než 33 tisíc tun (33 528 metrických tun) každá. 

Tabulka číslo 26 ukazuje, jak podle článků 4 a 7 vypadala dohoda o maximální tonáži 

válečných lodí. Stanovený poměr námořních sil byl 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 (Velká 

Británie : USA : Japonsko : Francie : Itálie) – což přibližně odpovídalo tehdejší-

                                                      
1 The 2008 Statistical Abstract – http://www.census.gov/compendia/statab/index.html  
2 Viz Dokumenty na CD – 67. Washingtonská smlouva o omezení námořního zbrojení, 6. 2. 1922 
3 Viz Dokumenty na CD – 68. Kellogg-Briandův pakt, 27. 8. 1928 
4 RHODES, Benjamin D.: The Republican Retreat from International Responsibilities. In: Major Prob-

lems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 89. 
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mu stavu. V praxi to však znamenalo, že Spojené státy musely zničit či zastavit výro-

bu 26 lodí, Británie 24 a Japonsko 16 lodí. Zároveň byla podle smlouvy omezena vý-

zbroj lodí a neměl být měněn daný stav opevnění a námořních základen. Smlouva též 

určila, že signatáři zavedou moratorium na výstavbu řadových bitevních lodí a letadlo-

vých lodí na deset let. Hughes ovšem předpokládal, že následná jednání povedou 

k dohodám o omezení dalších tříd lodí.  

I když platnost smlouvy byla velmi omezená, naznačila změny poměru sil ve světě. 

Z rozhodnutí konference vyplývalo, že Spojené státy byly uznány jako jedna ze 

dvou největších námořních mocností – Velká Británie zatratila nadvládu na moři, 

která byla budována na zásadě, že její loďstvo musí být stejně silné jako dvě další 

nejsilnější loďstva dohromady. Zároveň byla Japonsku přiznána větší námořní moc 

než dvěma evropským mocnostem, konkrétně Francii či Itálii – o Německu či Sovět-

ském svazu oné doby nemluvě.  

Počátkem roku 1930 se v Londýně sešla konference signatářů washingtonské 

smlouvy a opětovně projednala dané téma. Přijatá Smlouva o limitech a omezeních 

námořního zbrojení nově stanovila poměry tonáží a zahrnula do smluvních omezení  

i ponorky (jejich tonáž neměla přesahovat 2032 metrických tun). Pojednávala i o pra-

vidlech vedení námořní války. Blížící se 2. světová válka ovšem vše radikálně změnila.  

Podle některých analytiků připravily smlouvy o omezení námořního zbrojení Spo-

jené státy o více než sto lodí. To po japonském útoku na Pearl Harbor učinilo z osla-

vovaného ministra zahraničí Hughese jednoho z nejkritizovanějších politiků.     

 Kellogg-Briandův pakt, 1928 

Pakt nese jméno státního tajemníka USA Franka Kellogga a francouzského ministra 

zahraničních věcí Aristida Brianda. Původně byla smlouva připravována pouze jako 

dvoustranná dohoda o zřeknutí se války ve vzájemných vztazích. Kellogg však ve sna-

ze získat pro Spojené státy větší volnost navrhl mnohostranný pakt, který by byl ote-

vřen ostatním státům – prý v naději, že se v takovéto podobě stane nesmyslným. Na-

konec jej však podepsalo 62 zemí, a to včetně budoucích iniciátorů 2. světové války.  

Kellogg-Briandův pakt má pouze tři články, z nichž zásadní význam mají první 

dva. Podle článku 1 vysoké smluvní strany slavnostně prohlašují, že „odsuzují válku 

jako prostředek k vyřešení mezinárodních neshod a zříkají se jí jako prostředku národ-

ní politiky ve svých vzájemných vztazích“. Zároveň podle článku 2 se smluvní strany 

shodly, že „urovnání neb vyřešení všech sporů a konfliktů, které mohou mezi nimi 

vzniknout, ať budou jakékoliv povahy nebo původu, nemá se nikdy dít jinak než po-

kojnými prostředky“.1 

Senát Kellogg-Briandův pakt ratifikoval v poměru hlasů 85:1 – ovšem s výhradou, 

že zůstane nedotčeno právo Spojených států na sebeobranu a že pakt nezavazuje USA 

automaticky zasáhnout proti narušiteli smlouvy. Přestože Kellogg za tuto smlouvu 

obdržel Nobelovu cenu míru, pakt nezabránil světové válce. Přispěl ovšem k rozvoji 

mezinárodního práva, především pak k definici zločinu proti míru. Byl použit jako 

argument v Norimberském procesu. Někdy se uvádí, že Kellogg-Briandův pakt inspi-

                                                      
1 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Citované vydání, s. 269. 



 
 
 
 
 
 
 
 

C. Izolacionismus versus intervencionismus 

 132 

roval znění článku 2 odst. 4. Charty OSN, podle něhož „všichni členové se vystříhají 

ve svých mezinárodních stycích hrozby násilím neb použití násilí, ať proti územní 

celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, ať jakýmkoli jiným způsobem 

neslučitelným s cíli Spojených národů“.1   

2. světová válka 

Washingtonská smlouva o omezení námořního zbrojení i Kellogg-Briandův pakt 

ukazují, že se Spojené státy po 1. světové válce nestáhly z mezinárodní politiky a nei-

zolovaly se od Evropy. Obě dohody byly ovšem přijímány mimo Společnost národů. 

Velmi názorně tak ukazují, že výhrady ke vstupu USA do Společnosti národů byly 

vyvolány především unilateralismem, nikoliv izolacionismem.  

Výraznějším projevem izolacionismu byly čtyři zákony o neutralitě, které v letech 

1935 až 1939 přijal Kongres v návaznosti na různé mezinárodní události; ten z roku 

1937 neměl ohraničenu platnost.2 Až v listopadu 1941 prezident Franklin Roosevelt 

požádal Kongres o jejich zrušení a uspěl, byť mezi poslanci jen o 18 hlasů (v Senátu 

poměrem hlasů 50 ku 37 a ve Sněmovně reprezentantů 212 ku 194 hlasům). Úplný 

konec této politiky neutrality znamenal až zákon o půjčce a pronájmu z března 

1941, který umožňoval USA prodávat, pronajímat a darovat zbraně spojencům.3  

V rámci tohoto zákona byl vyvezen materiál za 50,1 miliard dolarů (přibližně 600 mi-

liard v cenách roku 2007), z toho za 31,4 miliardy do Velké Británie, za 11,3 miliardy 

do SSSR, za 3,2 miliardy Francii a za 1,6 miliardy dolarů Číně. 

Samotný vstup USA na bojiště nové světové války je spojen, řečeno slovy The-

odora Roosevelta, s „nevyprovokovaným a podlým útokem“ Japonska na Havaj 

v prosinci 1941. Při něm zahynulo 2402 lidí, 1282 jich bylo zraněno, byly potopeny či 

poničeny tři křižníky, tři bitevní lodě, jedna minolovka a zničeno 188 letadel Spoje-

ných států. Tyto relativně malé ztráty otevřely obrovský ozbrojený konflikt. Nelze 

ovšem zapomínat, že japonští vojáci již válku v Asii vedli od roku 1931, kdy zahájili 

invazi v Mandžusku – a že prezident Franklin Roosevelt už v červenci 1941 zmrazil 

dolarová aktiva Japonska v USA, čímž zablokoval vzájemný obchod, a to včetně 

dodávek ropy a ropných produktů.   

Během 2. světové války vyhlásily USA oficiálně válku šesti státům (viz 19. kapi-

tola). Pro vyhlášení války Japonsku hlasovalo v prosinci 1941 všech 82 přítomných 

senátorů, 388 poslanců bylo pro, jeden proti vyhlášení války. Německu vyhlásily válku 

v témže měsíci, přičemž pro bylo všech 88 přítomných senátorů a 393 přítomných 

poslanců. Tabulka číslo 27 ukazuje vojenské ztráty v 2. světové válce.4  Náklady Spo-

jených států na tuto válku se odhadují na 350 miliard dolarů.  

Spojené státy se nepodílely aktivně pouze na bojích v Asii, ale i o Evropu, kte-

rá byla původně hlavním objektem politiky izolacionismu. Napřed to bylo v rámci 

bitvy o Atlantik. V roce 1942 se vojáci USA účastnili invazí v oblasti Středomoří, a to 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 77. Charta OSN, 26. 6. 1945 
2 Viz Dokumenty na CD – 71. Zákony o neutralitě, 1935 až 1939 
3 Viz Dokumenty na CD – 73. Zákon o půjčce a pronájmu, 11. 3. 1941 
4 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
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včetně invaze do Itálie. Od poloviny roku 1943 přibylo strategické bombardování Ně-

mecka. V červnu 1944 následovala invaze ve francouzské Normandii, která byla zavr-

šena podílem na porážce Německa v květnu 1945. Kapitulaci Japonska přijaly Spojené 

státy v září téhož roku, když v předcházejícím měsíci svrhly na města Hirošima  

a Nagasaki jaderné bomby.1 
 

Tabulka č. 27: Oficiální ztráty USA v 2. světové válce,  

7. prosince 1941 – 31. prosince 1946 
 

počet  

mobilizovaných 

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

16 112 566 291 557 113 842 671 846 1 077 245 

 

Válečné cíle USA v 2. světové válce přibližuje Atlantická charta, kterou společně 

podepsali americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill 

v srpnu 1941.2 Ta ujišťuje, že USA a Velká Británie nevedou válku kvůli územním 

ziskům a nepřejí si žádné územní změny, které by nebyly v souladu se svobodně vy-

jádřeným přáním národů, jichž by se týkaly. Prezident a premiér uvádějí, že respektují 

právo všech národů zvolit si vládní formu, v níž chtějí žít. Zároveň, což odpoví-

dá duchu liberalismu, budou usilovat, aby „všechny státy, velké i malé, vítězné i pora-

žené, měly za rovných podmínek lepší přístup k světovému obchodu a ke světovým 

zdrojům surovin, které potřebují ke svému hospodářskému rozkvětu“ a „přejí si usku-

tečnit co nejúplnější hospodářskou spolupráci všech národů tak, aby všem byly zajiš-

těny lepší pracovní podmínky, hospodářský rozvoj a sociální zabezpečení“. K idea-

listickým cílům by se dal přiřadit šestý a částečně osmý bod. Podle šestého Roosevelt  

a Churchill „věří, že po konečném rozdrcení nacistické tyranie bude nastolen mír, kte-

rý všem národům poskytne prostředky k bezpečnému životu v jejich hranicích a který 

zaručí, že všichni lidé ve všech zemích budou moci prožívat svůj život beze strachu  

a nouze“. Zároveň, jak praví poslední bod, „věří, že všechny národy světa musí z dů-

vodů věcných i z důvodů duchovních dospět k tomu, že upustí od používání síly“.  

Od idealismu přecházejí ale autoři Atlantické charty k realističtějšímu pojetí kolek-

tivní bezpečnosti. Tvrdí totiž, že „protože v budoucnosti nelze zachovat mír, dokud 

pozemní, námořní nebo letecké výzbroje i nadále budou používat národy, které hrozí 

nebo by mohly hrozit útokem mimo své hranice, jsou přesvědčeni, že dokud nebude 

zřízena širší a trvalá soustava všeobecné bezpečnosti, je nezbytné takové národy od-

zbrojit. Rovněž budou poskytovat pomoc při všech jiných praktických opatřeních, jež 

mírumilovným národům ulehčí drtivé břímě zbrojení a budou taková opatření podpo-

rovat.“ Obchodní i ostrovní duch Spojených států i Británie je patrný ze sedmého bo-

du, podle něhož nový „mír by měl umožnit všem lidem plavit se bez překážek po vol-

ných mořích a oceánech“.  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 78. Harry S. Truman: Prohlášení o svržení jaderné bomby, 6. 8. 1945 
2 Viz Dokumenty na CD – 74. Atlantická charta, 14. 8. 1941 
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Odchod od izolacionismu neznamenal příklon k multilateralismu. „Kalendář udá-

lostí, které vedly dvakrát k válce s Německem, ukazuje, že se pud národní sebezáchovy 

v této zemi probouzí pokaždé, když dojde k úspěšnému útoku proti zemím na druhých 

březích oceánů, které nás obklopují,“ napsal Walter Lippmann. „Dějiny ukazují, že 

špatná povaha nacistického režimu nebyla ve skutečnosti hlavní příčinou konfliktu 

mezi Německem a Spojenými státy… Spojené státy začaly zbrojit na svou obranu 

teprve v květnu 1940 a důvodem ke zbrojení byla ta okolnost, že německá armáda 

dosáhla atlantického pobřeží.“1 Též Hans Morgenthau, jeden z klasiků školy politické-

ho realismu, je toho názoru, že intervence Spojených států ve dvou světových válkách 

může být dobře pochopena v pojmech trvalého zájmu na rovnováze v Evropě.2  

Vojenská síla a izolacionismus 
Patos americké revoluce byl spojen s antimilitarismem. Ovšem režimy vzešlé 

z ozbrojené revoluce mívají malý ostych při používání síly. To platí zvláště o Spo-

jených státech, jejichž politická kultura se sice dílem formovala jako antikoloniální, 

ale zároveň v návaznosti na britskou politickou kulturu s její kolonialistickou mentali-

tou. Za první mezinárodní ozbrojený konflikt Spojených států po ukončení bojů za 

nezávislost pokládají historici již zmíněnou nevyhlášenou námořní kvaziválku 

s Francií. Tehdy, přesněji v dubnu 1798, bylo z rozhodnutí Kongresu vytvořeno 

ministerstvo válečného námořnictva (Department of the Navy) a byl vydán příkaz 

zajímat francouzské válečné, nikoliv však obchodní lodě. Válečné námořnictvo 

v prvních dnech mělo tři těžké fregaty a 24 malých válečných lodí vzniklých přestav-

bou a vyzbrojením lodí obchodních.   

V souvislosti s touto kvaziválkou s Francií byly také v roce 1798 přijaty čtyři záko-

ny – tzv. Alien and Sedition Acts –, které omezovaly osobní svobody. Není náhodou, 

že je Jefferson označil jako protiústavní. Naturalizační zákon3 prodloužil dobu poby-

tu nutnou k získání občanství na 14 let. Zákon o cizincích4 dal právo prezidentovi 

deportovat kteréhokoliv cizince trvale bydlícího v USA, který bude označen jako „ne-

bezpečný pro mír a bezpečnost Spojených států“. Zákon o nepřátelských cizincích5 

pak prezidentovi umožnil rozhodnout o deportaci kteréhokoliv cizince trvale bydlícího 

v USA, jestliže jeho domovská země je ve válce se Spojenými státy, a zákon o pobu-

řování, podle kterého se stalo zločinem mimo jiné i publikovat „falešné, skandalizační 

a záludné písemnosti“ proti vládě a vládním činitelům. To byla první, nikoliv však 

poslední předzvěst Vlasteneckého zákona z roku 2001.  

Bylo by mylné domnívat se, že Spojené státy čekaly s využitím svých vojáků v za-

hraniční politice až do roku 1898, kdy vstoupily do imperiálního stádia svého rozvoje. 

Poprvé použily Spojené státy své ozbrojené síly v zahraničí už v roce 1801, a to 

v severní Africe proti Berberským státům (zásah proti pirátům v Tripolisu; dvě váleč-

                                                      
1 LIPPMANN, Walter: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Citované vydání, s. 148 a 151. 
2 MORGENTHAU, Hans J.: Politics in the Twentieth Century. Vol. II: The Impasse of American Foreign 

Policy. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969, s. 57. 
3 Viz Dokumenty na CD – 15. Zákon o naturalizaci, 18. 6. 1798 
4 Viz Dokumenty na CD – 16. Zákon o cizincích, 25. 6. 1798 
5 Viz Dokumenty na CD – 17. Zákon o nepřátelských cizincích, 6. 7. 1798 
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né lodě USA byly zničeny, dva námořníci mrtví; na straně Berberů přibližně 800 mrt-

vých). Kongres byl sice tehdy informován, ale formálně nebyla válka vyhlášena. První 

útok směrem na jih, a to do dnešního Mexika (tehdy na španělské zámořské teri-

torium), byl uskutečněn roku 1806. Vojenský výsadek v Pacifiku byl poprvé 

uskutečněn v letech 1813-1814, kdy vojáci USA začali budovat základnu na ostrově 

Nukahiva (dnes Markézské ostrovy, Francouzská Polynésie). V roce 1818 se vojáci 

Spojených států vylodili v Oregonu, na který si tehdy činily nárok jak Velká Britá-

nie, tak i Španělsko a Rusko. V Číně se američtí vojáci poprvé vylodili v roce 1843, 

v Japonsku o deset let později. Boj s piráty vedli vojáci USA nejen v Africe i Karibi-

ku (v letech 1815 až 1823 byly z karibské oblasti hlášeny tři tisíce pirátských útoků na 

obchodní lodě z USA), ale i v Řecku či Turecku. Z tehdejší aktivity je zřejmé, jaký 

význam Spojené státy jako obchodní země od počátku svých dějin kladly a stále 

kladou na svobodu moří, na volnou plavbu obchodních lodí. To byl také jeden  

z důvodů výstavby válečného námořnictva i prvních vojenských zásahů v zahraničí.  

Od svého vzniku Spojené státy vysílaly obchodní a válečné lodě do moří, která 

s nimi nehraničila. Jejich plavidla směřovala zpočátku do Evropy, Západní Indie (dnes 

Karibiku), do Orientu a samozřejmě pro otroky do Afriky a později do boje proti otro-

kářům. Není náhodou, že války v roce 1812 či 1917 byly zdůvodňovány omezením 

námořního obchodu. Už Andrew Jackson prohlásil, že Spojené státy nepotřebují „více 

válečných lodí, než je nutné pro ochranu našeho obchodu“.1 Samotné Spojené státy 

však při vedení války nectily vždy rozdíl mezi válečnou a obchodní lodí. Jak připomí-

ná James Fulbright, sedm hodin po útoku na Pearl Harbor vydal prezident Franklin 

Roosevelt příkaz „»Vést neomezenou leteckou a ponorkovou válku proti Japonsku!«. 

V letech 1941 až 1945 potopily americké ponorky 1750 japonských obchodních lodí  

a připravily o život 105 000 japonských civilistů.“ 2 
 

9. Rytmus zahraniční politiky 
Charakteristika zahraniční politiky USA by proto byla neúplná, kdyby zachycovala jen 

obchodní, oficiální válečné či diplomatické akce. Porozumět povaze zahraničních akti-

vit Spojených států v době oficiálního izolacionismu znamená vidět i občanské zahra-

ničněpolitické aktivity, jako byla a je misionářská nebo nadační činnost (viz blíže na-

příklad 6., 16. a 17. kapitolu), ale také státní užívání vojenské síly, která nemá cha-

rakter války. Z tohoto hlediska jsou pozoruhodné analýzy neválečného užití vojenské 

síly v zahraniční politice Spojených států, které provádí profesor University of North 

Texas James Meernik. Jeho rozbory ukazují, že za dobu od svého založení do 2. svě-

tové války, tedy v „předglobalistickém“ období, použily Spojené státy mimo oficiál-

ní války vojenskou sílu 172krát. Tabulka číslo 28 ukazuje, že takovéto užití síly 

v zahraniční politice USA směřovalo nejčastěji do Střední Ameriky a Karibiku (cel-

kem 63 akcí) a na třetím místě pak bylo užívání vojenské síly v Jižní Americe (18 ak-

                                                      
1 Cit podle MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 101. 
2 Viz FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 261. 
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cí). To je celkem 81 akcí do jižní oblasti západní hemisféry, což potvrzuje napojení na 

Monroeovu doktrínu. Jako druhou oblast nejčastějšího užívání vojenské síly mimo 

válku uvádí Meernik Asii (56 akcí).1 Tato čísla ukazují, že praktický izolacionismus 

neodpovídá definici ideálního izolacionismu.  
 

Tabulka 28: Regionální rozdělení užití síly USA, 1798-1941 
 

 USA 

Střední 

Amerika  

a Karibik 

Jižní 

Amerika 

Střední 

východ 
Afrika Evropa Asie 

obrana občanů USA 1 30 15 12 2 1 42 

obrana či rozšíření území 10 3 1 0 0 2 3 

obrana spřátelených vlád 0 12 3 0 0 5 5 

obrana cti USA 0 2 0 0 0 0 1 

preventivní válka 0 1 0 0 0 0 0 

zajištění obchodu 1 41 14 5 1 3 25 

prosazování liberálního 

idealismu 
0 18 0 0 2 1 7 

celkem v regionu 11 63 18 12 4 8 56 

 

Walter Mead uvádí, že „během období izolacionismu a nevinnosti bylo možné po-

tkat americké bojové síly v každém oceánu a na každém kontinentu.“ Podstatná část 

válečných výdajů v oné době však směřovala na opevňování atlantického pobřeží. 

Mead píše, že „diskuse o pobřežní obraně v 19. století se podobala diskusi o protirake-

tové obraně ve 20. století. V obou případech obhájci tvrdili, že záchrana jediného ame-

rického města před nějakým zničením ve válce ospravedlní cenu jakéhokoliv obranné-

ho systému; oponenti jak Národní protiraketové obrany (NMD), tak i pobřežní obrany 

netvrdili, že hrozba je iluzorní – hrozba byla očividná a velká – ale že strategická ob-

ranná koncepce byla zásadně chybná a že dostupné technologie byly nedostatečné na 

to, aby vedly k požadovaným výsledkům.“2    

Z těchto všech poznámek je zřejmé, jak je v americké zahraniční politice obtížné 

striktně stanovit hranici mezi obdobím intervencionismu a etapou izolacionismu. Také 

americká historiografie zpochybnila ortodoxní chápání předělu mezi izoaliconalismem 

a intervencionismem válkou Španělska a USA. V průběhu šedesátých a sedmdesátých 

let minulého století se objevil tzv. historiografický revizionismus. Tento ideový 

proud položil důraz na kontinuitu v zahraniční politice Spojených států. Revizio-

nistická historiografie, zvláště v díle Williama Williamse a Richarda Van Alstyneho, 

nachází prvky celosvětové expanze od samého počátku dějin tohoto státu. Později 

se objevil i tzv. postrevizionismus, který se pokouší o syntézu tradiční a revizionistic-

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované  

vydání, s. 208. 
2 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 18-20 a 24. 
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ké linie v americké historiografii – podle tohoto přístupu zahraniční politika USA ne-

byla nikdy zcela izolacionistická a má zkušenosti jak z kontinuity, tak ze změny.1   

Existují ale i jiné výklady. K legendám americké historiografie i politologie patří 

vize cyklického střídání ideologií a nálad, které nabízejí vysvětlení některých změn 

postojů veřejnosti. Bezesporu nejznámější je koncepce Arthura Schlesingera st., roz-

pracovaná a proslavená jeho synem, která vymezuje pravidelné střídání liberálních  

a konzervativních přístupů ve vnitřní politice. Tato koncepce, vzniklá již ve třicá-

tých letech 20. století, pracuje s představou liberálních a konzervativních fází, které se 

pravidelně střídají v intervalech trvajících přibližně šestnáct a půl roku – jak to 

znázorňuje tabulka číslo 29. 
 

Tabulka č. 29: Ideové cykly americké vnitřní politiky 

podle Arthura Schlesingera st. a ml. 
 

liberální perioda konzervativní perioda 

1765-1787 1787-1801 

1801-1816 1816-1829 

1829-1841 1841-1861 

1861-1869 1869-1901 

1901-1919 1919-1931 

1931-1947 1947-1961 

1961-1978 1978-1993 

1993-2010 2010-2026 
 

Také teorie zahraniční politiky USA má svoji legendu o střídání cyklů, konkrétně 

představu střídání introvertních (izolacionistických) a extrovertních (intervencionistic-

kých) nálad u americké elity a veřejnosti. Jejím autorem je profesor Frank Klingberg 

ze Southern Illinois University. Ten počátkem padesátých let 20. století v článku His-

torické střídání nálad v americké zahraniční politice rozdělil celé americké dějiny na 

introvertní fáze o průměrné délce přibližně 21 let a extrovertní fáze s průměrnou 

délkou přibližně 27 let. Tuto koncepci pak rozpracoval v knize Cyklické trendy 

v náladách americké zahraniční politiky.2 Tabulka číslo 30 ukazuje tyto zlomy.  

Podle Klingbergových analýz všechny velké války, s výjimkou války za nezá-

vislost, vedly USA v extrovertních obdobích. Na introvertní období nepřipadá ani 

žádná anexe území – což v zásadě potvrzuje i rozbor v 5. kapitole této knihy. Pozoru-

hodné je, že Klingberg předpověděl přechod do introvertní fáze v šedesátých letech 

minulého století – podle jeho metodiky to mělo být přesně v roce 1967, kdy též nastal 

odliv přízně k válce v Indočíně. Stačí pak prodloužit Klingbergovy výpočty do součas-

nosti a výsledek ukáže, že Spojené státy vstoupily do vrcholné části intervenciona-

                                                      
1 WILLIAMS, William Appleman: The Tragedy of American Diplomacy. Cleveland, World Pub. Co., 

1959. (Upravené a rozšířené vydání v letech 1962 a 1972) a Van ALSTYNE, Richard Warner:  The 

Rising American Empire. New York, Oxford University Press, 1960. 
2 Viz KLINGBERG, Frank L: Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods. The Unfolding of 

America's World Role. Lanham etc., University Press of America 1983. 
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lizmu či extrovertní fáze – tedy období, které bylo z hlediska veřejného mínění 

pro Bílý dům příznivé pro začátek intervence například v Iráku. Tato extrovertní 

fáze měla trvat ještě v době vlády současného prezidenta USA. Jenže, jak je blíže uká-

záno ve 21. kapitole, pravda o náladách veřejnosti i politické elity ve vztahu k zahra-

niční politice USA je složitější, než ukazuje Klingbergova křivka nálad. 
 

Tabulka č. 30: Periody zahraniční politiky USA podle Franka Klingberga 
 

perioda introvertní extrovertní ústřední zahraničněpolitický problém 

1. 1776-1798 1798-1824 nezávislost 

2. 1824-1844 1844-1871 zjevné předurčení 

3. 1871-1891 1891-1918 proces vzniku průmyslové mocnosti 

4. 1918-1940 1940-1967 krize demokracie ve světě 

5. 1967-1987 1987-2014 potřeba vytvořit stabilní světový řád 
 

Kromě samotné metody vymezování etap izolacionistických a intervencionistic-

kých nálad nejostřejší diskuse vyvolává otázka, proč se lámou cykly, proč dochází ke 

změně. Jak Klingberg, tak i Schlesinger ml. mezi faktory sebetvorby fází cyklů, které 

jsou prý jako pravé cykly nezávislé na vnějších podnětech, uvádějí pravidelně se stří-

dající odlišné zkušenosti generací. Klingberg pak sám upozorňoval na řadu dalších 

důvodů: selhání dlouhodobé politiky, příchod nové generace politiků, vznik problému, 

jehož řešení je neslučitelné s panující náladou, či korupce a deformace panující linie. 

Podle jiných autorů by střídání nálad mohlo být reakcí na ekonomické cykly.1   

Oba zmínění autoři, tedy Schlesinger ml. a Klingberg, dospěli k názoru, že zpětné 

konzervativní a izolacionistické vlny zachovávají část předchozích aktivit liberálů 

či intervencionistů: očišťují zrno od plev a smiřují se s většími státními zásahy doma  

i v zahraničí. To naznačuje graf číslo 10. Zároveň přívrženci Schlesingerovy a Kling-

bergovy teorie upozorňují, že mezi střídáním liberálních a konzervativních přístupů na 

jedné straně a extrovertních a introvertních přístupů na straně druhé není vzájemná 

souvislost. Matematicky vzato ani být nemůže. Proto také Klingberg uvádí, že Schle-

singerovy „liberální periody jsou z 60 % extrovertní a ze 40 % introvertní… Konzer-

vativní periody jsou z 52 % extrovertní a ze 48 % introvertní.“ Klingbergův závěr ze 

srovnání cyklů vnitropolitických a zahraničněpolitických přístupů USA je tudíž jedno-

značný: „Neobjevuje se zde tudíž žádná korelace.“2 Také Schlesinger ml. je tohoto 

názoru, že „neexistuje žádná zřejmá korelace mezi Klingbergovými a Schlesingerový-

mi cykly“. To prý ukazuje, že „oba cykly jsou do značné míry sebeformující a tudíž 

skutečné cykly“3.  

Ani dnes neexistuje jednotný názor na potřebu či vhodnost izolacionismu Spoje-

ných států. Pro liberály a neokonzervativce je intervencionismus samozřejmostí. 

                                                      
1 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 37-38. 
2 KLINGBERG, Frank L: Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods. The Unfolding of Ameri-

ca's World Role. Lanham etc., University Press of America 1983, s. 34. 
3 SCHLESINGER, Jr., Arthur M.: The Cycles of American History. Citované vydání, s. 44. 
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Například podle Zbigniewa Brzezinskeho „Amerika má v dlouhodobém horizontu dvě 

možnosti: buďto se může snažit o postupnou a obezřetnou proměnu své nadvlády do 

podoby stabilního mezinárodního systému, nebo může spoléhat na svou schopnost 

izolovat se od mezinárodní anarchie, jež by nastala poté, kdyby se přestala angažovat. 

Instinktivní odpověď většiny Američanů by zněla: potřebujeme jistou směs tohoto 

internacionalismu a unilaterismu.“1 Podle neokonzervativce Roberta Kagana „Ameri-

čané… byli od počátku internacionalisty, jejich internacionalismus však byl vedlejším 

produktem jejich nacionalismu.“2  
 

Graf č. 10: Růst intervencionismu USA při střídání nálad podle Franka Klingberga 
 

 
 

Tradicionalisté, tedy klasičtí konzervativci, však často nové verze izolacio-

nalismu hledají. „Tvrdím,“ napsal například Russell Kirk, guru amerického tradi-

cionalismu, „že zdravá a správná konzervativní zahraniční politika časů, které před 

námi stojí, by neměla být ani »intervencionistická«, ani »izolacionistická«; měla by být 

obezřetná  a rozvážná. Jejím cílem by neměla být snaha o všudypřítomný triumf 

Ameriky a jejího životního způsobu pod heslem »demokratického kapitalismu«, ale 

ochrana skutečných národních zájmů a akceptování diversity ekonomických a poli-

tických insititucí, jež ve světě existují.“3  

Patrick Buchanan přímo doporučuje, aby se ve jménu záchrany národa zahraniční 

angažovanost Spojených států snížila. Navrhuje:     
                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Citované vydání, s. 32.  
2 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Citované vydání, s. 111. 
3 KIRK, Russell: Vyhlídky konzervativců. In: KIRK, Russell, BUCHANAN, Pat:  Ne exportu demokracie. 

Praha: Občanský institut, 2003, s. 12. 
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 „Vystupovat proti novému financování MMF a Světové banky. Tyto agentury 

rozmařile utratily stovky miliard dolarů daňových poplatníků v půjčkách, které by 

většinu bankéřů přivedly do vězení… 

 Naléhat na prezidenta, aby poslal Senátu smlouvu ustavující Mezinárodní trestní 

soud, kterou Clinton podepsal, a Kjótský protokol, který Bush zamítl, s dopo-

ručením, aby se o obou hlasovalo a aby obě byly zamítnuty… 

 Konečným cílem Ameriky by mělo být zrušení WTO a návrat k bilaterálním ob-

chodním smlouvám, jež by platily pro Spojené státy a jejich obchodní partnery,  

a skoncovat s tímto mezinárodním tribunálem, v němž má Amerika jeden hlas  

a Evropská unie patnáct.  

 Vystupovat proti rozšíření NATO. Kdysi obranná aliance svobodných států… se 

změnila v neoimperialistický blok, který dnes prosazuje suverénní právo na útok  

a napadení malých států, jako je Srbsko, ve jménu demokracie a lidských práv. Ot-

cové-zakladatelé by se styděli za to, co Clinton a Albrightová provedli Srbům. 

Tento malý stát na nás nezaútočil, neohrožoval nás a neusiloval o válku s námi. 

Přesto jsme zničili Srbsko stejně strašně, jako to učinil Hitler, a to proto, že nevy-

hovělo našemu požadavku na ničím neomezené právo dělat si s touto zemí, co 

chceme, a odtrhnout od něj kolébku této země Kosovo.   

 Podporovat naprosté stažení pozemních sil USA z Evropy a Asie a revidovat 

všechny smluvní závazky, které vznikly za studené války, jež skončila před deseti 

roky. Staří spojenci jako Jižní Korea by měli začít poskytovat vojáky a platit výda-

je na vlastní obranu.“1 

Mnohem přesvědčivěji než výzvy Brzezinského, Kagana či Krika znějí úvahy 

Jamese Fulbrighta, který ve své knize Pýcha moci napsal, „že národ, pohroužený do 

zahraničních záležitostí, vyčerpává svůj lidský i hmotný kapitál a dříve či později musí 

tento kapitál obnovit tím, že svoji tvůrčí energii v jisté míře odvrátí od záležitostí za-

hraničních a zaměří se na vnitřní. Pochybuji, že vůbec kdy nějaký národ dosáhl trvalé 

velikosti tím, že prováděl »silnou« zahraniční politiku; mnohé národy se rozpadly pro-

to, že vyčerpaly svou energii v zahraničních dobrodružstvích a že připustily rozklad 

vnitřních základů.“ Velikost USA není dána tím, co učinily ve 20. století v zahraniční 

politice, ale tím, že „celé 19. století budovaly severoamerický kontinent“. Naopak 

rakouská a turecká říše se zhroutily ve 20. století proto, že zanedbávaly svůj vnitřní 

rozvoj a organizaci. Zároveň Fulbright připomíná, jak vietnamská válka destruovala 

projekt Velké společnosti, jak podvázala aktivitu Kongresu – jak se politicky i psy-

chicky stal „kongresem válečným“2   

Specifika americké zahraničně politické tradice není ani v izolacionismu, není ale 

ani v intervencionismu. Období soustředění se na vnitřní problémy prožil každý národ 

i stát. Odkaz otců-zakladatelů Spojených států, na který se snaží navázat i dnešní 

zahraniční politika USA, je spojen se specifickou interpretací mocenské rovno-

váhy ve světovém politickém systému. Izolacionistickou politiku Spojených států 

                                                      
1 BUCHANAN, Patrick J.: Smrt Západu. Citované vydání, s. 329-330.  
2 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 23 a 138. 
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nelze chápat jako odmítnutí či zrušení mocenské rovnováhy: izolacionismus, právě tak 

jako neutralita, je zvláštním vztahem k jádru mocenské rovnováhy, které je tvořeno 

vztahy největších mocností té které doby.  

V době, kdy se formovala izolacionistická politika Spojených států, tvořil oh-

nisko světového politického systému evropský politický systém. Slabé Spojené 

státy se vlastní izolacionistickou politikou snažily vyhnout politickým svárům  

v tomto jádru, neboť jejich nedostatečná síla neumožňovala takové řešení konfliktů, 

které by odpovídalo americkým zájmům – a pro USA hrozilo nebezpečí, že je takováto 

účast ohrozí. Obecně platí, že izolacionismus byl ve Spojených státech jen formou 

intervencionismu, za nímž se v 19. století skrývaly zvláštní formy expanze. 

I když se může zdát, že USA jsou kulturní replikou Evropy, geopoliticky jde  

o odlišné mocenské centrum. Jestliže vztah Spojených států k Evropě byl původně 

pojat jako první životní zájem Spojených států, jeho konkrétní podoba prošla čtyřmi 

hlavními proměnami: 

 IZOLACIONISMUS. Po svém vzniku daly Spojené státy najevo, že se oddělují 

od evropské politiky. Nechtěly do ní zasahovat a jako svůj první životní zájem, 

který by měl zajistit existenci USA, vymezily nezasahování evropských moc-

ností do záležitostí Spojených států. Jednalo se o pasivní izolacionismus.  

 MONROEOVA DOKTRÍNA. Šlo o projev aktivního izolacionismu, snahu 

vyhnout se nešvarům evropské politiky a donutit evropské mocnosti nezasahovat 

do latinskoamerických záležitostí. Americký kontinent byl prohlášen za druhý ži-

votní zájem USA, jehož naplnění zpočátku vyžadovalo pomoc britského loďstva.  

 SVĚTOVÉ VÁLKY. Vylodění vojáků USA během 1. světové války představova-

lo zlom: Spojené státy se začaly podílet na řešení vnitřních sporů evropského 

světadílu. Evropský systém již přestal být jádrem světového politického systému. 

Udržení žádoucí podoby rovnováhy v Evropě začalo být pokládáno za novou 

podobu prvního životního zájmu USA. Obdobně tomu bylo i během 2. světové 

války. Po jejím skončení Západ dospěl k názoru, že zachování svobody, ale hlavně 

stability a tlaku proti Sovětskému svazu není možné bez trvalé přítomnosti vojsk 

USA v Evropě.  

 PO STUDENÉ VÁLCE. Vítězství ve studené válce změnilo USA ve světového 

hegemona, což nově definovalo i vztah Spojených států k Evropě. Teze o nutnosti 

vojenské přítomnosti USA v Evropě, která je obsažena v doktríně NATO při-

jaté roku 1999, již není zdůvodněna obavou o svobodu či rovnováhu v tomto 

světadílu. Válka NATO proti Jugoslávii v roce 1999 byla první americkou vál-

kou v Evropě. Podle dostupných údajů Spojené státy nesly 75 % válečných výda-

jů. Zároveň vojenské aktivity USA nebyly spojeny s ohrožením životních zájmů 

Spojených států. Užití síly v Evropě ztratilo pro Spojené státy povahu exis-

tenčního rizika. Na přelomu 20. a 21. století USA povahu rovnováhy v Evropě 

nejen garantovaly – zdálo se, že ji mohou nadiktovat.  
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Diskuse o izolacionismu sice po 2. světové válce ve Spojených státech zcela nevymi-

zely, ale z pochopitelných důvodů ustoupily do pozadí: nová role globálního hráče 

daleko více vyžadovala upřesnit strategické cíle a výběr prostředků, než zvažovat, zda 

USA omezí svoje mezinárodněpolitické angažmá. Také diskuse o zjevném předurčení 

dostaly novu podobu: v té době v USA vedle mystických, emotivních a intuitivních 

přístupů začala na rozhodovací procesy působit akademická teorie, a to zvláště názory 

představitelů školy politického realismu. Ty ostatně začaly být vlivné už v okamžiku, 

kdy se objevil dlouhý telegram – George Kennan je pokládán za významného předsta-

vitele realistické školy. Také představy, obsažené v dokumentu NSC-68, které jsou do 

určité míry kritikou Kennanových názorů, se opírají o teoreticko-metodologické prin-

cipy zmíněné školy.  

Kritika Kennanovy vize zadržování komunismu, zmiňovaná v 3. kapitole, přerostla 

z Trumanovy do Eisenhowerovy administrativy. Toto přerůstání je pozoruhodné mimo 

jiné proto, že Eisenhowerova předvolební kampaň se do velké míry opírala o kritiku 

zahraniční politiky demokratů, zvláště toho, že zatáhly USA do korejské války. Doku-

ment NSC-68 vykazoval nadstranickou životnost. Již počátkem padesátých let minulé-

ho století vznikl na konci 3. kapitoly zmíněný Výbor o současném nebezpečí (CPD), 

který si za cíl určil prosadit dokument NSC-68 do praxe. Tato první podoba CPD za-

nikla s nástupem většiny z jeho rozhodujících členů do republikánské Eisenhowerovy 

administrativy. Někteří přívrženci a autoři tohoto dokumentu, zvláště pak Paul Nitze, 

se ovšem objevovali v různých dalších demokratických administrativách.  

 

10. Masová odveta a pružná reakce  

Během předvolební kampaně Eisenhowerův tým spojil kritiku Trumana s kritikou 

koncepce zadržování komunismu a kladl zvýšený důraz na zatlačování sovětského 
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vlivu – v neposlední řadě na „osvobození východní Evropy“. Konzervativním kriti-

kům politiky zadržování komunismu vadila především údajná ofenzivnost Ken-

nanových doporučení. Klíčovou roli při formulování takovýchto představ o zahranič-

ní politice Spojených států sehrál James Burnham. Tento bývalý trockista, autor známé 

teorie manažerské revoluce, působil v padesátých letech minulého století jako lektor 

všech válečných akademií USA, byl konzultantem CIA a dlouholetým spolupracovní-

kem nejdůležitějšího konzervativního časopisu National Review. Jeho práce výrazně 

ovlivnily tehdejší politickou atmosféru. A jak píše George Nash, „vliv Burnhamových 

knih na americké postoje během studené války se zdá být podstatný… James Burnham 

jako nikdo jiný obstaral teoretické formulování konzervativní kritiky liberální zahra-

niční politiky v rané fázi studené války. Jako nikdo jiný vytvořil militantní, globální 

charakteristiku poválečné intelektuální pravice.“1 Navíc se dá oprávněně říci, že Bun-

hamův přístup k zahraniční politice Spojených států předznamenal postoje dneš-

ních neokonzervativců. 

Zatlačování komunismu 
Proti politice zadržování komunismu postavil Burnham politiku zatlačování 

komunismu. Podle Burnhama „existuje jediný možný cíl zahraniční politiky Spoje-

ných států: destrukce komunistické moci“, „destrukce moci komunismu, umístěné 

v Sovětském svazu“2. Místo zadržování doporučoval politiku osvobození zemí, které 

se dostaly pod komunistickou nadvládu. Tato nová politika měla překonat velký 

nedostatek Kennanovy vize, který Burnham viděl v tom, že „politika zadržování vylu-

čuje vyvolávání jakékoli akce uvnitř sovětské sféry“3. Tvrdil, že „možnost zničit ko-

munismus bez totální války závisí… na úspěšném vnitřním rozbití sovětské říše něja-

kou revolucí“. Protože pokládal samovolné vypuknutí „lidové antikomunistické kon-

trarevoluce“ v socialistických zemích za „typický sentimentální liberalismus“, hledal 

cesty, jak nalézt pro takovouto kontrarevoluci vedení a organizaci. Domníval se, že 

vedení protikomunistických organizací může být částečně v zahraničí, „kombinace 

exilu s reprezentanty západních států“, ale v „každém případě nejméně vůdcové dru-

hého a třetího ranku musí být nalezeni uvnitř“. Dospěl tak k závěru, že v prvním obdo-

bí kontrarevoluce vedení „může přijít pouze zevnitř samotné komunistické strany, 

prostřednictvím rozštěpení strany. Tato skutečnost je hlavním klíčem ke svržení – ne-

bo alespoň vážnému oslabení – sovětského režimu zevnitř.“4 

Bylo to vášnivé bubnování do boje. Burnham přímo psal, že politika osvobození 

„bude mít mnoho elementů křižáckého tažení a nebude moci zvítězit bez nich“. Politi-

ka zadržování podle Burnhama nechápala skutečnou povahu sovětské moci5. Byla to 

prý politika nedostatečně jednotná, neboť hovořila o zadržování komunismu v Evropě 

                                                      
1 NASH, George H: The Conservative Intellectual Movement in America. Since 1945. New York: Basic 

Books, Publishers, 1976, s. 96 a 97.  
2 BURNHAM, James: The Coming Defeat of Communism. Citované vydání, s. 27 a 137. 
3 BURNHAM, James: Containment or Liberation? An Inquiry into the Aims of United States Foreign 

Policy. New York: The J. Day Co., 1953, s. 39. 
4 BURNHAM, James: The Coming Defeat of Communism. Citované vydání, s. 150-154. 
5 BURNHAM, James: Containment or Liberation? Citované vydání, s. 247 a 45. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 145 

a vedla k vyklizení Číny. Tomuto argumentu přizvukovali i jiní konzervativní autoři, 

jako například Robert Strausz-Hupé a Stefan Possony, kteří tvrdili, že „v Číně šlo o víc 

než v Řecku a Turecku“, a přitom jednotlivé země v Evropě, kde byl mír, dostaly větší 

pomoc než Čankajšek celkově – jenže právě on byl v bezprostřední válce s komu-

nismem. I oni se domnívali, že „politika zadržování a koexistence předává iniciativu 

do sovětských rukou“1? Čili, jak tvrdil Burnham, politika zadržování je defenzivní, 

pouze reaguje na sovětské iniciativy. Navíc její velkou slabinou prý bylo, že spoléhala 

na spojence, jenže ti byli vojensky nepřipraveni a nikdy nemohli být připraveni, 

neboť v jejich zemích bylo silné komunistické hnutí a „komunisté to nikdy nedovolí“. 

Politika zadržování proto často vedla k tomu, že Spojené státy přizpůsobovaly své cíle 

„strachu, předsudkům a slabosti“ spojenců. Přitom skutečný vůdce koalice by měl 

„vítat každého spojence, ale neměl by záviset na žádném“. Bylo prý velkou chybou 

spoléhat na sebezhroucení Sovětského svazu: dojde-li k jeho stabilizaci, bude to 

znamenat porážku Spojených států. „Proto politika zadržování, dokonce úspěšná na 

sto procent, je formulí pro sovětské vítězství.“2 

Tito konzervativci neváhali volat po použití síly, ale zároveň ztráceli cit pro re-

spektování významu poměru sil v politickém konfliktu. Politika pro ně přestávala 

být uměním možného či prakticky proveditelného, a tudíž propadali často do avantu-

ristického voluntarismu. V podání Strausz-Hupého a Possonyho tento subjektivismus 

dostal podobu tvrzení, že „vůle zvítězit je důležitější faktor než příležitost“3. 

Nový pohled 
K pochopení změn v politice Eisenhowerovy vlády nestačí však pouze srovnat 

Kennanovu a Burnhamovu koncepci. Viděno ze zorného úhlu předvolební kampaně, 

výchozím bodem zahraničněpolitické koncepce byla snaha vystříhat se dalších válek 

korejského typu. Nejjednodušším způsobem nalezení nových prvků v politice republi-

kánské administrativy by měla být analýza zahraničněpolitické doktríny, která orientu-

je výběr cílů i prostředků a dává rámec rozhodovacímu procesu. To v daném případě 

znamená soustředit se na Eisenhowerovu doktrínu, za níž je pokládáno zvláštní 

prezidentovo poselství Kongresu z počátku ledna 1957.4  

Problémem Eisenhowerovy doktríny není pouze její pozdní vyhlášení až na začátku 

pátého roku vlády Dwighta Eisenhowera, tedy v době, kdy se už nové přístupy dávno 

praktikovaly. Nejistotu vyvolává především její obsah, přesněji řečeno soustředění 

pozornosti na jeden region. Eisenhowerova doktrína totiž obsahuje zásady zahra-

niční politiky USA vůči Střednímu východu po porážce intervence Velké Británie  

a Francie v suezské krizi. Dlužno připomenout, že k této porážce přispělo nejen to, že 

se Washington k intervenci nepřipojil, ale hlavně skutečnost, že ji tvrdě odsoudil. 

                                                      
1 STRAUSZ-HUPÉ, Robert, POSSONY, Stefan T.: International Relations in the Age of the Conflict 

between Democracy and Dictatorship. New York, etc.: McGraw-Hill Book Co., 1954,  

s. 669-670 a 678. 
2 BURNHAM, James: Containment or Liberation? Citované vydání, s. 37, 244, 245 a 251. 
3 STRAUSZ-HUPÉ, Robert, POSSONY, Stefan T.: International Relations in the Age of the Conflict 

between Democracy and Dictatorship. Citované vydání, s. 672. 
4 Viz Dokumenty na CD – 92. Eisenhowerova doktrína, 5. 1. 1957 
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Kromě hospodářské a vojenské pomoci proamerickým režimům na Středním východě 

požadoval prezident v tomto projevu odsouhlasit „využití ozbrojených sil Spojených 

států pro zabezpečení a ochranu územní integrity a politické nezávislosti těchto zemí 

(Středního východu), požadujících tuto pomoc proti otevřené ozbrojené agresi z jaké-

koli země, kontrolované mezinárodním komunismem“.1 Tedy opět převzetí role z ru-

kou slábnoucího britského imperialismu. Jak ukázaly události v Jordánsku, Sýrii a Li-

banonu, nešlo ani tak o boj proti vnějšímu nepříteli, jako o pomoc proti vnitřním silám. 

Toto prohlášení navazuje na Trumanovu doktrínu, ale též předznamenává Carte-

rovu doktrínu2, kterou přibližuje 13. kapitola. Je tedy spíše výrazem kontinuity, než 

originality či diskontinuity. To potvrzuje i fakt, že spojuje vojenskou a energetickou 

bezpečnost: Suezská krize na čtyři měsíce snížila dodávky ropy na světový trh v prů-

měru o dva milióny barelů denně.3 Není náhoda, že právě v souvislosti se Suezskou 

krizí prezident začal hovořit o nutnosti vytvořit ve Spojených státech strategické ropné 

rezervy, které jsou dnes jedním ze základních nástrojů obrany před prvými výkyvy cen 

ropných produktů v USA.  

Mnohem originálnější a komplexnější než toto tradiční chápání Eisenhowerovy 

doktríny je program Nový pohled (New Look), který prezident vyhlásil v lednu 1954. 

I když je tento program často pokládán za ryze vojenskou strategii, ve skutečnosti se 

jedná o doktrínu v širokém slova smyslu – doktrínu, která do centra pozornosti 

staví vojenské otázky a z vojenské síly činí nejdůležitější (a někdy i jediný) ná-

stroj zahraniční politiky USA. Ovšem ani toto vymezení zahraničněpolitické doktrí-

ny Eisenhowerovy vlády není konečným řešením problému, neboť program Nový 

pohled existuje v několika podobách. Především je jím výše zmíněné prohlášení pre-

zidenta. To ale později ve svých vystoupeních vysvětloval a precizoval ministr zahra-

ničních věcí John F. Dulles. Toto širší pojetí Nového pohledu splývá se strategií 

masové odvety.  

Strategie a NSC 162-2 
Někdy se uvádí, že základy nové strategie položil admirál Arthur Radford v prosin-

ci 1953 ve svém projevu, který přednesl ve funkci předsedy Společného štábu náčelní-

ků; jeho návrh ovšem počítal s přípravou jak na globální válku, tak i na lokání války. 

Strategie masové odvety byla pravděpodobně v nejčistší podobě vyjádřena v projevu 

Johna F. Dullese před Výborem o mezinárodních vztazích (CFR) v lednu 1954.4 

Tehdy státní tajemník prohlásil, že Spojené státy potřebují spojence a kolektivní bez-

pečnost. Dodal však, že záměrem nové vlády je „učinit tyto vztahy efektivnější, lev-

nější. Naším cílem je více se spoléhat na odstrašující moc a méně záviset na místní 

obranné moci“. To podle Dullese znamenalo, že „místní obrany musí být posíleny bu-

doucím odstrašením prostřednictvím moci masové odvety. Potenciální agresor musí 

                                                      
1 CRABB, Cecil V., Jr.: The Doctrines of American Foreign Policy. Their Meaning, Role, and Future. 

Baton Rouge, London: Louisiana State University Press, 1982, s. 154. 
2 Viz Dokumenty na CD – 112. Carterova doktrína, 23. 1. 1980 
3 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
4 Viz Dokumenty na CD – 91. John F. Dulles: O hromadné odvetě, 12. 1. 1954 
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vědět, že nemůže vždy stanovit podmínky bitvy, které mu vyhovují.“ A tak podle Dull-

ese způsob, jak čelit agresi, musí být založen na „odhodlání a schopnosti rázně odpo-

vědět na místě a prostředky podle našeho vlastního výběru“.1    

V těchto formulacích je zakódován později mnohokrát vysvětlovaný, přehodnoco-

vaný, chválený a vášnivě kritizovaný princip: reagovat na jakýkoli lokální konflikt 

masovým jaderným úderem proti politickým, vojenským a hospodářským cen-

trům Sovětského svazu a Číny. Proto též celá strategie dostala název „masová 

odveta“ či „hromadná odveta“. Jednalo se o asymetrickou odpověď – použití jader-

ných zbraní i při minimální provokaci proti místům podle vlastního výběru. Představy 

o odpovědi na nepřátelské akce byly v NSC-68 z tohoto hlediska více symetrické. Ná-

zor na preventivní užití jaderných zbraní se měnil, a to i u prezidenta.  

V užším smyslu jsou někdy za Nový pohled pokládána konkrétní vojenskostrate-

gická rozhodnutí, a to jak přijetí nových zbrojních programů, tak hlavně direktiva 

Rady národní bezpečnosti NSC 162/2.2 Tu prezident Eisenhower podepsal v říjnu 

1953. NSC 1962/2 je ve svých soudech mnohem opatrnější, než oficiálně hlásaná stra-

tegie masové odvety, ovšem obsahuje větu, která byla základní pro celou strategii USA 

v době vlády Eisenhowera: „V případě válečného stavu Spojené státy budou pokládat 

jaderné zbraně za stejně vhodné pro užití jako ostatní výzbroj“.3  

Při takovémto pojetí strategie se měnil názor i na funkci zahraničních spojenců. Jak 

uvádí John Gaddis, pro Trumana byly koalice hlavně nástrojem pro potřeby válečných 

operací. Jeho vláda vybírala tyto spojence podle toho, jak mohli přispět k obraně zá-

jmů USA a pomoci v případě velké války. „Eisenhower a Dulles především zdůrazňo-

vali alianci jako mocenské odstrašení. Státní tajemník usiloval o to obklíčit Sovětský 

svaz a Čínu prstencem spojeneckých států…“ Zároveň černobílé vidění vylučovalo 

neutralitu, která byla pro Dullese „zastaralou“, „nemorální a krátkozrakou koncep-

cí“.4 Podle NSC 162/2 „efektivní užití strategické letecké moci USA proti SSSR bude 

v nadcházejících letech vyžadovat zámořské základny na zahraničním území“. V pří-

padě Evropy pak tento dokument přímo uvádí, že „hlavní odstrašení agrese proti zá-

padní Evropě je manifestované předsevzetí Spojených států užít svoji jadernou kapaci-

tu a moc masivního odvetného úderu“.5 

Jak bylo řečeno, Eisenhowerův tým spojil kritiku Trumana s kritikou politiky zadr-

žování komunismu a důraz na zatlačování komunismu. Jenže NSC 162/2 hovoří jasně 

– a jinak: „Odtržení jakéhokoliv významného evropského satelitu ze sovětského bloku 

se nejeví jako proveditelné, vyjma případu sovětského souhlasu nebo války.“ Obdobně 

je v tomto dokumentu hodnocena i Čínská lidová republika: „Čínský komunistický 

režim pevně kontroluje situaci a je nepravděpodobné, že by mohl být v dohledné bu-

                                                      
1 DULLES, John Foster, The Evolution of Foreign Policy – http://www.nuclearfiles.org/menu/key-

issues/nuclear-weapons/history/cold-war/strategy/article-dulles-retaliation_1962-01-25.htm 
2 Viz Dokumenty na CD – 90. NSC 162-2, 30. 10. 1953 
3 NSC 162/2 – Basic National Security Policy, s. 22 – http://www.jan.vandercrabben.name/nsc/index.php 
4 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 151. 
5 NSC 162/2 – Basic National Security Policy, s. 8 a 11 – 

http://www.jan.vandercrabben.name/nsc/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jaderné strategie a realismus 

 148 

doucnosti otřesen domácími silami či konkurenčními režimy, snad jen s výjimkou 

velké války.“1 Zároveň dokument upozorňoval na rostoucí sovětské nukleární síly: So-

větský svaz odzkoušel vodíkovou nálož již v srpnu 1953.   
 

Graf č. 11: Výdaje ministerstva obrany USA  

za vlády Dwighta Eisenhowera, 1953-1961 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

To, jak Nový pohled skutečně orientoval zahraniční a vojenskou politiku, naznačují 

vojenské výdaje a výroba zbraní. V obou případech se dá říci, že prezidentovy záměry 

byly naplněny. Jak ukazuje graf číslo 11, v době Eisenhowerovy vlády vojenské výda-

je USA klesly přibližně o čtvrtinu ve stálých cenách, a to nejen díky ukončení ko-

rejské války. V roce 1953, kdy Eisenhower ještě přebíral rozpočet připravený Truma-

novou vládou, dosahovaly vojenské výdaje 14,2 % HDP, v roce 1961, kdy z Bílého 

domu odcházel, byly na úrovni 9,3 % HDP.2 Zvýšená orientace na strategické síly 

vhodné pro masovou odvetu – tedy především na strategické bombardéry – vedla 

k úsporám, které by při realizaci plánů, obsažených v NSC-68, nebyly možné. Přitom 

tento postup nebyl náhodný, ale naopak byl ústřední linií prezidentovy koncepce: „Na-

ším problémem je dosažení odpovídající vojenské síly uvnitř limitů snesitelného tlaku 

na naši ekonomiku,“ prohlásil Eisenhower hned ve své první Zprávě o stavu Unie 

v únoru 1953. „Hromadit vojenskou moc bez ohledu na naše ekonomické kapacity by 

nás ochránilo před jednou katastrofou a přivolalo by jinou.“3  

                                                      
1 Tamtéž, s. 3.   
2 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.  
3 EISENHOWER, Dwight: Annual Message to the Congress on the State of the Union, February 2nd, 

1953 – http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9829  
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Vojenský personál byl snížen z 3,6 miliónů v roce 1953 na 2,5 miliónů roku 

1960. Naopak, jak ukazuje graf číslo 12, počet jaderných náloží v arzenálu USA 

v době vlády Eisenhowera dramaticky stoupl, a to z přibližně 1,5 tisíce na více 

než 24 tisíc, tedy přibližně 16,8x. Přitom množství strategických náloží vzrostlo 

z jednoho tisíce na 6874 (bombardéry 6 730, ICBM 60, SLBM 84) a taktických náloží 

ze 436 na 17 237.1 Dlužno ještě doplnit, že prezident kromě strategických sil kladl 

důraz na upevňování a vytváření aliancí plus tajné subverzní operace. To vše bylo 

levnější než předchozí a následný vyšší akcent na konvenční vojenské síly.  

Nepoužitelná vojenská strategie 
Od okamžiku vyhlášení strategie masové odvety tuto koncepci doprovázely po-

chybnosti o její věrohodnosti a efektivnosti. Vycházela z iluze udržení zcela jedno-

značné převahy Spojených států nad Sovětským svazem v jaderných zbraních. Auto-

maticky předpokládala, že rozhodnutí o užití jaderných zbraní bude vždy výhradně 

americkou záležitostí. Tedy že Sovětský svaz nebude mít po napadení jadernými 

zbraněmi sílu na odpověď. 
 

Graf č. 12: Růst počtu jaderných náloží 

v době vlády Dwighta Eisenhowera, 1953-1961 
 

 
 

Předzvěst vojensko-technických problémů strategie masové odvety přinesl test 

termonukleární bomby už v březnu 1954 na atolu Bikini v Pacifiku. Tehdy Spojené 

státy pod kódovým označením Castle Bravo odzkoušely novou nálož, jejíž ničivá síla 

se ukázala 2,5x vyšší, než očekávali její konstruktéři. Exploze o síle 15 megatun roz-

ptýlila jaderný spad stovky kilometrů od epicentra, vynutila si evakuaci obyvatel dvou 

atolů (na Marchalových ostrovech se po testu rodily děti s vrozenými vadami) a zasáh-

                                                      
1 Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp  
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la japonskou rybářskou loď Daigo Fukuryū Maru, na níž v důsledku ozáření zahynul 

jeden námořník. Poprvé se objevila skutečná realita možné jaderné války: její ne-

jen obrovská, ale i nekontrolovatelná ničivá síla.  

Pozoruhodně shodná byla varování, která v této souvislosti zazněla od sovětského 

předsedy vlády Georgije Malenkova a britského premiéra Winstona Churchilla: válka, 

vedená takovýmito zbraněmi, by mohla znamenat zánik civilizace. Začala se rodit 

vize vzájemného zničení, války bez vítěze. A jak dodává John Gaddis, „Eisen-

howerův postoj se shodoval s postoji Malenkova a Churchilla – kromě jedné věci: 

trval zároveň na tom, že se Spojené státy připravují výhradně na neomezenou nukleár-

ní válku“.1  Situace se dále dramatizovala. Sovětský svaz otestoval svoji první megatu-

novou bombu v roce 1955 – a v říjnu 1961, v době zasedání XXII. sjezdu KSSS, vy-

zkoušel tzv. car-bombu o síle 50 megatun.       

Přesto se při lineárním pohledu na vývoj strategických zbraní mohlo zdát vše stále 

jednoduché: v roce 1957 měly Spojené státy 4200 strategických bombardérů a So-

větský svaz jich měl pouze 160. To byla výrazná převaha. Jenže v říjnu 1957 Sověti 

vypustili první družici, čímž manifestovali nástup nového strategického systému: 

mezikontinentálních balistických raket. Past, skrytá ve strategii masové odvety, se 

stávala stále jasnější. Na konferenci NATO v Haagu v září 1979 Kissinger upozornil, 

jaké intelektuálně-psychické důsledky měla pro americkou politickou elitu tehdy 

vzniklá tzv. sputniková krize: „Změna ve strategické situaci vytvořená naší částečnou 

zranitelností je mnohem významnější, než by byla dokonce úplná zranitelnost pro So-

větský svaz, neboť naše strategická doktrína je zvláště, možná výlučně, vázána na naši 

nadřazenou strategickou moc… Tudíž pouhé vytvoření rovnosti v destruktivní moci 

nebo zaručené zničení pro obě strany jsou revolucí ve strategické rovnováze z hlediska 

té podoby, jakou jsme znali.“2 

V podmínkách postupné ztráty monopolu na nosiče jaderných zbraní technické 

předpoklady strategie masové odvety zcela vymizely: Spojené státy definitivně ztra-

tily svoji geografickou výlučnost. Zároveň se několik hodin letu strategického 

bombardéru z různě umístěných základen změnilo na třicet minut letu rakety 

z SSSR do USA či naopak. V roce 1957 ovšem prezident Eisenhower rozhodl  

o rozmístění raket středního doletu s jadernými hlavicemi v zahraničí, což rovno-

váhu sil nově komplikovalo. Byly vybudovány základny ve Velké Británii a poté, 

kdy Francie odmítla, i v Itálii a v Turecku.   

Ve chvíli, kdy Sovětský svaz získal vodíkovou bombu a vlastní strategické nosiče, 

ztratily vojenské operace v možné raketo-jaderné válce jakýkoli prostor pro uplatnění 

vojenského umění: z plánů bojů se vytrácel manévr. Dramatické zvýšení ničivé účin-

nosti, výšky (v případě ponorek i hloubky) a rychlosti letu doprovází stejně dra-

matické zkrácení času případných vojenských operací. Základem všech představ 

o světové válce se stala vize jednorázové výměny ničivých raketo-jaderných úde-

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 68. 
2 KISSINGER, Henry A.: For the Record: Selected Statements 1977–1980. Boston: Little, Brown,  

and Co., 1981, s. 239. 
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rů. V této situaci zahraničněpolitická doktrína, která měla ve svém jádře strategii ma-

sové odvety, ztrácela manévrovací prostor. Stala se politikou síly, která se zbavila 

možnosti sílu racionálně použít.  

Vývoj strategických zbraní nově nastolil otázku, zda při jakémkoli mezinárodním 

konfliktu skutečně budou Spojené státy odhodlány riskovat výměnu jaderných úderů. 

Jsou hodnoty ve všech lokálních konfliktech skutečně tak velké, že bude vláda 

USA ochotna podstoupit riziko jaderné války? Charles Lerche shrnuje kritiku stra-

tegie masové odvety do poznámky, že se vlastně nejednalo ani o strategii, ani o doktrí-

nu, ale „pouze o recept na sebevraždu“.1  

Politika odstrašení 
Tento přístup není však jedinou možnou interpretací koncepce Nového pohledu. 

Americký historik Richard Smoke se domnívá, že strategie masové odvety „byla za-

mýšlena jako doktrína a politika odstrašení“.2 V tomto pojetí je odstrašení psychický 

nátlak proti vládě jiného státu, vycházející z hrozby trestu silou, který má zabránit 

nějakému činu tohoto nepřátelského státu. Už tehdy se připomínalo, že odstrašení 

předpokládá racionálního protivníka a jeho slabina je v tom, že je nepoužitelné 

proti intuitivně či spontánně jednajícímu nepříteli. Odstrašení též nemůže zabránit 

náhodě, neštěstí.  

Představa strategie masové odvety jako politiky odstrašení nepostrádá logiku. 

Otázka ovšem je, který z autorů této strategie takto logicky uvažoval. Jsou autoři, kteří 

se v clausewitzovském duchu domnívají, že odstrašení je funkcí všech armád. Podle 

Louise Halleho „prvotním a legitimním cílem vojenských sil je odstrašení, ne obrana, 

a pouze když odstrašení selže, stává se obrana nutnou“. V podání tohoto autora dokon-

ce „mocenská rovnováha je jednoduše vzájemné odstrašení“. Tato rovnováha není prý 

výhradně fyzický problém, „otázka statistiky“. „Je v první řadě psychologická. Moci 

jsou v rovnováze, když si myslí, že jsou v této rovnováze.“3  

V zásadě lze odlišit dvojí přístup teoretiků k otázce odstrašení. V prvním případě je 

odstrašení viděno jako automatický vedlejší produkt amerického monopolu na jaderné 

zbraně či výrazné převahy v nosičích těchto zbraní. Takto se výraz „odstrašení“ objevil 

hned v roce 1945 a působil ve strategii preventivní války, ve strategii zadržování, ale  

i ve strategii masové reakce. Druhé pojetí odpovídá období vzniku vojenskostrategické 

rovnováhy a pojem „odstrašení“ se v něm stává analytickým problémem a často i ja-

kýmsi životně důležitým politickým cílem. Právě tvrzení, že jaderné zbraně ztratily 

schopnost odstrašení, tvořilo v Bushově doktríně z roku 2002 základ zdůvodnění 

oprávněnosti preventivní války.  

Je-li strategie masové odvety chápána jako projev politiky odstrašení, může být po-

jímána jako ofenzivnější než kennanovská vize zadržování komunismu. Cílem odstra-

                                                      
1 LERCHE, Charles O.: Foreign Policy of the American People. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,  

1967, s. 255. 
2 SMOKE, Richard: National Security and the Nuclear Dilemma. An Introduction to the American Expe-

rience. Massachusetts etc.: Addison-Wesley Publishing Co., 1984, s. 73. 
3 HALLE, Louis J.: The Elements of International Strategy: A Primer for the Nuclear Age. Lanham etc.: 

University Press of America, 1984, s. 25, 37 a 43.   



 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jaderné strategie a realismus 

 152 

šení se nestala pouhá obrana před tzv. komunistickou agresivitou, ale i snaha 

ovlivnit volbu prostředků tehdejších socialistických zemí a omezit možnosti ko-

munistického a národněosvobozeneckého hnutí. Z hlediska strategie masové odvety 

by dostalo odstrašení ideální podobu tehdy, kdyby dokázalo zabránit použití konven-

čních sil na obranu či zastavilo revoluční úsilí o uchopení moci v rozvojových zemích  

– to vše pod hrozbou použití jaderných zbraní Spojených států proti SSSR a ČLR. Že 

„balancování na pokraji války“ k takovémuto stavu nevedlo a ani vést nemohlo, ukazu-

jí názorně mnohé události z padesátých let minulého století. 

Čtyři měsíce po citovaném Dullesově projevu před CFR odmítly Spojené státy po-

užít atomovou bombu k tomu, aby zabránily porážce Francouzů ve Vietnamu. Počát-

kem května 1954 pak padla pevnost Dien Bien Phu a s ní i koloniální nadvláda Paříže 

nad Vietnamem, což znamenalo vítězství vietnamských komunistů vedených Ho Či 

Minem. Přitom dokument NSC 162/2 hovořil o strategickém významu Indočíny  

a Tchaj-wanu a nutnosti je bránit. Jelikož k politice Eisenhowera patřilo monolitní 

vnímání komunismu – tedy komunistického hnutí všude ve světě řízeného z jednoho 

moskevského centra – lze si jen obtížně představit větší důvod pro zásah Washingtonu.   

Lze namítnout, že nová strategie mířila proti zahraničním interventům, nikoliv 

vnitřním nepřátelům. Jestli měla být impulsem pro spuštění masové odvety intervence 

ze zahraničí, příležitost se též nabídla: na podzim roku 1956 sovětské jednotky potlači-

ly povstání v Maďarsku. Pozoruhodné je, jak se přívrženci Kennanovy koncepce dovo-

lávali těchto událostí jako důkazu oprávněnosti deseti až patnáctileté lhůty, kterou 

Kennan určil socialistickému řádu k dosažení stadia rozkladu. Burnhamovi přívrženci 

viděli v tomto povstání důkaz efektivnosti své koncepce aktivní účasti zahraniční poli-

tiky USA na vnitřním rozkladu socialistických zemí – ale zároveň i příčinu svého 

zklamání nad pasivitou Eisenhowerovy vlády při závěrečné fázi revolty v Maďarsku.  

Radikální konzervatismus 
Na dlouhý seznam kritiků strategie hromadné odvety se postupem času dostalo  

i jméno Jamese Burnhama. Také on ve svých studiích a přednáškách upozorňoval, že 

při jednostranné orientaci na strategické síly „ztrácíme nejen veškerou politickou, stra-

tegickou a vojenskou pružnost, ale veškerý kontakt s vojenskou realitou“. V jedné ze 

svých statí z roku 1959 pak uzavřel přehled regionálních válek konstatováním, že „vý-

sledky těchto válek byly nesmírně významné netoliko pro přímo zaangažované oblasti, 

ale i pro světové mocenské ekvilibrium a zvláště pro bezpečnost Spojených států. Kde 

byla atomová bomba – rozhodující, »konečná« zbraň – ve všech těchto případech“?1 

Burnhamovým představám osvobození byly rozhodně bližší strategické principy směr-

nice NSC-68 z doby Trumanovy vlády než eisenhowerovská strategie masové odvety. 

Burnhamovo zklamání vyrůstalo především z odhodlání podstoupit větší riziko než 

Eisenhower. Tento jev je v americké zahraniční politice častý – intelektuálové, stře-

žící čistotu ideologie, bývají radikálnější než generálové, kteří znají konkrétní 

stavy armád. Podle Burhnamových vizí bylo nemožné v souvislosti s pomocí maďar-

                                                      
1 BURNHAM, James: The War We Are In. The Last Decade and the Next. New York: Arlington  

House, 1967, s. 250 a 251. 
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ským povstalcům začít světovou válku, neboť ta již prý probíhala. „Třetí světová válka 

začala v dubnu 1944“ – tak zní první věta z první Burnhamovy knihy o mezinárodních 

vztazích, věta, kterou později mnohokrát s pýchou zopakoval. Také rubrika, kterou 

vedl v časopise National Review, nesla název Třetí světová válka. Počátek této třetí 

světové války spojoval s povstáním řeckých námořníků patřících k ELAS (komunisty 

vedená Řecká lidová osvobozenecká armáda) proti britským velitelům, ke kterému 

došlo na řeckých lodích v Alexandrii.  

Burnhamem  rozpracovaná koncepce „politikou osvobození“ předpokládala, že při 

organizování převratů uvnitř socialistických zemí měla sehrát nejdůležitější roli 

zahraniční politika Spojených států. Podle jeho názoru by „snad bylo vhodné nazý-

vat současné stadium války »psychologicko-subversní«“. Třetí světovou válku je prý 

možné charakterizovat jako „politickou, subversní, ideologickou, náboženskou, eko-

nomickou rezistenci, gerilu, sabotážní válku, právě tak jako válku otevřených zbraní“. 

V ní musí Spojené státy „vyhledávat ty, kdo jsou nebo mohou být stálými přáteli“,  

a dodávat jim vše, co potřebují: „peníze, možnost cestovat, rádiové zařízení, časopisy, 

noviny… a zbraně“. Je to prý především válka netradičních forem, které jsou však 

relativně levné.1  

Burnham rozehrál veškerou svoji fantazii při rozpracovávání škály „netradičních 

forem subverze“ uvnitř socialistických zemí. Zdůrazňoval potřebu nedívat se na emi-

granty ze socialistických států jako na „pasivní materiál užívaný zpravodajskou služ-

bou, ale jako na aktivní podílníky práce zpravodajské služby“. Doporučoval vytvořit 

pro mladé emigranty Východoevropský institut či univerzitu, které by kromě publikač-

ní aktivity produkovaly „kádry osvobození“. Velký význam připisoval zahraniční pro-

pagandě a volal po jejím výrazném zkvalitnění, neboť prý „propaganda může být prvo-

řadou zbraní k dosažení strategických cílů“. Požadoval působení na city, sentiment, 

inteligenci, vydávání časopisů, novin, pamfletů, knih, posílání dopisů, pohlednic, fil-

mů, map, piktogramů, přívěsků, nálepek apod. Zároveň dodával, že propaganda nemu-

sí být oficiální; právě naopak – značná část propagandy může pocházet „od soukro-

mých osob a organizací“. Tvrdil, že na evropském kontinentu a v Latinské Americe 

„katolická církev je pravděpodobně v současnosti nejsilnější antikomunistickou orga-

nizací“, a proto i nekatolíkům „zdravý rozum“ diktuje požadavek vytvořit něco, „co by 

bylo možné nazvat »jednotnou frontou s Vatikánem«“. V „generálním plánu politicko-

subversní antikomunistické války“ měla být podle Burnhama zahrnuta i pomoc anti-

komunistickým odborům a vytlačení komunistů z odborového hnutí vůbec. „Něco je 

vždy možné,“ volal Burnham. Cílem ofenzivní politiky USA mělo být strhnout „celou 

východní Evropu… do sérií nacionalistických, rasistických a občanských válek“2. 

Subverzní aktivity 
Burnhamovo zklamání z Eisenhowerovy politiky bylo oprávněné pouze částečně. 

Podle Gaddise vzrostl počet zaměstnanců CIA, zapojených do tajných operací během 

                                                      
1 Tamtéž, s. 70, 104, 199, 134-138. 
2 BURNHAM, James: The Coming Defeat of Communism. Citované vydání, s. 216, 217-219, 166, 170, 

201,187, 226, 224-225, 213, 27 a 137. 
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let 1949 až 1952, z 302 na 2812. K nim je nutné přičíst dalších 3142 spolupracovníků 

v zahraničí. Rozpočet na tajné aktivity se vyhoupl z pěti miliónů na 82 miliónů. Po 

nástupu Eisenhowera „CIA se pravidelně pokoušela nasazovat špiony, sabotéry a vůd-

ce hnutí odporu do Sovětského svazu, východní Evropy a Číny. Financovala navenek 

nezávislé rozhlasové stanice vysílající do těchto zemí a také odborové svazy, vědecké 

konference, odborné časopisy a studentské organizace, některé z nich také v USA.“ 

Spoluorganizovala průzkumné lety nad územím socialistických zemí, „experimentova-

la s jedy a psychotropními látkami při hledání prostředků k ovládání lidské psychiky“. 

Vedla protipartyzánské operace na Filipínách, pomáhala svrhnout vládu v Íránu (1953) 

a v Guatemeale (1954). Takto prý v boji proti nesmiřitelnému protivníkovi „studená 

válka udělala z amerických vůdců machiavelisty“.1  CIA též „přinejmenším zvažovala 

– jestli se přímo neúčastnila – atentáty proti řadě zahraničních politiků (Čou En-lai, 

Patrice Lumumba, Fidel Castro a Rafael Trujillo)“. Řídila gerilové operace v Číně  

a Indočíně, průzkumné mise v SSSR (sestřelení špionážního letadla U-2 v květnu 1960 

poblíž Sverdlovska překazilo summit s Nikitou Chruščovem) a Číně. Neuspěla ovšem 

v Indonésii (1958) a na Kubě.2  

Tehdejší operace CIA v Íránu a Guatemale byly prvními operacemi zpravodajských 

služeb řízenými z Washingtonu, které si kladly za cíl svržení zahraniční vlády.   

 Írán, 1953 

Svržení vlády v Teheránu roku 1953 lze pokládat za první zahraničněpolitický 

konflikt s účastí vlády USA týkající se ropy. Během 44 měsíců trvající krize vypadlo 

ze světového trhu 700 tisíc barelů íránské ropy denně.3  

Vláda Mohammeda Mossadeka, která přišla k moci na jaře roku 1951, rozhodně 

nebyla komunistická. Mossadek sám byl v Evropě vzdělaný aristokrat, nacionalista  

a demokrat. Ovšem, jak píše Stephen Kinzer, „v Íránu nacionalismus znamenal převze-

tí kontroly nad ropnými zdroji v zemi. Demokracie znamenala koncentraci moci v ru-

kou zvoleného parlamentu a premiéra, spíše než v rukou monarchy, Mohammada Rezi 

Šáha.“4 V březnu 1951 íránský parlament, těsně před tím, než zvolil  Mossadeka pre-

miérem, odhlasoval znárodnění britské Anglo-Iranian Oil Company (AIOC, dříve An-

glo-Persian Oil Company, od roku 1954 známá jako British Petroleum, dnes prostě 

BP). Z ropy se od té doby stalo jablko mezistátních svárů. Ovšem před tím, než 

Londýn zorganizoval protiakci, Mossadek přerušil s Velkou Británií diplomatické 

styky. Úkol hájit zájmy nadnárodních ropných monopolů připadl Spojeným státům.  

S příchodem Eisenhowera do Bílého domu nastoupil do funkce ministra zahraničí 

John Foster Dulles a šéfem CIA se stal jeho mladší bratr Allan Dulles. V souvislosti se 

situací v Íránu byla připravena operace Ajax, jejíž řízení v Teheránu převzal rezident 

CIA Kermit Roosevelt, Jr. (vnuk prezidenta Theodora Roosevelta a pozdější vicepre-

zident Gulf Oil). V Íránu byly organizovány manifestace, byli kupováni politici i vojá-
                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 147 a 148. 
2 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 156. 
3 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
4 KINZER, Stephen: Overthrow. America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New York: 

Times Books/Henry Holt, 2006, s. 118. 
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ci. Akce byla podporována i západním tiskem, který líčil Mossadeka jako diktátora 

typu Hitlera či Stalina.  

Po neúspěchu prvního pokusu, který vyústil v šáhovu emigraci, se nakonec 19. srp-

na 1953 podařilo demokraticky zvoleného premiéra Mossadeka zatknout. Šáh se vrátil 

a podle nového uspořádání polovina zisků z ropy a plynu zůstala Íránu, druhou získalo 

mezinárodní konsorcium. V něm AIOC získalo podíl 40 %, pět firem z USA (Gulf Oil,  

Exxon, Mobil, Texaco a Chevron) dohromady stejné množství, po deseti procentech 

pak Royal Dutch/Shell a Compagnie Française de Pétrole (dnes Total S.A.). Tato situ-

ace trvala až do revoluce roku 1979.  

Podle Iana Rutledgeho Trumanova a Eisenhowerova administrativa „cíleně využí-

vala Američany kontrolované nadnárodní ropné společnosti jako nástroje zahraniční 

politiky USA“. Z hlediska zájmů Washingtonu tyto nadnárodní korporace plnily a plní 

tři cíle: (a) předně zabezpečovaly ropu za přijatelné ceny pro Spojené státy a jejich 

spojence; (b) zajišťovaly finanční podporu protežovaných režimů na Středním výcho-

dě; (c) rozšiřovaly ekonomickou i politickou přítomnost USA v dané oblasti a byly 

prevencí před rozšiřováním sovětského vlivu. Na oplátku tyto monopoly získávaly od 

vlády „nejen možnost vytvářet obrovský zisk, ale tento zisk byl též efektivně chráněn 

před antikartelovými akcemi v USA“. Výsledkem bylo, že v šedesátých letech minulé-

ho století Exxon, Chevron, Mobil, Gulf a Texaco kontrolovaly 60 % tehdy prokáza-

ných ropných rezerv Středního východu, přičemž tento podíl sahal od 23,7 % v Iráku  

a Kataru po 100 % v Saúdské Arábii.  

Tehdy, přesněji řečeno v letech 1925 až 1950, podíl hostitelské země na zisku byl 

malý: například v Iráku tvořil čtyři zlaté šilinky za tunu ropy, což tvořilo přibližně  

35 % čistého zisku.1 Od dvacátých do šedesátých let minulého století kontrolovalo 

světový trh Sedm sester. Jednalo se  o (1) americkou firmu Standard Oil of New Jer-

sey (Esso), která se později spojila s firmou Mobil a vytvořila ExxonMobil, (2) ho-

landsko-britskou firmu Royal Dutch Shell, (3) britskou firmu Anglo-Persian Oil Com-

pany (APOC), (4) americkou firmu Standard Oil Co. of New York, která se změnila na 

Mobil a spojením s Exxonem vytvořila zmíněný ExxonMobil, (5) americkou firmu 

Standard Oil of California, později Chevron (po spojení s Texaco na čas Chevron-

Texaco), (6) americkou firmu Gulf Oil, (7) americkou firmu Texaco, která se později 

spojila s Chevronem. Tyto nadnárodní korporace vnímaly těžbu, transport a pro-

dej ropy ropných produktů v zahraničí jako vnitrofiremní obchod.  

Šedesátá léta 20. století byla dekádou dekolonizace a růstu sebevědomí států tzv. 

třetího světa. Začala doba „modernizace koncesí“ – objevily se licence, pronájem, 

povolení, smlouva o společném rozdělení produkce atd.2 Již koncem čtyřicátých let 

minulého století zformuloval venezuelský ministr pro rozvoj Perez Alfonzo princip 

dělení zisku 50 : 50; právě on pak na schůzce se saúdskoarabským ministrem pro rop-

né a důlní záležitosti Abdallahem Tarakim v dubnu 1959 položil základy organizace 

producentů ropy OPEC, která byla vytvořena v září 1960 na konferenci v Bag-

                                                      
1 RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 34 a 43-44. 
2 Viz BOROVSKIJ, Jurij V.: Mirovaja sistema energosnabženija. Moskva: Navona, 2006, s. 10-11. 
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dádu. Ta si klade za úkol koordinaci politiky členských států organizace s cílem zajiš-

tění stabilně výhodných cen a ochrany životního prostředí. V prosinci 1962 pak Val-

né shromáždění OSN přijalo rezoluci 1803 Trvalá suverenita nad přírodními zdro-

ji. Ta vyňala dohody mezi investory a hostitelskými vládami z výlučné pravomoci 

mezinárodního práva a podřídila je především vnitřnímu právu států. „Právo lidu 

a národů na trvalou suverenitu nad jejich národním bohatstvím a zdroji musí být pou-

žito v zájmu jejich národního rozvoje a kvality života lidu daného státu,“ praví první 

článek této rezoluce.  

Ještě v roce 1963 se podařilo za asistence CIA svrhnout vojenskou vládu v Iráku, 

podporovanou komunisty, která prosadila zákon osmělující ke znárodnění ropného 

průmyslu; nastoupila vláda strany Baas, která později vynesla k moci Saddáma 

Husajna. V roce 1969 se ale již v Libyi dostal k moci Muammar Kaddáfí. Roku1970 

pak ministři OPEC rozhodli, že minimální daň na zisk nadnárodních monopolů bude 

55 %. Následující rok OPEC zvýšil základní cenu barelu ropy z 1,80 na 2,62 dolarů. 

Deset dní po tomto rozhodnutí alžírská vláda zestátnila 51 % francouzských ropných 

koncesí, poté Libye koncese BP atd. Souboj o ropu dostal nový rozměr – iniciativu 

začali přebírat dodavatelé.      

V roce 1963 se též objevila první studie o rizicích dodávek ropy ze Středního vý-

chodu. Vznikla na Rand Corporation a byla nejen varující, ale poměrně nepřátelsky 

naladěná vůči růstu národního sebevědomí Arabů i Íránců.1   

Shodou náhod na tyto mezinárodní změny navázal ve Spojených státech ropný 

zlom, peak oil. V dubnu 1970 po více než stu letech růstu dosáhla domácí produkce 

v tzv. dolních 48 státech USA (tedy bez Havaje a Aljašky) svého vrcholu – 9,4 miliónů 

barelů za den – a od té doby téměř plynule klesá. Přitom v šedesátých letech 20. století 

spotřeba ropy v USA stoupla o 51 %, ve srovnání s růstem o 36 % v předchozí dekádě.  

 Guatemala, 1954 

Ve stejné době jako Mossadek v Íránu, tedy na jaře 1951, se guatemalským preziden-

tem stal Jacobo Arbenz. Byl druhým a na dlouho posledním demokratickým preziden-

tem své země. Tento syn švýcarského emigranta byl napřed armádním důstojníkem, 

poté učitelem. Když byl zvolen prezidentem, jeho vláda iniciovala pozemkovou refor-

mu. Dekret 900, jímž byla reforma zaváděna, se sice týkal jen neobdělávané půdy 

(dekret připomínal Lincolnův Homestead Act z roku 1862, kterým bezzemci v USA 

získali právo na 160 akrů volné půdy). Jenže 85 % této půdy vlastnila United Fruit 

Company (UFCO) států tehdy největší nadnárodní korporace USA, obchodující s tro-

pickým ovocem. A tak když Arbenz začal znárodňovat, měla UFCO v Guatemale na 

99 let pronajato téměř 1,6 miliónů akrů půdy, nemusela platit daně a ani clo na dová-

žené zboží. Vlastnila ale i část železnic, kontrolovala rybolov na atlantickém pobřeží  

i většinu elektráren.2 Navíc byla v Guatemale povolena komunistická strana a do země 

byly dovezeny zbraně i z tehdejšího Československa.  

                                                      
1 LUBELL, Harold: Middle East Oil Crises and Western Europe's Energy Supplies. Santa Monica: The 

Rand Corporation, 1963.   
2 Viz MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované vydání, s. 93. 
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Na podzim roku 1953 prezident Eisenhower odsouhlasil svržení Arbenze. CIA zor-

ganizovala operace PBFORTUNE a PBSUCCESS, během jejichž realizace připra-

vovala k boji emigranty i část domácího odporu. Plány zahrnovaly jak dezinformační 

kampaň, tak i námořní blokádu. Když překročila hondurasko-guatemalskou hranici, 

neměla invazní jednotka, složená z emigrantů, víc než 300 mužů. V průběhu samotné-

ho převratu letadla CIA bombardovala kasárna guatemalské armády a rozhlas. Armáda 

kapitulovala a 27. června 1954 byl Jacobo Arbenz svržen.  

Nový prezident vrátil UFCO její majetek i privilegia. Následná vládní represe měla 

podle různých odhadů za následek smrt 140 tisíc až 250 tisíc lidí. Po převratu CIA 

připravila a provedla operaci PBHISTORY, v jejímž průběhu v Guatemale shromaž-

ďovala a analyzovala vládní dokumenty. Přestože v celé operaci byly hlavní ekono-

mické zájmy, akce sloužila i jako nástroj antikomunistické mobilizace. 

Hamiltonovská tradice 
Svržení guatemalského prezidenta Jacoba Arbenze je často vydáváno za ukázku 

vlivu nadnárodních monopolů na zahraniční politiku Spojených států. Pro řadu politi-

ků v USA je propojení zájmů státu a podnikatelů samozřejmostí. To je patrné napří-

klad na roli lobbistů, o níž pojednává 20. kapitola. Bratři Dullesové byli pouze zvláštní 

případ takového propojení.  

Před nástupem do funkcí ministra zahraničí a šéfa CIA pracovali oba bratři pro ad-

vokátní firmu Sullivan & Cromwell, která zastupovala UFCO. Obdobně Eisenhowerův 

poradce a náměstek ministra zahraničí Walter Smith zaujímal vysokou pozici ve zmí-

něné firmě a všichni tři měli akcie UFCO.  John Cabot, tajemník ministra zahraničí pro 

meziamerické vztahy, měl též velké množství akcií. Jeho bratr Thomas Cabot, ředitel 

mezinárodních bezpečnostních vztahů na témž ministerstvu, byl prezidentem v UFCO. 

Generál Robert Cutler, prezidentův poradce pro otázky národní bezpečnosti, dokonce 

býval předsedou správní rady UFCO. A tak by bylo možné pokračovat.    

Představa povinnosti státu pomáhat prosazovat zájmy podnikatelů je poklá-

dána za součást hamiltonovské tradice v zahraniční politice USA. Ta je právem 

spojována se jménem Alexandra Hamiltona, prvního ministra financí USA a blízkého 

spolupracovníka prezidenta George Washingtona. Podle Waltera Meada požadují ha-

miltonovci „pevnou alianci mezi vládou a velkými podnikateli jako rozhodující jak pro 

domácí stabilitu, tak i pro efektivní aktivity v zahraničí, přičemž se dlouhodobě sou-

střeďují na potřebu integrovat stát do globální ekonomiky ve výhodném postavení“. 

Hamiltonovci tvořili jak jádro federalistů, tak i whigů a Republikánské strany. Mead 

mezi ně zařazuje například Henryho Claye, Daniela Webstera, Johna Haye, Theodora 

Roosevelta, Henryho Cabota Lodge, Deana Achesona, ale také George Bushe st.  

Podle hamiltonovců je prvořadým úkolem vlády zajistit zdravé podnikání doma ta-

ké v zahraničí. Na rozdíl od Lenina, který chápal kapitalismus jako hlavní příčinu vá-

lek, „vidí obchod jako potenciální příčinu míru“ – což odpovídá některým liberálním 

vizím, ač Hamilton je pokládán za zakladatele amerického konzervatismu. Jejich vize 

protikladu Spojených států a Evropy odpovídala prosté dichotomii: obchodní republika 

versus vojenská monarchie. Právě hamiltonovci otevřeli jako klíčové téma zahraniční 
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politiky USA svobodu moří – dodržování mezinárodního práva na moři, boj proti pirá-

tům, ctít neutrální vody i během války (původně v době nevyhlášené války proti Brit-

ské říši a Francii v době Napoleonských válek).  

Pro hamiltonovce jsou ovšem „otevřené dveře pro americké zboží stejně důležité 

jako otevřený oceán pro americké lodě.“ Avšak jestliže „v národním zájmu Spojených 

států bylo otevřít zahraniční trhy pro zboží vyrobené v USA“, pak ale „pro hamilonov-

ské továrníky a bankéře bylo mnohem méně jasné, zda je v národním zájmu povolit 

zahraničnímu zboží obchodovat svobodně ve Spojených státech“. Jak připomíná Sey-

mour Lipset, hned druhý zákon, který ve svých dějinách Kongres schválil, byl celní 

tarif na jamajský rum s cílem podpořit spotřebu americké whisky.1 Podle Meada vr-

cholem moci hamiltonovců v USA bylo období od zvolení Abrahama Lincolna do 

propuknutí velké hospodářské krize: „Bylo to také období, kdy americká cla byla na 

nejvyšší úrovni v našich dějinách.“  

Navíc měli a mají hamiltonovci vždy jasnou představu o klíčovém spojenci: 

„v každé krizi od Pařížské smlouvy, která stanovila naši nezávislost, po kosovskou 

válku, hamiltonovci viděli ve Velké Británii klíč k úspěchu americké politiky“. A tak 

byli hamiltonovci původně se svojí zahraniční politikou svobodnými jezdci v britském 

systému; když oslaboval, podporovali jej. Od poloviny 20. století bylo možné v je-

jich přístupu zaznamenat dvě změny: v bezpečnostní oblasti začali podporovat 

aliance USA se zahraničními státy; s novým, mimořádným postavením Spojených 

států ve světové ekonomice začali podporovat ideu svobodného trhu bez cel.2  
 

Tabulka č. 31: Užití síly k prosazení ekonomických cílů, 1789-1941 
 

období počet akcí průměr ročně 
počet všech 

užití síly 

procento ze 

všech užití síly 

za období 

1798-1866 35 0,51 60 58 

1866-1899 20 0,60 33 61 

1899-1919 26 1,23 48 54 

1919-1941 9 0,40 31 29 

celkem všechny roky 90 0,62 172 52 
 

Jak ukazuje příklad Íránu a Guatemaly, ve jménu vlastní prosperity neváhaly Spo-

jené státy využívat v zahraniční politice ani sílu. Již zmiňovaný James Meernik se po-

kusil zjistit, jak často tomu bylo před 2. světovou válkou. Definuje ekonomické zájmy 

v zahraniční politice Spojených států jako „skutečné nebo potenciální zdroje bohatství 

a zisku držené nebo potenciálně držené soukromými aktéry, které mohou být rozvíjeny 

či chráněny státem“. Při této definici spočítal v období od roku 1798 až do roku 

1941 celkem 90 případů použití vojenské síly USA v mezinárodní politice mimo 

války k prosazení ekonomických zájmů, což představuje 52 % všech užití tohoto 

                                                      
1 LIPSET, Seymour M.: Dvousečná zbraň. Rub a líc americké výjimečnosti. Praha: Prostor, 2003, s. 282.   
2 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. VII, 103,104, 107,109 a 115. 
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nástroje zahraniční politiky Spojených států, kterých bylo 172. Řečeno jinak, nadpo-

loviční většina použití vojenské síly v zahraniční politice v tomto období byla ve-

dena ekonomickými zájmy. Tabulka číslo 31 shrnuje výsledky této analýzy. Následu-

jící tabulka číslo 32 ukazuje rozložení užití síly ve jménu ekonomických cílů za dané 

období podle regionů. Vyplývá z ní, že nejčastěji s daným cílem zasahovali vojáci 

USA ve Střední Americe a Karibiku (41 akcí), následuje Asie (25 akcí).1 
 

Tabulka č. 32: Užití síly k prosazení ekonomických cílů podle oblastí, 1789-1941 
 

oblast počet akcí 

počet všech 

akcí 

v regionu 

procento 

všech akcí 

v regionu 

kontinentální USA 1 11 9,1 

Střední Amerika / Karibik 41 63 65,1 

Jižní Amerika 14 18 77,8 

severní Afrika / Střední východ 5 12 41,7 

subsaharská Afrika 1 4 25,0 

Evropa / severní Atlantik 3 8 37,5 

Asie 25 56 44,6 

celkem všechny regiony 90 172 52,3 
 

Právě díky takovýmto aktivitám se stala slavná slova generálmajora námořní pě-

choty Spojených států Smedleye Butlera, dvojnásobného nositele Medaile cti, která  

v listopadu 1935 otiskl socialistický časopis Common Sense: „Strávil jsem 33 let  

a čtyři měsíce v činné vojenské službě a během této doby jsem prožil většinu svého 

času jako prvotřídní násilník ve službách velkého byznysu, pro Wall Street a bankéře. 

Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster prosazující kapitalismus. Přispěl jsem k to-

mu, aby Mexiko, a to zejména Tampico, bylo v roce 1914 bezpečné pro americké rop-

né zájmy. Pomáhal jsem k tomu, aby Haiti a Kuba byly slušným místem pro chlapce  

z National City Bank při vybírání tržeb. Přispěl jsem ke znásilnění na půl tuctu středo-

amerických republik pro blaho Wall Streetu. V letech 1902-1912 jsem pomáhal vyčis-

tit Nikaraguu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. Roku 1916 jsem přinesl 

světlo do Dominikánské republiky pro americké cukerné zájmy. V Hondurasu jsem 

v roce 1903 pomáhal prosazovat práva pro americké ovocnářské společnosti.  

V Číně jsem v roce 1927 pomáhal dohlédnout na to, aby Standard Oil měl nerušenou 

cestu. Ohlédnu-li se zpět, mohl bych dát Al Caponemu několik rad. Maximum, co 

mohl dosáhnout, bylo vydírání ve třech okresech. My z námořní pěchoty jsme působili 

na třech kontinentech.“ Podle generála Butlera je válka prostě zlodějna.2  

Spory kolem strategie 
Podle dostupných informací John F. Dulles pevně věřil v to, že sovětská zahraniční 

politika se opírá pouze o ideologii. John Gaddis uvádí, že se Dulles, na rozdíl od  

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované  

vydání, s. 76-87 a 99.   
2 Viz Dokumenty na CD – 70. Smedley D. Butler: Válka je zlodějna, 1935 
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NSC-68, domníval, že komunistická ideologie není účelovým nástrojem, ale determi-

nantem jednání Moskvy. Přestože i NSC 162/2 požadoval, aby zahraniční politika 

zůstala otevřená možnosti jednání se Sovětským svazem a summit Eisenhowera 

s Chruščovem v Ženevě roku 1955 přispěl k uvolnění tehdejšího politického napětí, 

Dulles zůstal neoblomný: cíle Sovětského svazu prý lze nalézt ve Stalinově knize 

Otázky leninismu – právě tak jako představy o nacistickém Německu bylo možné od-

vodit z Hitlerovy knihy Mein Kampf. Na tomto svém stanovisku setrval i po Chruš-

čovově kritice Stalina na sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956.1  

V politické psychologii se John Dulles stal vděčným objektem pro výzkumy spoje-

né s teorií obrazu nepřítele. Zvláště analýza obrazu Sovětského svazu v Dullesově 

vědomí a nevědomí, kterou roku 1967 vydal Ole Holsti (Kognitivní dynamika a obraz 

nepřítele: Dulles a Rusko) ukázala, jak silná je v mysli státníků tendence zvěčnění 

podobizny protivníka. Holsti zpracoval mapu Dullesova obrazu nepřítele pomocí ob-

sahové analýzy jeho veřejných vystoupení, na základě rozboru novin, druhotných 

zdrojů a pamětí těch, kdo pracovali v Dullesově blízkosti. Ukázal, že Dullesův ex-

trémně nepřátelský obraz SSSR byl velmi strnulý a rezistentní vůči změnám sovětské-

ho chování. Dulles odmítal nové informace, neodpovídající jeho obrazu různými způ-

soby – diskreditoval nepříznivé informace, vyzýval k hledání jiných, „vhodnějších“ 

informací, reinterpretoval informace, vybíral si v odlišných aspektech informace, od-

mítal přemýšlet o nepříznivé informaci atd.2  

Tyto výzkumy pak byly spojeny s teoriemi kognitivní konzistence, která upozorňu-

je na skutečnost, že politik rozhoduje na základě předem zformulovaného a vnitř-

ně uspořádaného systému hodnot, vypovídajících o podstatě politického života. 

Tento hodnotový systém je u státníků v zásadě strnulý. Svět pro politické profesio-

nály získává smysl prostřednictvím předem zformulovaných představ. To ovšem není 

jediný problém – státník při „poznávání“ usiluje o to zachovat si jednotu těchto před-

stav. Objevuje se kognitivní disonance: tendence nevnímat to, co je v rozporu  

s předem zaujatými představami. Státníkův hodnotový systém je již zaplněn a on se 

snaží vyhnout informacím, které jsou v rozporu s tímto souborem hodnot, nebo 

se do něho nehodí. A tak lze dospět k závěru, který zformuloval Kinzer – podle tohoto 

autora měl John Dulles „dvě celoživotní obsese: boj proti komunismu a ochranu práv 

mnohonárodních korporací“.3  

V tomto kontextu přišla na svět teorie domina. Podle této představy, poprvé veřej-

ně zformulované na tiskové konferenci amerického prezidenta Eisenhowera v dubnu 

1954, po „pádu Indočíny“ budou podle principu padajícího domina následovat okolní 

státy včetně Indonésie, ohrožen bude i „obranný ostrovní řetěz“ – Japonsko, Tchaj-

wan, Filipíny a jih; nakonec budou ohroženy Austrálie a Nový Zéland.  

                                                      
1 Viz GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 135-136. 
2 HOLSTI, Ole R.: Cognitive Dynamics and Images of the Enemy. In: Journal of International Affairs,  

vol. XXI (1967), s. 16-39.  
3 KINZER, Stephen: Overthrow. America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New York: 

Times Books/Henry Holt, 2006, s. 122. 
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Obdobné napětí bylo cítit v letech 1955 a 1958 při krizi kolem ostrůvků Ťin-men  

a Ma-cu. V září 1954 dělostřelectvo Čínské lidové osvobozenecké armády zahájilo 

palbu na ostrov Ťin-men, který byl v rukou vojáků Kuomintangu – což byl jasný signál  

o tom, že strategie masové odvety selhává. V prosinci téhož roku pak podepsaly Spo-

jené státy s Tchaj-wanem Smlouvu o vzájemné obraně a v lednu 1955 Kongres přijal 

tzv. rezoluci o Formóze, která opravňovala prezidenta použít sílu při obraně „teritorií 

v západním Pacifiku, která jsou pod jurisdikcí Čínské republiky“, tedy Tchaj-wanu. 

USA aktivizovaly 7. flotilu, zatímco premiér Čou En-laj v dubnu 1955 na ban-

dungské konferenci nezúčastněných zemí odstartoval čínskou mírovou ofenzivu.  

V lednu 1955 zaslal Eisenhower ministru obrany Charlesu Wilsonovi dopis. V něm 

uváděl, že na rozdíl od minulosti dostává ohrožení Spojených států trvalý ráz a je 

mnohostranné. A navíc poprvé v historii jsou USA vystaveny nebezpečí nenadálého 

napadení. USA proto potřebují dlouhodobý plán příprav a moderní vědu i techniku. 

Zmiňoval se i o omezených válkách a potřebě konvenčních sil. Tento dopis povzbudil 

náčelníka štábu pozemních sil generála Maxwella Taylora k tomu, aby počátkem roku 

1956 předložil dokument Národní vojenský program, který se stavěl proti strategii 

hromadné odvety. Ovšem v červenci téhož roku předseda Společného štábu náčelníků 

admirál Arthur Radford prezentoval jiný plán, který znamenal téměř neomezený návrat 

k dřívější strategii hromadné odvety. V důsledku indiskrece (tzv. Radfordova trhlina) 

se z tohoto plánu svět dozvěděl, že Spojené státy budou za všeobecnou válku považo-

vat konflikt, ve kterém budou proti sobě stát bezprostředně USA a SSSR a v němž by 

se od samých počátků používalo jaderných zbraní. V lokálních válkách by USA spolé-

haly na spojence a podporovaly je podle svých možností. Podle švýcarského politologa 

Urse Schwarze by takováto podpora „trvala až do doby, než by jako obvykle mohl do 

války zasáhnout mohutný americký průmyslový potenciál a mocné lidské rezervy s cí-

lem osvobodit napadeného a mezitím již poraženého – nebo poražené – spojence“. Po-

dle Schwarze se právě tento dokument stal zdrojem neshod uvnitř NATO: konvenční 

síly Aliance měly sloužit jako „štít“ chránící hranice, a kdyby svoji funkci ochrany zá-

padní Evropy nesplnil, měl by na Sovětský svaz udeřit „meč“ – hromadný úder strate-

gického letectva USA.1  

Jaderné zbraně se ovšem ukázaly jako nepoužitelné při berlínské krizi 1958-1959. 

Stále barvitější obraz jaderné apokalypsy doprovázela ale obava, že konvenční válku 

proti zkušené Sovětské armádě a téměř neomezenému lidskému potenciálu Číny nelze 

vyhrát. Vojáci, politici i civilní stratégové usilovně hledali řešení a našli jej v podobě 

teoretického kompromisu mezi vizí všeobecně globální jaderné války a nemožností 

použít jaderné zbraně. Tímto kompromisem se stala koncepce omezené jaderné vál-

ky. Například Henry Kissinger tehdy pokládal omezenou jadernou válku za strategic-

kou doktrínu, která dává diplomacii největší svobodu akcí; omezená jaderná válka má 

největší odstrašující hodnotu, neboť obsahuje „maximum věrohodné hrozby“. V jeho 

tehdejších představách mohla za určitých podmínek způsobit menší škody než konven-

ční válka. Měla být vlastně kombinací diplomacie se silou při snaze vyhnout se ho-roru 

                                                      
1 SCHWARZ, Urs: Strategie včera, dnes a zítra. Citované vydání, s. 123-126. 



 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jaderné strategie a realismus 

 162 

totální jaderné války. A hlavně: „Omezená nukleární válka představuje naši nejefek-

tivnější strategii proti nukleárním mocnostem či proti mocnosti, která je schopna na-

hradit technologii lidskou silou.“1 Eisenhower však stále trval na výhradních pří-

pravách na globální jadernou válku.  

Akademická diskuse 
Neexistuje jednotný názor na způsob, jakým Eisenhower formoval doktrínu i za-

hraniční politiku. V řadě svých názorů byl zřejmě osamocen. V době jeho vlády nepa-

novala ve Washingtonu jednota v základních otázkách strategie a sama strategie maso-

vé odvety byla až neuvěřitelně rozporuplná. Do značné míry ale odpovídala i rozporu-

plné době. U veřejnosti již sice zdomácněl názor o jaderné válce jako civilizační kata-

strofě, ale skutečný vojenský pat se teprve rodil. Období Eisenhowerova působení je 

dobou vytvoření arzenálu jaderných náloží na úrovni, která odpovídá obrazu apokaly-

psy, ovšem arzenál mezikontinentálních raketových nosičů se teprve začínal vytvářet a 

ponorkových raket teprve plánovat.   

Hysterie, která ovládala politickou elitu i média USA v podobě „sputnikové krize“, 

vedla k výzvám dramaticky zvýšit vojenské výdaje. Tzv. Gaitherova zpráva, kterou pro 

prezidenta vypracovala skupina odborníků několik týdnů po vypuštění první sovětské 

umělé družice Země, vlastně požadovala návrat k principům NSC-68: volala po zvýše-

ní vojenských výdajů, hovořila o odhodlání, požadovala dodatečně 44 miliard na příš-

tích pět let, dožadovala se urychlení výroby mezikontinentálních balistických raket  

a balistických raket pro ponorky. Zároveň vyjadřovala pochybnosti o možnosti uchovat 

dosavadní převahu po roce 1960. Eisenhower však dál odolával.  

Prezidentovy rozpaky nad diskusemi o možné jaderné válce byly poznamenány ná-

zory Bernarda Brodieho, který již v roce 1946 tvrdil, že vznik jaderných zbraní zna-

mená změnu základního cíle výstavby ozbrojených sil: jestliže v minulosti tímto cílem 

bylo zvítězit ve válkách, „od nynějška hlavním cílem musí být jejich prevence“.2  

V jeho podání ztrácelo jakékoli „vítězství“ v jaderné válce svoji původní hodnotu, 

neboť zisk nemohl nahradit ztráty žádné straně. Byl to právě Brodie, kdo zahájil ústup 

od clausewitzovské teze, že válka je prostředkem pro dosažení politických cílů. 

„Válka je pouze pokračováním politiky jinými prostředky,“3 psal Carl Clausewitz. 

Jenže po vzniku zbraní hromadného ničení neměla být nadále cílem vojenské výstavby 

představa vítězství, ale odstrašení. To si lze ovšem představit různým způsobem, při-

čemž Brodieho vize byla asi odlišná od Eisenhowerovy – vítězství vyžaduje převahu 

v jaderných zbraních, k odstrašení podle Brodieho stačí relativně malý arzenál. 

Zároveň Brodie upozorňoval, že pro odstrašení je vhodné a dostatečné zaměřit své 

jaderné zbraně na protivníkova města, neboť každý potenciální útočník „má mno-

hem větší obavu o svá města než o několik letišť“.4 

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Nuclear Weapons and Foreign Policy. New York: Doubleday Anchor Books, 

1958, s. 158 a 166 (první vydání je z roku 1957). 
2 BRODIE, Bernard: Implications for Military Policy. In: The Absolute Weapon: Atomic Power and 

World Order. Ed. by B. Brodie. New York: Harcourt, Brace and Co., 1946, s. 74. 
3 CLAUSEWITZ, Carl von: O válce. Praha: Academia, 2008, s. 36. 
4 BRODIE, Bernard: Strategy in the Missile Age. Princeton: Princeton University Press, 1965, s. 292. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 163 

Na utváření konkrétní zahraniční politiky USA získala mnohem větší vliv malá 

skupina teoretiků, která od počátku odmítala Brodieho názory. Období Eisenhowerovy 

vlády bylo zároveň dobou, kdy na RAND Corporation rozpracovával Herman Kahn 

kategorii megadeath (megasmrti či přesněji megazabití), tedy pojem označující milión 

mrtvých. Tento údaj pro propočítávání důsledků jaderné války zavedl Kahn v roce 

1953 a v roce 1960 proslavil ve své knize O termonukleární válce. Uchvácen Clause-

witzovou knihou O válce se snažil zjistit, jak učinit z jaderné války nástroj politiky, 

která by nebyla sebevražedná. Díky Kahnovi se veřejně a chladně začalo diskutovat  

o variantách počtu mrtvých v případě jaderné války, a to jak s ohledem na kapacity 

zbraní, tak i na úroveň civilní obrany.  
 

Tabulka č. 33: Následky jaderné války pro USA 
 

počet mrtvých 
doba potřebná k odstranění 

následků v ekonomice 

2 milióny 1 rok 

5 miliónů 2 rok 

10 miliónů 5 let 

20 miliónů 10 let 

40 miliónů 20 let 

80 miliónů 50 let 

160 miliónů 100 let 

 

Kahnova charakteristika možných scénářů, zpracovávaných i pomocí teorie her, 

vyústila v závěr, že pro Spojené státy 10 megazabití namísto 100 megazabití je „tragic-

ký, ale rozlišitelný výsledek“ – „hranice velikosti katastrofy se jeví jako těsně závislé 

na tom, jaké druhy příprav byly uskutečněny, jak válka byla zahájena a jak je vedena“. 

Jaderná válka neměla znamenat konec civilizace. Tabulka číslo 33 uvádí, jak tehdy 

Kahn propočetl následky války pro Spojené státy v případě, že by měly 180 miliónů 

obyvatel.1 V roce 1962 pak v knize Přemýšlení o nemyslitelném doplnil závěr, že po-

čátkem šedesátých let „by Sověti mohli Spojeným státům způsobit ztráty dosahující 

50-100 miliónů lidí, kdyby do takového útoku nasadily všechny své síly“, tedy zaměři-

ly je na obyvatelstvo a materiální hodnoty, a ne na ozbrojené síly USA.2  

Za své práce si Herman Kahn vysloužil ostrou kritiku, protože učinil jadernou vál-

ku myslitelnou – propočítal, že by ji někdo mohl přežít. Kahn, jak napsal Jeffrey 

Porro, „převedl zabití, destrukce a dokonce poškození chromozomů na sloupce čísel“.3 

Nukleární válka se v jeho knihách změnila na „normální“ válku, která může být vyhrá-

na či prohrána. Jenže je zde ještě jedno hledisko – Kahnův přístup umožnil, že se 

exaktními propočty postupně dospělo k závěru, že se vytvořilo riziko vzájemného 

zaručeného zničení supervelmocí.  

                                                      
1 KAHN, Herman: On Thermonuclear War. New York: Free Press, 1969, s. 10-11 a 20. 
2 KAHN, Herman: Přemýšlení o nemyslitelném. Praha: Naše vojsko, 1966, s. 61. 
3 PORRO, Jeffrey D.: The Policy War: Brodie vs. Kahn. In: The Nuclear Predicament. A Sourcebook. Ed. 

by D. U. Gregory. New York: St. Martuťs Press, 1986, s. 110. 
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Spor o připravenost 
V době prezidentské kampaně roku 1960 učinil John F. Kennedy jedním ze šlágrů 

své kampaně údajný raketový deficit, zaviněný vládou. Situace byla ale složitější než 

předvolební propaganda. Eisenhower se postavil proti masové výrobě drahých mezi-

kontinentálních raket na tekuté palivo a dal přednost nově nastupující generaci raket 

na pevné palivo – pozemních Minuteman a pro ponorky raket Polaris. Dnešní znalosti, 

které tehdy mohla přinést pouze v omezené podobě špionáž a výzvědné lety U-2, říka-

jí, že Sovětský svaz sice již měl termonukleární nálože, strategické bombardéry a me-

zikontinetální rakety, ale měl jich podstatně méně, než vyplývalo z chování tehdejšího 

prvního tajemníka ÚV Komunistické strany Sovětského svazu Nikity Chruščova. Pod-

le některých údajů měla Sovětská armáda v roce 1959 pouze šest funkčních raketových 

odpalovacích zařízení, přičemž natankování jedné rakety trvalo den – což by umožnilo 

jejich zničení před odpálením další salvy.1 Pravdu měl tedy ve svých odhadech Eis-

enhower. Oba, on i Chruščov, blufovali.  

Jako vojenská strategie byla vize masové odvety nepoužitelná či přesněji řečeno 

iracionální, jako politická koncepce v nevyhraněné době poměrně účinná. Pracovaly 

s ní ostatně nejen plánovači ve Washingtonu, ale i v Moskvě. Na základě takovýchto 

informací v nevyzrálé, do značné míry chaotické situaci dospěl americký politolog 

Michael Sherry k závěru, že se „Eisenhower méně obával strategické katastrofy pro-

střednictvím komunistického vítězství, o jehož možnosti měl velmi málo varovných 

signálů, než prostřednictvím nukleární války. Žádný prezident se více nebál nebezpečí 

iniciování nebo klopýtání do jaderného konfliktu.“2  

Je pravděpodobné, že tento přístup spolu s domácí prohrou v zápase o výběr strate-

gie vyústily v prezidentovo varování před nebezpečným růstem moci vojensko-

průmyslového komplexu, které je obsaženo v Eisenhowerově projevu na rozlou-

čenou3 – o němž bude ještě řeč v 18. kapitole. Toto varování je však zřejmé už z jeho 

projevu Šance míru4 z dubna 1953: „Každá zbraň, která je vyrobena, každá spuštěná 

válečná loď, každá vypuštěná raketa znamená v konečném součtu okradení toho, kdo 

hladoví a není nakrmen, toho, komu je zima a není oblečen,“ řekl tehdy Eisenhower. 

Podle tohoto generála ve výslužbě ušetřená energie, zdroje a tvořivost všech mírových 

národů musejí být využity k nové válce: „Měla by být vyhlášena totální válka ne proti 

nějakému lidskému nepříteli, ale proti brutálním silám chudoby a nouze.“5 Z prosince 

téhož roku je také projev Eisenhowera Atomy pro mír.6        

                                                      
1 Viz např. GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 74. 
2 SHERRY, Michael S.: Eisenhower’s Heroic but Failed Crusade Against Militarization. In: Problems in 

American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 303. 
3 Viz Dokumenty na CD – 93. Dwight D. Eisenhower: Vojensko-průmyslový komplex, 17. 1. 1961 
4 Viz Dokumenty na CD – 89. Dwight Eisenhower: Šance míru, 16. 4. 1953 
5 EISENHOWER, Dwight: The Chance for Peace, April 16th, 1953 – 

http://www.presidentialrhetoric.com/historicspeeches/eisenhower/chanceforpeace.html 
6 Viz blíže TEREM, Peter: Jadrová zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku. Banská Bystrica: 

FPVaMV, 2008. 
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Kritiku politiky lze vždy účinně opřít o fakt, že veřejnost, a to i odborná, má nedo-

statečné množství vojensko-technických a zpravodajských informací. I proto se zvedla 

nebývale velká vlna odborné i politické kritiky Nového pohledu, kterou završilo přijetí 

strategie pružné reakce po nástupu Johna Kennedyho do Bílého domu. Jenže podle 

dostupných údajů byl již v prosinci 1954 dopracován dokument NSC 5440, podle 

kterého „schopnost použít sílu selektivně a pružně se stane stále důležitější pro zacho-

vání morálky vůle svobodného světa čelit agresi. Tak, jak roste strach z jaderné války, 

Spojené státy a jejich spojenci si nesmějí dovolit, aby se dostaly do pozice, kdy budou 

muset vybrat mezi (a) neodpovídat na místní agresi či (b) použít sílu způsobem, který 

náš lid nebo naši spojenci budou pokládat za příčinu nepřiměřeného rizika nukleární 

devastace. Ovšem Spojené státy si nemohou dovolit vyloučit použití jaderné zbraně 

třeba v místní situaci, jestliže takovéto užití… nejvhodnějším způsobem zajistí bez-

pečnostní zájmy USA.“1     

Hospodářská pomoc 
S Kennedym přišlo do administrativy v nejširším slova smyslu – od štábů v Bílém 

domě, přes ministerstva až po diplomatickou službu – mnoho intelektuálů z akademic-

kých pracovišť. Mezi nejvýznamnější bezesporu patřil Walt Rostow, který nastoupil 

do státní správy z místa profesora ekonomické historie na Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Zapojil se již do Kennedyho předvolební kampaně (přestože psal 

některé Eisenhowerovy projevy) a v roce 1960 publikoval knihu Stadia ekonomického 

růstu. Nekomunistický manifest. Tato kniha výrazně přispěla k formování teorií in-

dustriální a postindustriální společnosti, tedy koncepcí, které se staly nejvýraznější 

intelektuální opozicí vůči marxistické koncepci střídání společensko-ekonomických 

formací. Rostowova teorie vývoje od tradiční společnosti k věku masové spotřeby 

pomáhala Kennedyho vládě formovat vztahy k rozvojovým zemím: zápas s komu-

nismem se měl soustředit do tzv. třetího světa.  

Podle Rostowovy teorie představuje komunismus nahodilou „nemoc, která může 

postihnout přechodnou společnost (2. stadium růstu – pozn. autora), když tato nedoká-

že efektivně organizovat ty elementy uvnitř společnosti, které mohou provést moderni-

zaci“. Je možný „pouze do té doby, než jsou vyřešeny problémy nasycení spojené 

s procesem rozvoje“ a „pravděpodobně zmizí ve věku vysoké masové spotřeby“.2  

Tento přístup připomínal Kennanovy návrhy, ovšem na rozdíl od Kennana nastupující 

demokratická administrativa kladla důraz na hru s nulovým součtem bez výběru priorit 

a nechala se postupně událostmi strhnout k upřednostňování vojenských akcí.       

Rostow působil jako blízký spolupracovník prezidentů Johna Kennedyho i Lyndona 

Johnsona. V roce 1961 obsadil slavný post ředitele Rady pro politické plánování na 

ministerstvu zahraničních věcí a od roku 1966 se stal prezidentovým asistentem pro 

otázky národní bezpečnosti. A právě Rostow zkompletoval pro Kennedyho hned první 

                                                      
1 Citováno podle CRAIG, Campbell: Destroying the Village. Eisenhower and Thermonuclear War.  New 

York: Columbia University Press, 1998. 
2 ROSTOW, Walt W.: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Uni-

versity Press, 1960, s. 164, 133 a 191.  
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rok jeho pobytu v Bílém domě téměř třísetstránkový materiál Základní národní politi-

ka bezpečnosti.  
 

Graf č. 13: Hospodářská a vojenská pomoc USA do zahraničí, 1962-2006 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2006) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ústředním tématem zahraniční politiky Kennedyho administrativy se stala snaha 

zabránit tomu, aby Sovětský svaz nebo Čína ovládly Evropu a Asii. Geddis je toho 

názoru, že Kennedy a jeho poradci – právě tak jako autoři NSC-68 a John Foster Dull-

es – se lišili od Kennana tím, že pokládali mocenskou rovnováhu za křehkou. Hráli hru 

s nulovým součtem. A zároveň „Rostow neviděl žádné rozpory mezi… zjevným volá-

ním po zasahování do vnitřních záležitostí jiných států a vládními závazky k autonomii 

a sebeurčení“.1 Však se také pro architekty NSC-68 našlo místo v nové administrativě: 

Dean Rusk (v době přijímání NSC-68 náměstek ministra zahraničí, který měl velký 

podíl na zatažení USA do Korejské války) se stal ministrem zahraničí, Paul Nitze se 

stal náměstkem ministra obrany pro otázky mezinárodní bezpečnosti  

a Dean Acheson (ministr zahraničí v období přijímání NSC-68) konzultantem v době 

kubánské a berlínské krize. 

Také díky Rostowovi byly za Kennedyho vlády odstartovány ekonomické a sociální 

projekty směřující do zahraničí. V roce 1961 byl přijat Zákon o zahraniční pomoci, 

přesněji pomoci do zahraničí, který se stal normativním základem pro tuto činnost, 

platící – po mnoha úpravách – dodnes.2 Oddělil nevojenskou a vojenskou pomoc do 

zahraničí a změnil institucionální zajištění ekonomické pomoci. V listopadu téhož 

roku vznikla Agentura pro mezinárodní rozvoj (U.S. Agency for International Deve-

lopment, USAID), která na sebe převzala úkoly spojené s hospodářskou pomocí nebo 

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 200 a 202. 
2 Viz Dokumenty na CD – 95. Zákon o zahraniční pomoci, 1961 
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s koordinací této pomoci, prováděnou ostatními federálními orgány. Graf číslo 13 uka-

zuje, jak se od té doby vyvíjela souhrnná částka, vydávaná na hospodářskou a vojen-

skou pomoc Spojených států do zahraničí.1 Přibližuje, jak prezident Georg Bush ml. 

zvýšil důraz na tuto pomoc.   

Nejznámějšími projekty se staly Aliance pro pokrok a Mírové sbory. Program Ali-

ance pro pokrok byl odstartován v srpnu 1961 na schůzce států Latinské Ameriky 

(bez Kuby) a USA v uruguayském městě Punta del Este. V té době směřovalo do La-

tinské Ameriky pouze 2,4 % z celkové částky, vydávané USA na pomoc do zahraničí. 

Desetiletý program předpokládal, že pomoc USA do těchto zemí stoupne na 20 miliard 

dolarů, přičemž investice z místních zdrojů měly činit 80 miliard. Cílem ekonomické-

ho a sociálního plánování se měl stát roční růst příjmů na hlavu o 2,5 %, spravedlivější 

rozdělení příjmů, cenová stabilita, pozemková reforma a vytvoření demokratických 

vlád, odstranění negramotnosti dospělých do roku 1970 atd.  

Výsledky programu Aliance pro pokrok byly smíšené. Už v květnu 1961 ovšem 

prezident Kennedy v souvislosti s otázkou vztahu k dominikánskému diktátorovi Rafa-

elovi Trujillovi uvedl, že Washington má tři možnosti: přiměřený demokratický režim, 

setrvání u diktatury či vznik castrovského režimu. „Měli bychom usilovat o první, ale 

ve skutečnosti se nemůžeme zříkat druhého, dokud si nebudeme jisti, že se můžeme 

vyhnout třetímu.“2 V šedesátých letech minulého století sedm zemí Latinské Ameriky 

dosáhlo očekávaného ekonomického růstu, 12 mělo krátkodobé výpadky a u dvou 

došlo k poklesu HDP. Z celého počtu 15 miliónů rodin zemědělců se pouze jednoho 

miliónu dotkla nějaká forma pozemkové reformy. V letech 1962 až 1963 se v Latinské 

Americe uskutečnilo šest vojenských pučů. Podařilo se vytvořit podnikatelské klima 

příznivé pro byznysmeny z USA. Ovšem představa, že se odstraní sympatie k Fidelu 

Castrovi a jeho cestě řešení sociálních problémů, se nenaplnila.3    

Mírové sbory byly vytvořeny jako nezávislá federální agentura na základě prezi-

dentského příkazu 10 924 v březnu 1961 a zákona ze září téhož roku.4 Podle prezident-

ského příkazu mají Mírové sbory pomáhat naplňovat cíle hospodářské pomoci USA, 

OSN a dalších mezinárodních organizací, podle zákona prosazovat mír a přátelství. 

Tento projekt připomíná aktivity misionářů, ovšem v civilním provedení.  

 V Mírových sborech se od jejich ustanovení do roku 2008 vystřídalo 190 tisíc dob-

rovolníků, kteří působili celkem ve 139 státech (roku 2008 to bylo 8079 lidí při roz-

počtu 330,8 miliónů dolarů). Statistikové této agentury uvádějí, že za dobu působení 

Mírových sborů 95 % jejich dobrovolníků mělo nižší než vysokoškolské vzdělání,  

93 % z nich byli svobodní lidé a průměrný věk byl 27 let. Až během vlády Ronalda 

Reagana se do této činnosti aktivně zapojili i přívrženci Republikánské strany. Je po-

                                                      
1 Zpracováno podle U.S. Overseas Loans and Grants (The Greenbook)  

– http://qesdb.usaid.gov/gbk/index.html 
2 Citováno podle SCHLESINGER, Jr., Arthur M.: A Thousand Days: John F. Kennedy in the White 

House.  Boston: Houghton Mifflin, 1965, s. 769. 
3 Viz HASTEDT, Glenn: Encyclopedia of American Foreign Policy. New York: Facts On File,  

2004, s. 11-12. 
4 Viz Dokumenty na CD – 94. John F. Kennedy: Příkaz 10924, 1. 3. 1961 
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zoruhodné, že po 11. září 2001 vyzval prezident George Bush ml. ke zdvojnásobení 

počtu dobrovolníků v Mírových sborech, a to během pěti let. Je zajímavé, že ve voleb-

ním programu Demokratické strany na rok 2008 je obsažen cíl vytvořit Sbory civilní 

pomoci (Civilian Assistances Corps), které by měly být složeny ze zkušených ex-

pertů – doktorů, právníků, inženýrů, urbanistů, zemědělských specialistů atd. To by 

mohlo být významné rozvinutí myšlenky Mírových sborů.   

Strategie pružné reakce 
Vláda Johna Kennedyho zavrhla strategii hromadné odvety a hned po svém nástupu 

do úřadu se přihlásila k vojensko-politické strategii pružné reakce. Tato strategie 

pracovala se třemi základními pojmy, které sice nebyly zcela nové, ale byly nově pro-

pojené do zvláštního systému: omezená válka, eskalace a světová jaderná válka.  

 Omezená válka 

Idea omezené války nevznikla po 2. světové válce. Již Clausewitz tvrdil, že když poli-

tika dělá z války svůj nástroj, „válka může být něčím, co je válkou jednou víc, jednou 

míň“. Válka se může vzdálit – a také se většinou vzdaluje – od své ideální či absolutní 

podoby, kdy se stává smyslem úplně zničit protivníka. Řečeno jinak, „čím slabší jsou 

pohnutky a napětí, tím méně se bude přirozený směr válečného živlu, totiž násilí, sho-

dovat s vymezením, které stanoví politika, tím více je tedy nutno, aby byla válka od-

vrácena od svého přirozeného směru, tím více se politický účel liší od cíle ideální vál-

ky, tím více se zdá, že válka nabývá politické povahy“.1 Takto Clausewitz otevřel zá-

kladní problém omezené války, kterým je otázka, jak limitovat politické cíle války. 

Obhajoba omezené války tvořila základní směr kritiky strategie hromadné odvety. 

Klíčovou roli tehdy sehráli tzv. občanští stratégové. Středisko pro mezinárodní vztahy 

při Harvard University vydalo v roce 1962 speciální bibliografii, která obsahuje se-

znam 328 titulů, týkajících se omezené války. Mezi první práce věnované tomuto té-

matu patřila Brodieho stať Neomezené zbraně a omezená válka z listopadu 1954 a Kis-

singerova studie Vojenská politika a obrana „šedých zón“. Zásadní analýzou bylo 

memorandum Williama Kaufmanna Požadavky odstrašování také z roku 1954, které 

vydalo Centrum mezinárodních studií Princeton University.2 Robert Osgood pak roku 

1957 publikoval tehdy slavnou knihu Omezená válka. Výzva pro americkou strategii.   

Nezastupitelnou roli při obhajobě ideje omezené války měli i vojenští činitelé, 

zvláště pak generál Maxwell Taylor. Ten v roce 1959 odešel z postu šéfa štábu armády 

(pozemních sil) právě pro nesouhlas s oficiální linií. Jeho kniha Nespolehlivá polnice, 

která byla velmi kritická ke strategii hromadné odvety, vyšla v lednu 1960, tedy na 

začátku prezidentské kampaně. Právě tato kniha dala název nové koncepci: strategie 

pružné reakce. Po příchodu Kennedyho do Bílého domu se Taylor stal šéfem sboru 

náčelníků štábů a v letech 1964 až 1965 byl velvyslancem ve Vietnamu.   

Omezené války však existovaly vždy. I v minulosti se vedly války nejen o připojení 

cizího státu či zničení nějakého etnika, ale i např. o právo rybolovu na nějaké řece. 

Jenže doba se zásadně změnila. Dnes má tato otázka nový obsah: jak dosáhnout maxi-

                                                      
1 CLAUSEWITZ, Carl von: O válce. Praha: Academia, 2008, s. 533 a 37. 
2 Viz SCHWARZ, Urs: Strategie včera, dnes a zítra. Citované vydání, s. 128-129. 
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mální možné vojenské efektivnosti v době existence strategických zbraní a zabránit 

přitom vzájemnému zničení. Toto omezení politického cíle války znamená, že zahra-

niční politika si nesmí ve válce klást za cíl konečné vítězství například nad světo-

vým komunismem či muslimským světem, ale pouze dílčí vojenský cíl. V současné do-

bě se dá uvažovat o totální jaderné válce, ale také o válce jako nástroji k přinucení 

protivníka k jednání, k dosažení kompromisu, zkompromitování protivníka či nespo-

lehlivých spojenců, k posílení autority mezinárodních organizací atd.  

Nároky na politiky a vojáky, pokud jde o udržení mezí války, jsou v podmínkách 

možného jaderného sebezničení lidstva mnohem větší než za časů Clausewitze. Jestli-

že tehdy nebylo možné vést světovou válku, protože k tomu žádný stát neměl po-

tenciál, dnes některé státy nevedou světovou válku proto, že se k tomu rozhodly. 

Zásadně významné se stávají subjektivní schopnosti politiků, nikoliv objektivní 

silový potenciál vojáků. Ovšem stále platí, že „válka a tvářnost, které nabývá, vyvěrá 

z idejí, citů a poměrů, které vládly bezprostředně před ní, ba chceme-li se držet pravdy 

a jen pravdy, musíme uznat, že tomu tak bylo i tehdy, kdy nabyla své absolutní formy, 

totiž za Bonaparta“.1 Čili, při špatném politickém řízení se i dnes válka může stát 

absolutní, totální sebevraždou.  

Po 2. světové válce byl v USA výraz „omezená válka“ patrně poprvé použit při vy-

šetřování činnosti generála Douglase MacArthura v Kongresu. Tehdy generál George 

Marshall na otázku, jak by charakterizoval boje v Koreji, zda jde o policejní akci, nebo 

válku, odpověděl: „Já bych daný konflikt označil za omezenou válku, o níž doufám, že 

omezenou zůstane.“2 Ve strategii pružné reakce na počátku šedesátých let minulého 

století pak omezená válka dostala podobu řízení, které limituje vojenské operace:  

(a) z hlediska politických cílů; (b) z hlediska geografického; (c) z hlediska použi-

tých vojenských prostředků.  

Představa omezené války byla odůvodňována jako přímá obrana, která předpoklá-

dala, že v případě (sovětského nebo čínského) útoku konvenčními zbraněmi obrana 

začne také konvenčními zbraněmi a bude lokální. Ovšem již od počátku byla omezená 

válka chápána v širší škále. Na jejím jednom konci byla snaha dát ozbrojeným silám  

a zpravodajským organizacím schopnost vést „zvláštní“, „nekonvenční“ či „party-

zánské“ války, ale i zajistit instruktorskou činnost v zahraničí. Šlágrem pro konven-

ční ozbrojené síly jsou od té doby vysoce mobilní jednotky. Na druhém konci této 

škály pak byla představa omezené jaderné války. Omezená jaderná válka byla, jak 

již bylo řečeno, například pro Henryho Kissingera nejefektivnější strategií, jak proti 

proti zemím, které mají schopnost kompenzovat nedostatek techniky lidskou silou. Po 

příchodu do vládních funkcí se však Kissinger vize omezené nukleární války jako „lo-

gického extremismu“ (Osgood) v koncepci omezených válek zřekl. 

 Eskalace  

Idea eskalace předpokládá, že pestrá škála ozbrojených akcí má mít podobu jaké-

hosi schodiště, kde každý krok na vyšší schod by měl být spojen s novým politic-

                                                      
1 CLAUSEWITZ, Carl von: O válce. Citované vydání, s. 532. 
2 Citováno podle SCHWARZ, Urs: Strategie včera, dnes a zítra. Citované vydání, s. 128. 
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kým rozhodnutím. Uvážlivá eskalace by například měla následovat, kdyby konvenční 

síly NATO nedokázaly dostatečně čelit útoku Varšavské smlouvy. V úvahu přichází 

také omezené použití jaderných zbraní, tedy taktických nukleárních zbraní. Jedná se  

o koncepci stupňovaného odstrašení.  
 

Graf č. 14: Růst počtu jaderných náloží 

v době vlád Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona, 1961-1969 
 

 
 

Smyslem eskalace nemělo však být pouze přímé zvýšení vojenské efektivnosti. 

V podmínkách, kdy i lokání konvenční konflikty kdekoliv ve světě byly vnímány jako 

převážně boj proti světovému komunismu, eskalace byla též nástrojem zastrašování 

Moskvy a Pekingu. Novum strategie pružné reakce a s ní spojené vize eskalace bylo, 

že odstrašení do té doby předpokládá schopnost vést jak totální, tak i omezenou 

válku. Či, jak psal Brodie ve své práci Strategie v raketovém věku (1959), v případě, 

že by odstrašování selhalo, musí být Spojené státy odhodlány vést totální jadernou 

válku. Když toto odhodlání chybí, pak odstrašování nemůže fungovat.  

 Světová jaderná válka  

Strategie pružné reakce neznamenala odmítnutí, ale specifickou syntézu předcházejí-

cích strategií, a to včetně strategie masové odvety. Všeobecný jaderný úder by měl 

následovat v případě, že by eskalace na úrovních omezené války selhala. Ve scénářích 

Kahna i Nitzeho hrála totální světová jaderná válka nezastupitelnou roli. Právě tehdy, 

za Kennedyho a Johnsonovy vlády, došlo k plnohodnotnému zformování strategické 

triády – raketonosných jaderných ponorek, mezikontinentálních balistických ra-

ket a strategického letectva.  

Propojení představ o omezené a totální válce vedlo k růstu počtu strategických 

jaderných náloží v letech 1961 až 1969 z 6874 (ICBM 60, SLBM 84, bombardéry  

6730) na 11 969 (ICBM 1096, SLBM 4452, bombardéry 6421). Graf číslo 14 ukazuje, 
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že v téže době došlo k méně dramatickému růstu počtu jaderných náloží celkem, tedy 

včetně taktických (počet taktických náloží klesl z 17 237 na 14 940), než v době Eis-

enhowerovy vlády. Sovětský svaz sice stále zaostával, ale jeho arzenál vzrostl v tomto 

období tak, že vzájemné zaručené zničení se stalo reálným. Roku 1969 měl Sovět-

ský svaz celkem 2138 strategických náloží (ICBM 1338, SLBM 204, bombardéry 596) 

a 8400 taktických náloží – tedy 26 910 náloží USA versus 10 538 náloží Sovětského 

svazu; u strategických náloží byl poměr 11 969 ku 2138 ve prospěch Spojených států.1 

Ovšem v říjnu 1964 odzkoušela svoji první jadernou bombu i Čínská lidová re-

publika – vznikla nová potřeba diferenciace přístupů.  
 

Graf č. 15: Vývoj počtu strategických nosičů a strategických náloží v USA, 

1960-1989 
 

 
 

V důsledku takovýchto představ o totální válce se koncem šedesátých let minulého 

století v USA stabilizoval počet nosičů jaderných zbraní a nastupovalo období důra-

zu na kvalitu nosičů, nikoliv na množství. Šlágrem dalšího strategického zbrojení se 

stala obrana strategických sil a mnohonásobné nálože v hlavicích raket. Již v roce 

1964 se na svoji první plavbu vydala první jaderná ponorka s raketami Polaris A 3, 

která měla v hlavici tři nukleární nálože zaměřené na stejný cíl. Graf číslo 15 ukazuje 

vývoj počtu nosičů celé strategické triády a počtu strategických náloží do konce stude-

né války. Z dostupných údajů vyplývá, že nejvíce strategických nosičů měly Spojené 

státy v roce 1967, a to 2268 mezikontinentálních raket, raket na ponorkách a bombar-

dérech. Počet strategických náloží v arzenálu USA dosáhl svého nejvyššího počtu  

o dvacet let později, tedy v roce 1987 – konkrétně 13 685 kusů.2  

                                                      
1 Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp  
2 Tamtéž – http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datainx.asp  
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Nové výdaje a propočty 
Ve srovnání se strategií hromadné odvety byla strategie pružné reakce drahá. Zůsta-

ly nejen výdaje na jadernou válku, ale nově přibyl i požadavek na moderní konvenční 

zbraně pro široce pojatou omezenou válku. Na rozdíl od Eisenhowera ale prezidenti 

Kennedy a Johnson se svými poradci sdíleli přesvědčení, že ekonomika USA může 

vydat mnohem větší peníze na vojenské programy. To bylo nezbytnou podmínkou 

nové strategie, ale i vojenské pomoci do zahraničí. Změnil se i způsob přípravy roz-

počtu ministerstva obrany: Pod vedením ministra obrany Roberta McNamary byl 

v Pentagonu zaveden nový systém formování rozpočtu – tzv. PPBS, systém plánová-

ní-programování-rozpočtování. Vojenské výdaje přestávaly být „zbytkovým finan-

cováním“, kdy se do vojenství vkládalo až to, co nebylo spotřebováno jinými vládními 

programy; staly se zcela samostatnou nárokovanou položkou. Jak ukazuje graf číslo 

16, v letech 1961 až 1969 stouply vojenské výdaje ve stálých cenách z 301,5 miliard 

na 400,1 miliard dolarů.1 Z grafu je zřejmé, jak velký tlak na rozpočet představovala 

válka v Indočíně – zvedla vojenské výdaje přibližně o třetinu. Počet vojáků v aktivní 

službě vzrostl v tomto období z 2,5 miliónů na 3,6 miliónu, tedy také téměř o třetinu.  
 

Graf č. 16: Výdaje ministerstva obrany USA  

v době vlád Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona, 1961-1969 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Rozpočtové výdaje rostly přesto, že už koncem roku 1961 Kennedy i jeho tým na 

základě jak zpráv ze špionážních letadel U-2, tak i nových zpravodajských družic po-

chopili, že – oproti jejich tvrzení v předvolební kampani – žádná sovětská raketová 

                                                      
1 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126. 
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převaha neexistuje. Také nové propočty stavu armád Varšavské smlouvy již počátkem 

šedesátých let minulého století ukázaly, že ani v konvenčních silách neexistuje taková 

převaha Moskvy, jako se doposud tvrdilo. John Gaddis v této souvislosti píše, že nový 

přepočet raketových i lidských kapacit „dal Západu, poprvé od roku 1945, pocit celko-

vé vojenské parity se Sovětským svazem, možná dokonce převahy“.1    

Kennedyho vláda svým zvýšením vojenských výdajů a změnou strategie zahájila 

nové kolo závodů ve zbrojení. „Jako reakce na prudkou výstavbu strategických a kon-

venčních sil USA Kennedyho vládou na konci roku 1961 revidoval Sovětský svaz svůj 

obranný program,“2 píše například Norman Polmar z Národního strategického infor-

mačního centra. Výsledkem bylo, že vojenští plánovači v Pentagonu museli přinej-

menším od poloviny šedesátých let minulého století počítat s možností sovětského tzv. 

druhého úderu – schopností SSSR zachovat si i po nenadálém útoku strategic-

kých sil USA dostatečný potenciál, který by v odvetném, tedy druhém úderu 

mohl devastovat Spojené státy. Vznikla patová situace, na kterou muselo reagovat  

i strategické myšlení: jaderné zbraně přestávaly být vnímány jako meč a začaly 

být stále více chápány jako štít, za nímž se schovávají jiné způsoby vojenských a po-

litických aktivit.  

Koncepce totální jaderné války se stala mnohem analytičtější. Představa odstrašení 

jadernou válkou nalezla své matematické vyjádření v ideji garantovaného zničení, 

která měla přesně určit potřebné dostatečné množství strategických jaderných 

zbraní. V podání tehdejšího ministra obrany Roberta McNamary garantované zničení 

představovalo schopnost druhým úderem zabít 20 až 25 % obyvatel a zničit 50 % prů-

myslu Sovětského svazu. To prý vyžadovalo dopravit na cíl 400 jaderných náloží  

o jednotlivém ekvivalentu jedné megatuny TNT.3 

Ještě s jednou novinkou přišla tehdejší koncepce jaderné války: s představou kon-

trasilového úderu. Jestli Brodie požadoval zacílování amerických strategických sil na 

sovětská města, Kennedyho vláda v duchu strategie pružné reakce přijala přesně opač-

né rozhodnutí. Podle projevu McNamary, předneseného před ministry obrany NATO 

začátkem roku 1962 a poté v červnu 1962 na Michiganské univerzitě, základním vo-

jenským cílem „by mělo být zničení nepřátelských sil, ne jeho civilní populace“. Tato 

vize byla předkládána jako humánní strategie, v jejímž důsledku by místo 215 miliónů 

mrtvých v jaderné válce mělo zahynout „pouze“ 25 miliónů.4  

Záludnost kontrasilového zaměření strategických sil USA je v tom, že žádný útoč-

ník si nemůže dovolit zahájit válku bombardováním měst a ponechat protivníko-

vi jeho strategické síly pro zničující odvetu. Naopak strategie, která počítá se za-

hájením bojů útokem proti strategickým silám protivníka, se snaží dosáhnout 

vlastní beztrestnosti zničením prostředků případné odplaty. Udeřit proti ozbroje-

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 206. 
2 POLMAR, Norman: Strategic Weapons: An Introduction. New York: Crane, Russak and Co.,  

1982, s. 40. 
3 Viz SŠA: vojenno-stratégičeskije koncepcii. Moskva: Nauka, 1989, s. 153-154. 
4 SMOKE, Richard: National Security and the Nuclear Dilemma. An Introduction to the American Expe-

rience. Massachusetts etc.: Addison-Wesley Publishing Co., 1984, s. 105 a 107. 
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ným silám by mohlo dát útočníkovi naději. Koncepce boje proti silám jako obranná 

vojenská strategie je nelogická: k čemu by byl útok proti základnám, z nichž již 

odstartovaly nosiče jaderných náloží? Její obranný význam může být pouze v posi-

lování nejistoty a ve velmi riskantním pojetí odstrašení. 

V kontextu politiky zadržování či zatlačování komunismu bylo třeba připravovat 

ozbrojené síly k vedení omezené války kdekoliv ve světě. A nejen to: vojenští pláno-

vači se dožadovali, aby armáda Spojených států byla schopna vést několik omeze-

ných válek současně, byť by to byly války různé úrovně. V polovině šedesátých let 

20. století byly již síly všeobecného určení formovány tak, aby byly schopny realizovat 

koncepci dvou a půl válek najednou: omezenou válku v Evropě (proti Varšavské 

smlouvě, za podpory spojenců, pro Spojené státy životně významné střetnutí), omeze-

nou válku v Asii (proti ČLR, omezená podpora spojenců, pro USA životně významný 

konflikt) a „poloviční“ omezenou válku v západní hemisféře (určitá podpora spojenců, 

pro USA konflikt bez existenčního významu). Spojené státy však nikdy nedosáhly 

takové úrovně ve výstavbě ozbrojených sil, která by umožnila naplnit tento záměr.  

Zahraničněpolitické koncepce prezidentů Kennedyho a Johnsona prošly mnohou 

zkouškou – vylodění v Zátoce sviní (1961), konflikt kolem Berlína (1962), akce v Do-

minikánské republice (1965), arabsko-izraelská válka (1967), intervence armád Var-

šavské smlouvy do Československa (1968) atd. Ovšem dvě z nich se staly nesmírně 

významné i pro další vývoj zahraniční politiky Spojených států a doktrinálního myšle-

ní nejen v této zemi: kubánská raketová krize v roce 1962 a vietnamská válka, či přes-

něji válka v Indočíně.   

Kubánská raketová krize 
Převrat v Guatemale se stal modelem pro intervenci na Kubě v dubnu 1961  

– Allen Dulles byl šéfem CIA až do konce listopadu 1961. Tehdejší vylodění povstal-

ců aktivně podporovala vláda USA, což prezident Kennedy zpočátku veřejně popíral 

(obdobně jako Eisenhower původně označil U-2 sestřelený nad Sovětským svazem za 

zbloudilý meteorologický letoun). Z důvodu připravenosti Kubánců, ale i omezení 

svévole CIA ze strany nové Kennedyho vlády, skončila intervence velkým fiaskem. 

Zůstala však obava kubánské vlády, že se připravuje nový útok USA.  

Přípravná fáze krize začala 2. května, kdy první tajemník ÚV Komunistické strany 

Sovětského svazu Nikita Chruščov oznámil svým spolupracovníkům, že na žádost 

Fidela Castra o zvětšení počtu vojáků na Kubě by na ostrově chtěl umístit rakety 

s jadernými hlavicemi. Po souhlasu kubánské strany připluly počátkem srpna na Kubu 

první lodě se zařízením proto tyto zbraňové systémy. 8. září byly v havanském přístavu 

vyloženy první části raket. 11. září ale Chruščov ujistil Kennedyho, že Sovětský svaz 

žádané ofenzivní rakety na Kubě neumístí. V té době už probíhala výstavba šesti odpa-

lovacích zařízení pro rakety R-12 a tří pro rakety R-14. Následně pak 14. října špio-

nážní letadlo U-2 výstavbu těchto odpalovacích zařízení vyfotografovalo – v té době 

bylo na Kubě již 40 sovětských raket středního doletu.  

Vlastní kubánská raketová krize trvala od 15. října do 20. listopadu 1962, přičemž 

nejdramatičtějších bylo prvních třináct dní. Tato krize je právem pokládána za bod 
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studené války, kdy byl svět nejblíže jaderné katastrofě. Zároveň se stala učebnico-

vým příkladem krize v mezinárodní politice: byla náhlým výbuchem neočekávaných 

událostí a nepřátelských akcí, způsobených již dlouhotrvajícím konfliktem. Vyvolaly ji 

nepředvídané akce obou oponentů a byla spojena s vysokým pocitem nebezpečí. Stát-

níkům obou stran přinesla pocit omezeného času pro přijetí rozhodnutí a odpovědi. 

Celou krizi doprovázel též pocit zlověstných důsledků z případné nečinnosti.  

Krize propukla v okamžiku, kdy analytici CIA na snímcích pořízených špionážním 

letadlem U-2 rozpoznali rakety středního doletu, které se chystal Sovětský svaz roz-

místit na Kubě. O jejich chystané výstavbě ovšem již předtím informovaly zprávy 

CIA.1 Sovětský svaz však při jednání s Kennedym 18. října ústy ministra zahraničí 

Andreje Gromyka a velvyslance SSSR v USA popřel přítomnost ofenzivních zbraní na 

Kubě. V Bílém domě byl vytvořen šestnáctičlenný krizový štáb EXCOMM (Výkonný 

výbor Rady národní bezpečnosti; formálně byl zřízen 22. října).  

Krizový štáb v Bílém domě během krize zvažoval všechny varianty vývoje: od 

bombardování sovětských základen, přes invazi na Kubu až po válku se Sovětským 

svazem. EXCOMM mimo jiné navrhoval opatření a posuzoval, jaká bude případná 

reakce Moskvy na takové akce, jako je „chirurgický“ letecký úder proti základnám na 

Kubě. Budou zničeny skutečně všechny rakety, nebo některé odstartují na USA? Bude 

Sovětský svaz v odpověď bombardovat základnu raket USA v Turecku? Jak odpovědět 

na tento útok, když Turecko je členem NATO? Nezahájí Sovětský svaz blokádu zá-

padního Berlína či útok na něj? Jaký bude osud základny Guantanámo? Kdy a jak má 

začít invaze na Kubu a zda má vůbec začít? Jak provést výběr cílů pro americké rakety 

v Sovětském svazu? Tyto a mnoho podobných otázek EXCOMM posuzoval, což zna-

mená, že analyzoval možné eskalační stupně a jejich následky. Ne vždy však 

v EXCOMMu panovala shoda, a tak prezident musel sám vybírat mezi alternativami 

(nejdůležitějším poradcem v klíčových okamžicích byl jeho bratr a ministr spravedl-

nosti Robert Kennedy).  

Plnou silou krize propukla 22. října, když ve večerním rozhlasovém a televizním 

projevu prezident Kennedy oznámil americké i světové veřejnosti, že Sovětský svaz 

buduje na Kubě raketovou základnu.2 Uvedl, že „cílem této základny nemůže být nic 

jiného, než nukleární úder proti západní hemisféře“. Zároveň oznámil, že ve snaze 

zastavit tuto ofenzivní výstavbu byla vyhlášena „přísná karanténa na dovoz všech 

ofenzivních vojenských zařízení loděmi na Kubu“, a to ze všech zemí a přístavů. Do-

dal, že tato karanténa bude v případě potřeby rozšířena na další náklad a lodě. A pro-

hlásil, že politikou Spojených států nadále bude, že „každá nukleární raketa, odpálená 

z Kuby proti jakémukoliv státu západní hemisféry, bude chápána jako útok na Spojené 

státy, což vyžaduje plnou odvetnou odpověď vůči Sovětskému svazu“. Obrátil se na 

Organizaci amerických států i Radu bezpečnosti OSN.  

Po celou dobu krize Sovětský svaz tvrdil, že zbraně dodávané na Kubu mají obran-

ný charakter. Organizace amerických států podpořila stanovisko Washingtonu, právě 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 97. CIA – kubánská krize, 1962 
2 Viz Dokumenty na CD – 96. John F. Kennedy: Kubánská raketová krize, 22. 10. 1962 
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tak jako všichni spojenci v NATO. Generální tajemník OSN U Thant se naopak ujal 

role usmiřovatele, k němuž se na půdě OSN připojily i země Asie a Afriky.   

K datu Kennedyho projevu nebyla na Kubě ještě žádná ze sovětských  raket střed-

ního doletu s jadernou hlavicí připravena k použití. Vojenský kontingent Sovětské 

armády čítal 43 tisíc mužů. Během krize byla ovšem do stavu bojové pohotovosti uve-

dena vojska Varšavské smlouvy. Také prezident Kennedy zvýšil pohotovost americ-

kých ozbrojených sil na úroveň DEFCON-2, což je nejvyšší pohotovost, která byla 

dosud od 2. světové války ve Spojených státech vyhlášena.  

24. října v 10.00 hodin ráno washingtonského času přibližně 180 lodí válečného 

námořnictva USA zahájilo blokádu Kuby; té se i nadále oficiálně říkalo „karanténa“, 

neboť blokáda by měla charakter válečného aktu. V té době ke Kubě mířilo 30 sovět-

ských lodí, mezi nimi loď Aleksandrovska, která vezla 24 jaderných hlavic pro rakety 

a 44 hlavic pro střely s plochou dráhou letu, čtyři lodě vezoucí rakety pro dvě divize. 

Ke Kubě mířily i čtyři dieselelektrické ponorky. V rostoucím napětí Chruščov nařídil, 

aby se sovětské lodě zastavily před linií válečných lodí USA.     

Výměna ostrých stanovisek ustala 26. října, když Chruščov v odpovědi Kennedymu 

navrhl, že Sovětský svaz stáhne z Kuby rakety výměnou za slib, „Spojené státy ne-

vtrhnou se svými vojsky na Kubu a nebudou podporovat žádné další síly, které by se 

snažily vtrhnout na Kubu“. Připomněl, že Spojené státy jsou pobouřeny rozmístěním 

raket na Kubě, „protože je devadesát mil přes moře od pobřeží Spojených států. Ale… 

vy jste umístili ničivé raketové zbraně, které nazýváte ofenzivní, v Turecku, přímo 

vedle nás… Navrhuji proto: jsme ochotni stáhnout z Kuby prostředky, které pokládáte 

za ofenzivní… Vaši představitelé učiní prohlášení, které zajistí, že Spojené státy… 

odstraní obdobné prostředky z Turecka… a poté osoby, pověřené Radou bezpečnosti 

OSN, by mohli provést inspekci“.   

Dopis byl doručen do Washingtonu 27. října v 10 hodin. Tentýž den bylo ovšem 

nad Kubou sestřeleno letadlo U-2. Pilot zahynul a stal se jedinou obětí této největší 

krize. CIA z Kuby hlásila, že sovětské rakety jsou schopné akce. Washington informo-

val spojence, že je připraven v krátké době přijmout odpovídající vojenská opatření na 

obranu západní hemisféry. Zároveň se však na ministerstvu spravedlnosti sešel Robert 

Kennedy, bratr prezidenta, se sovětským velvyslancem a začali připravovat řešení. 

Ministr ujistil velvyslance, že prezident nevidí ve stažení raket z Turecka překážku 

dohody. Začala konstruktivní fáze krize.   

Ráno 28. října obdržel Chruščov dopis od Kennedyho, který byl psán předešlého 

dne a odeslán po 20. hodině z Washingtonu. Dopis byl ovšem hned po dokončení pře-

dán i médiím, aby nedošlo ke zpoždění. Kennedy shrnul situaci ve chvíli, kdy v Bílém 

domě nevěděli, které ze stanovisek Chruščova je platné a zda neproběhl v Kremlu 

převrat: „1) vy budete souhlasit se stažením svých zbraňových systémů z Kuby pod 

odpovídajícím pozorováním a dohledem představitelů OSN… 2) my ze své strany 

souhlasíme… (a) rychle zrušit opatření karantény, která jsou v této chvíli zavedena  

a b) dát záruky proti invazi na Kubu.“ Ani slovo o raketách v Turecku.  

Sovětské vedení tento návrh projednalo a v 16.00 hodin moskevského času byl vy-

dán příkaz na demontáž odpalovacích zařízení sovětských raket na Kubě. Nespokojen 
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s výsledkem byl Fidel Castro (mimo jiné i proto, že sovětské rozhodnutí bylo přijato 

bez konzultací s Kubou), ale také část americké generality, která požadovala intervenci 

na Kubě. Stahování patnácti raket Jupiter z Turecka bylo v tichosti dokončeno v dubnu 

následujícího roku; v téže době ovšem do Středomoří vplula nukleární ponorka USS 

Sam Houston s šestnácti raketami Polaris schopnými plnit úkoly obdobného rázu jako 

rakety Jupiter, odpálené z Turecka. Navíc v roce 1963 přišla vláda USA s návrhem na 

vytvoření multilaterálních jaderných sil NATO, který ovšem nebyl nikdy realizován.  
 

Tabulka č. 34: Jaderný arzenál USA a SSSR 

v době kubánské raketové krize, 1962 
 

 ICBM SLBM bombardéry 
strategické 

nálože celkem 

taktické 

nálože 

jaderné nálože 

celkem 

USA 213 151 6847 7211 20 085 27 297 

SSSR 11 60 401 471 2 2471 
 

Názory, proč vlastně krize vypukla, se různí. Kuba se bezesporu cítila ze strany 

Spojených států ohrožena. Sovětský svaz zároveň mohl v rozmístění svých jaderných 

nosičů na Kubě spatřovat cestu k vytvoření silové rovnováhy: v roce 1962 měly Spo-

jené státy převahu v počtu zbraní všeho druhu – což názorně ukazuje tabulka číslo 34.1 

Podle dostupných informací se v první vlně Moskva chystala na Kubě rozmístit  

24 raket středního doletu R-12 s doletem dva tisíce kilometrů a 16 raket R-14 s do-

letem až 4,5 tisíce kilometrů, vybavených jadernými hlavicemi schopnými pokrýt 

téměř celé území Spojených států až po San Francisko. Sovětské jednotky na Kubě 

doplňovalo 42 bombardérů Il-28 a střely s plochou dráhou letu, které též měly jader-

nou hlavici. Po dosažení plánovaného stavu měl počet jaderných náloží, schopných 

zasáhnout území USA, stoupnout přibližně na dvojnásobek. Součástí výzbroje sovět-

ského kontingentu byla i letadla Mig 21, tanky T 55 a jednotky protiraketové obrany  

a další technika.  

Výraznou početní převahu USA ve strategických zbraních nemohlo rozmístění 

sovětských raket na Kubě zásadně narušit. Navíc v době kubánské raketové krize 

měly Spojené státy své rakety středního doletu s jadernými hlavicemi s doletem 

necelých 2,5 tisíc kilometrů na dostřel do evropské části Sovětského svazu: ve 

Velké Británii bylo umístěno 60 raket Thor, v Itálii 30 raket Jupiter a dalších 15 raket 

Jupiter v Turecku, které Spojené státy začaly rozmísťovat u İzmiru v roce 1961. 

Ze základny u İzmiru trvala cesta termonukleární hlavice do Moskvy přibližně 16 mi-

nut. A právě rakety v Turecku se staly předmětem sporů, když se připravovala dohoda 

o stažení sovětských raket z Kuby. Nakonec Kennedy přistoupil na odsun raket 

z Turecka, ovšem s tím, že tento „ústupek“ musel být před veřejností utajen.   

Z dostupných údajů vyplývá, že Bílý dům hrál tvrdě, protože předpokládal v Krem-

lu racionálního hráče. Jenže – do jaké míry se dá u politiků počítat s realistickým po-

hledem na situaci, oproštěným od chybných analýz, předsudků a zájmů? Má vždy stát-

                                                      
1 Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/default.asp 
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ník pod kontrolou všechny zbraně? A nestačí ke katastrofě pouze několik jaderných 

náloží, které vlastní „slabý“ protivník? Jak se protihráč dozví to, co chceme, aby se 

dozvěděl? Stane se tak včas a v nezkreslené podobě? Jaké jsou skutečné technické 

charakteristiky diskutovaných zbraňových systémů? Ne náhodou bylo právě po této 

krizi zřízeno přímé komunikační spojení mezi Bílým domem a Kremlem. 

Během kubánské raketové krize se ukázalo, že odstrašení ke svému fungování 

nepotřebuje vždy vojenskou paritu či technologickou rovnováhu v kvalitě a počtu 

náloží a nosičů. Bylo by naivní cítit uspokojení nad tím, že ozbrojené síly USA dispo-

novaly patnáctinásobně větším arzenálem strategických náloží než Sovětská armáda, 

když na zničení Washingtonu či New Yorku by stačila pouze jedna či dvě nálože.  

Spor mezi Washingtonem a Moskvou se mimo jiné týkal otázky, zda sovětské rake-

ty na Kubě mají obranný, nebo útočný charakter. Z celé krize je patrné, že v politice 

odstrašení splývá útočný a obranný charakter některých zbraňových systémů, 

což stupňuje nejistotu – využitelnou při odstrašování. Útočný či obranný charakter 

strategickým systémům dává především politika.  

Celá koncepce odstrašení procházela tehdy revizí. Jak již bylo naznačeno, jaderné 

zbraně se z „meče“ měly změnit na „štít“. Původně byla základem odstrašení při-

pravenost na zahájení jaderné války; tak tomu bylo například v Eisenhowerově 

strategii hromadné odvety. Nyní se postupně stával základem odstrašení propočet 

možnosti druhého úderu. Jestliže v  odvetě by útočník byl zbytkem zbraní napadené-

ho zničen, znamená to, že je odstrašen od svého úmyslu zaútočit. Takováto koncepce 

odstrašení je ovšem náročná jak na racionalitu protivníků, tak i na velikost strategic-

kých potenciálů.   

Právě v návaznosti na takovéto úvahy tehdy, při zavádění koncepce pružné reakce 

do strategie NATO, dospěli politici ve Francii k závěru, že se snížila věrohodnost Spo-

jených států, pokud se jedná o závazky vůči západní Evropě. „Spáchá Washington 

sebevraždu proto, aby zachránil Paříž?“, ptal se francouzský prezident generál Charles 

de Gaulle. V šedesátých letech minulého století pak francouzští vojenští analytici do-

spěli k názoru, že lze vytvořit potenciál defenzivního odstrašení pod hladinou tech-

nických možností supervelmocí – takovéto odstrašení by mělo fungovat při poměru 

15 % ku 90 % zničených zdrojů, tedy ve chvíli, kdy velmoc je schopna zničit druhým 

úderem supervelmoci 15 % hospodářských a lidských zdrojů. Francie odešla z vo-

jenských složek NATO a začala budovat vlastní jaderný arzenál.1 Svými propočty dala 

příklad i jiným mocnostem, především Číně. 

Učebnicový charakter kubánské raketové krizi přidává i fakt, že historici, teoretici  

i novináři mají detailní informace o chronologickém vývoji událostí, a to jak z archívů, 

tak i ze vzpomínek přímých účastníků.2 Také proto je kubánská raketová krize předmě-

                                                      
1 Viz HANDL, Miroslav: Francouzská kritika a její slábnutí. In: Omezené války. Praha: Naše vojsko, 

1971, s. 81. 
2 Viz například NÁLEVKA, Vladimír: Karibská krize. Praha: ISV, 2001; SCHLESSINGER, Jr., Arthur 

M.: A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House.  Boston: Houghton Mifflin, 1965; 

KENNEDY, Robert F.: Thirteen Day.; A Memoir of the Cuban Missile Crisis. With introductions by 

Robert S. McNamara and Harold Macmillan. New York: W. W. Norton, 1969. Atd. 
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tem stálého odborného studia. Poprvé dostali teoretici téměř úplné informace o tom, 

jak probíhala velká mezinárodní krize, a to i pro období z přípravné fáze krize. Steven 

Brams, profesor politologie z New York University, se proslavil aplikací teorie her 

právě na kubánskou raketovou krizi. Graham Allison, profesor z Harvard University, 

pak svojí knihou Podstata rozhodnutí (1971) odstartoval novou vlnu výzkumů zahra-

niční politiky, konkrétně tří modelů rozhodovacích procesů: racionální aktér, organi-

zační proces a vládní (byrokratická) politika.1 Analýzy kubánské raketové krize a bouř-

livé diskuse kolem ní probíhají dodnes.   

Důležité ale bylo a stálé zůstává, co se díky kubánské raketové krizi naučili tehdejší 

i dnešní státníci. Tím nejdůležitějším poznatkem bylo a je, jak rozhodovat a jednat 

v podmínkách vzájemného zaručeného zničení. Bylo vidět, že koncepce pružné 

reakce ve vyšších patrech krize funguje. Teze o tom, že poučení tohoto typu již dnes 

neplatí, patřila k základům strategie prezidenta George Bushe ml., o níž pojednává  

17. kapitola. Zdá se ale také, že tento poznatek byl jedním z důvodů, proč prezidentský 

tým přistoupil na vojenskou angažovanost ve Vietnamu.  

Válka ve Vietnamu 
Válka ve Vietnamu – přesněji řečeno druhá válka v Indočíně po 2. světové válce  

– je modelovým příkladem aplikace strategie pružné reakce. V jejím rámci lze sledovat 

jak vojenské eskalační stupně, tak i propojení či oddělení politických cílů, sledovaných 

na jedné straně ve válce a na druhé pak probojovávané válkou.  

Eskalace vojenských akcí Spejených států v Indočíně měla tři hlavní stupně:  

(a) účast poradců, (b) přímá vojenská angažovanost ve Vietnamské republi-

ce (Jižním Vietnamu) a dalších státech Indočíny, (c) akce proti Vietnamské de-

mokratické republice (Severnímu Vietnamu). Účast vojenských poradců odstarto-

val již prezident Harry Truman, který v rámci pomoci francouzským kolonizátorům 

vyslal v září 1950 první vojáky do Vietnamu. V červnu 1956, tedy za prezidenta Eisen-

howera, byl počet poradců navýšen na 740. Hned v prvním roce své vlády pak John 

Kennedy rozhodl o zvýšení počtu poradců na 16 300 vojáků. Na vrcholu války 

v roce 1968 bylo 9430 vojáků vedeno jako poradci.  

Už v květnu 1961 doporučil sbor náčelníků štábů vyslat do Vietnamu pravidelné 

vojenské jednotky. V prosinci téhož roku generál Maxwell Taylor a Walt Rostow na-

vrhli vyslat bojovou jednotku osmi tisíc mužů. Kennedy odmítl a trval na využití eko-

nomické a vojenské pomoci Saigonu spolu se zvyšováním počtu poradců.  

 Svržení Ngo Dinh Diema, 1963 

Neúspěchy v boji proti partyzánům a masové protivládní protesty buddhistů spojené se 

sebevražedným upalováním vedly k tomu, že v listopadu 1963 zorganizovala jihoviet-

namská armáda za pomoci USA převrat, během něhož byl jihovietnamský prezident 

Ngo Dinh Diem zavražděn. Poprvé byl odstraněn věrný spojenec USA, přičemž 

toto odstranění bylo připravováno ve Washingtonu za přímé účasti prezidenta.   

                                                      
1 Viz ALLISON, Graham T.: Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. Glenview, 

Boston, London: Scott, Foresman and Co., 1971. 
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Ngo Dinh Diem pocházel z dlouhé linie vietnamských mandarínů. Stal se prvním 

katolickým vládcem ve Vietnamu, právě tak jako prezident Kennedy byl prvním kato-

líkem v Bílém domě. V červenci 1954 se po odchodu francouzských kolonizátorů Di-

em stal jihovietnamským premiérem. Do prezidentské funkce nastoupil Diem poté, kdy 

v roce1955 sesadil císaře.  

Diemova popularita byla ale malá. Křesťané představovali pouze desetinu obyvatel 

celého Vietnamu. V zemi vládla jedna rodina – Diemův nejstarší bratr řídil vládní 

stranu, další bratr byl katolický arcibiskup a velký investor, třetí byl velvyslancem ve 

Velké Británii. Čtvrtý bratr, Ngo Dinh Nhu, byl „vietnamský Rasputin“, prezidentův 

nejbližší poradce. Mimořádný vliv měla i Nhuova manželka.  Protože hrozilo vítězství 

Ho Či Minových komunistů, rozhodli Diem s Johnem F. Dullesem, že se – v  rozporu 

s ženevskými dohodami – v roce 1956 v Jižním Vietnamu neuskuteční volby. Vietnam 

byl rozdělen na dva státy.  

Roku 1960 pak byla vytvořena široká Fronta národního osvobození Jižního Viet-

namu, která si kladla za cíl svržení Diema, vyhnání jeho amerických ochránců a sjed-

nocení Vietnamu. Ve Washingtonu tento fakt téměř nikdo nezaznamenal. Při předává-

ní Bílého domu Eisenhower dlouze Kennedyho informoval o mezinárodních problé-

mech – a Vietnam prý nezmínil ani jednou.   

V Saigonu převrat připravoval tehdejší velvyslanec USA Henry Cabot Lodge, Jr.,  

bývalý republikánský senátor, kterého Kennedy ve volbách do Kongresu porazil, pre-

zident Eisenhower jej pak jmenoval velvyslancem při OSN a Kennedy následně am-

basadorem v Jižním Vietnamu. Za CIA akci řídil Lucien Conien. Vše ale probíhalo 

s vě-domím prezidenta. Samotnému převratu předcházela porada přímo u Kennedyho 

v Oválné pracovně Bílého domu. Nikdo z přítomných patnácti prezidentových spolu-

pracovníků a poradců prý akcí nebyl nadšen, nikdo ale její odvolání nenavrhl. Tři dny 

na to byli Ngo Dinh Diem a jeho bratr Nhu zavražděni. Kennedy byl prý touto kon-

covkou převratu šokován.  

Ani nové vedení jihovietnamského státu nezajistilo vojenské úspěchy, ač bylo ještě 

několikrát vyměněno. V srpnu 1964 oznámila oficiální místa ve Washingtonu, že  

v neutrálních vodách Tonkinského zálivu severovietnamské hlídkové torpédové 

čluny měly dvakrát napadnout dva americké torpédoborce. Údajný útok byl ozna-

čen za nevyprovokovaný projev agrese. Vzápětí, konkrétně 7. srpna 1964, přijal 

Kongres USA na žádost prezidenta Lyndona Johnsona Rezoluci o Tonkinském 

zálivu.1 Ta dala prezidentovi právo bez formálního vyhlášení války v souladu s ústa-

vou USA, Chartou OSN a se závazky vyplývajícími z paktu SEATO „podniknout 

všechny nezbytné kroky, včetně použití ozbrojené síly“. Rozhodnutí se týkalo pomoci 

každému členu nebo přidruženému státu SEATO „žádajícímu o pomoc v obraně jeho 

svobody“2. Není bez významu, že rezoluce byla přijata uprostřed volební kampaně  

– v Senátu bylo 88 hlasů pro přijetí a dva proti, ve Sněmovně reprezentantů hlasovalo 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 99. Rezoluce o Tonkinském zálivu, 7. 8. 1964 
2 The Tonkin Gulf Resolution Authorizes the President to Use Force, 1964. In: Major Problems in Ameri-

can Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 421. 
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pro 416 poslanců, proti nebyl žádný. Začala oficiální přímá vojenská angažovanost 

USA ve válce. Jak napsal senátor James Fulbright, po přijetí rezoluce o Tonkinském 

zálivu „vláda přeměnila vietnamský konflikt z občanské války, jíž se zúčastnilo jisté 

množství amerických poradců, na velkou mezinárodní válku, v níž hlavní bojující stra-

nou je americká stotisícová armáda“.1 

V březnu 1965 se v Jižním Vietnamu vylodila první bojová jednotka armády USA. 

V té době vzrostl počet partyzánů v Jižním Vietnamu přibližně na sto tisíc. V květnu 

1966 byly pravidelné jednotky Spojených států poprvé nasazeny do bojů v Kam-

bodži. Koncem roku 1967 dosáhl počet vojáků USA v Jižním Vietnamu 480 tisíc  

a počet padlých téměř 10 tisíc. V únoru téhož roku zahájili partyzáni a vojenské útvary 

Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu rozsáhlou Tet ofenzivu (svátky Tet 

jsou oslavou asijského Nového roku). Během ní zaútočily na více než sto měst a tvrdé 

boje se přenesly i do Saigonu a Hue. V únoru až březnu 1967 jednotky USA vstoupily 

na území Laosu, což bylo potvrzeno veřejně až v dubnu – podle zpráv kongresového 

výboru se vojáci a civilisté USA podíleli na bojích v Laosu dokonce již od roku 

1962 (od roku 1966 bombardováním).     

Leteckou válku proti Severnímu Vietnamu zahájily Spojené státy ještě před 

vyloděním první pravidelné jednotky, konkrétně v únoru 1965. V prosinci téhož 

roku byl bombardován první významný průmyslový objekt – tepelná elektrárna u 

Haiphonghu. V dubnu následujícího roku se do bombardování Severního Vietnamu 

zapojily strategické bombardéry B-52, létající ze základny na ostrově Guam. 

V červnu již bylo bombardováno okolí Hanoje. V únoru 1967 začala letadla USA sha-

zovat miny do řek Severního Vietnamu. O rok později, tedy v únoru 1968, byl popr-

vé podniknut přímý letecký útok na hlavní město Severního Vietnamu, Hanoj.  

Strategie pružné reakce počítá s využitím velké škály silových prostředků, tedy ne-

jen síly na bojišti či bombardování týlu. Například v letech 1961 a 1971 používala 

americká armáda chemické zbraně – herbicidy, které měly jak ničit úrodu, tak 

také lesní porost, v němž se skrývali partyzáni. Podle některých údajů bylo chemic-

kými zbraněmi zasaženo 13 % území Jižního Vietnamu; současná vietnamská vláda 

odhadla, že přibližně čtyři milióny lidí byly během těchto akcí letectva Spojených 

států zasaženy dioxinem. Byly budovány tzv. strategické vesnice, kam byli sváženi 

vesničané, aby nemohli podporovat partyzány. Probíhaly i subverzní operace. Příkla-

dem může být operace Fénix, během které bylo v letech 1967 až 1972 pod vedením 

CIA fyzicky zlikvidováno více než 26 tisíc kádrů Fronty národního osvobození Jižního 

Vietnamu. Důležitou roli hrála i propaganda.        

Všechny eskalační i deeskalační kroky byly prováděny na základě politických 

rozhodnutí. Pro ilustraci lze uvést, že v dubnu 1972 byl odvolán a degradován velitel 

amerického letectva ve Vietnamu se zdůvodněním, že v době od listopadu 1971 do 

března 1972 svévolně nařídil přibližně 20 leteckých útoků na Severní Vietnam.  

Vojenský a diplomatický tlak na Severní Vietnam, ale i Sovětský svaz a Čínu, 

pulsoval tak, jak Washington spojoval cíle ve válce s cíli války. První zastavení 
                                                      
1 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 57. 
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bombardování Severního Vietnamu na příkaz prezidenta Johnsona v březnu 1968 

předznamenalo začátek jednání; mírové rozhovory začaly v květnu téhož roku v Paříži. 

Ovšem v červenci následovala nová rozsáhlá bombardování Severního Vietnamu leta-

dly B-52. První vážná mírová jednání v Paříži lze datovat až od ledna 1969, tedy 

po příchodu nového prezidenta do Bílého domu. V únoru 1969 pak byl vytvořen 

společný americko-(jiho)vietnamský štáb, který započal tzv. vietnamizaci konfliktu. 

Ovšem v dubnu 1969 dosáhl kontingent vojáků USA v Jižním Vietnamu svého nej-

vyššího počtu – 543 482 vojáků.  

Propojování vojenských a diplomatických aktivit pokračovalo. V květnu 1969 pre-

zident Richarda Nixon oznámil, že je rozhodnut stáhnout vojáky z Vietnamu. 

V červnu pak opět americké letectvo začalo bombardovat Severní Vietnam. V červenci 

ovšem odešla první bojová jednotka USA z Vietnamu. V srpnu 1971 přebrala jihoviet-

namská armáda plnou odpovědnost za pozemní operace; pozemní síly USA ukončily 

boje v srpnu 1972. Ovšem v květnu 1972 Nixon nařídil zaminování severovietnam-

ských přístavů. V červenci pak Washington přiznal vinu za ničení přehrad v Severním 

Vietnamu. V říjnu, v předvečer prezidentských voleb (od té doby se hovoří o „říjno-

vém překvapení“ v kampaních), oznámil Henry Kissinger, že „mír je na dosah ruky“  

a bylo zastaveno letecké bombardování i námořní odstřelování Severního Vietnamu. 

V prosinci však, a to i během Vánoc, na příkaz prezidenta Nixona provedlo letectvo 

USA těžké bombardování Hanoje i Haiphongu s masovým nasazením letadel B-52; 

došlo také k dalšímu zaminování severovietnamských přístavů.  

I když prostá chronologie akcí může vypadat, že ve Washingtonu vládl chaos, kaž-

dý výkyv v použití síly usiloval dílem o získání výhodných pozic u diplomatického 

stolu, dílem měl vytvořit podmínky pro důstojný odchod z Indočíny. V lednu 1973 

vydal prezident Nixon příkaz zastavit všechny vojenské akce ve Vietnamu. V březnu 

1973 opustily Vietnam poslední jednotky Spojených států. O měsíc později bylo též 

dosaženo příměří v Laosu, ovšem ještě v dubnu téhož roku letadla USA Laos bombar-

dovala. V srpnu téhož roku zastavily Spojené státy bombardování Kambodže. 30. dub-

na 1975 jednotky Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu a armády Vietnam-

ské demokratické republiky obsadily Saigon. 

Poučení z prohry 
Porážka USA v Indočíně ukázala na celou řadu slabin tehdejší koncepce omezené 

války. Předně její pojetí vycházelo z nejjednodušší vize zadržování komunismu: pro 

Kennedyho a Johnsonovu administrativu byla národněosvobozenecká hnutí a sociální 

revoluce stejným „spiknutím Moskvy“. Jenže v té době komunistické hnutí už nebylo 

řízeno z jednoho centra a revoluce byla do značné míry reakcí na velké vnitřní sociální 

rozpory rozvojových zemí. Zároveň ovšem v některých státech tzv. třetího světa došlo 

ke srůstání komunistického a národněosvobozeneckého hnutí.  

Vznikla situace, kdy proti vizi omezené války nestál protivník se stejnou kon-

cepcí, ale revolucionáři, kteří si na bojišti nekladli omezené politické cíle. Strate-

gie vleklé partyzánské války, rozpracovaná řadu let před válkou v Indočíně Mao Ce-

tungem, se opírala o odhodlání vybojovat úplné vítězství. I jednání o míru s diplomaty 
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Severního Vietnamu a vyjednavači Prozatímní vlády Jižního Vietnamu představovalo 

velký problém: tito partneři u jednacího stolu usilovali o odchod USA z občanské vál-

ky a její vítězné dokončení, nikoliv o zachování rozděleného Vietnamu.     

Podle tehdejších představ byly hlavním protivníkem ve Vietnamu Sovětský svaz 

a Čína. Zvyšování politického tlaku prostřednictvím války mělo být spojeno s udrže-

ním politických komunikací a souhrnným výsledkem měly být ústupky SSSR a ČLR. 

V roce 2008 se objevily informace, že ve snaze vynutit si výhodný konec bojů ve 

Vietnamu sáhl Nixon i po nukleárních zbraních: v říjnu roku 1969 zamířily na jeho 

rozkaz strategické bombardéry B-52 s jadernými pumami k hranicím Sovětského sva-

zu. Podle amerického historika Jeremiho Suriho se tak svět ocitl na okraji jaderné vál-

ky – podruhé od karibské raketové krize v roce 1962.1 Ještě ve svých pamětech Kis-

singer tvrdí, že summity s Brežněvem a Maem „nám pomohly dokončit izolaci Hanoje, 

neboť jsme Moskvu a Peking zainteresovali na vztazích s námi“.2 Jenže, jak si stěžují 

jiní teoretici i praktici omezené války, ale občas i Kissinger, Sovětský svaz a Čína 

„neplnily tuto svou roli“ – nenutily vietnamské revolucionáře ke kompromisům.  

 Své další slabiny ukázala i teorie omezené jaderné války. Nezodpovězena totiž zů-

stala otázka, jaký by byl světový ohlas a konkrétní vojenský efekt použití taktických 

nukleárních zbraní. Zároveň teorie eskalace nedokázala osvětlit, jak se jeden z protiv-

níků dokáže zříci hodnot, o něž se bojuje „omezenými“ jadernými prostředky, v pod-

mínkách, kdy už jaderný konflikt začal a on má prokazatelně stejnou ničivou sílu. Vý-

sledkem bylo – jak napsal McNamara, bývalý ministr obrany v Kennedyho a Johnso-

nově vládě –, že Spojené státy stály téměř neustále před nutností volit mezi třemi mož-

nostmi: (1) stáhnout se za co nejpříznivějších okolností; (2) setrvat v konfliktu na dané 

úrovni; (3) zvýšit počet vojáků podle požadavků generála Williama Westmorelanda. 

„Byl jsem tažen k požadavku 3, který jsem pokládal za »předpoklad dosažení jakého-

koliv přijatelného uspořádání«… Následné události prokázaly, že jsem se mýlil.“3  
 

Tabulka č. 35: Oficiální ztráty USA ve vietnamské válce,  

4. srpna 1964 až 27. ledna 1973 
 

počet průběžně 

nasazených  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

8 744 000 47 424 10 785 153 303 211 512 

 

I když lze diskutovat o efektivnosti armády USA na bojišti v Jižním Vietnamu, jisté 

je, že strategie pružné reakce se ve válce v Indočíně dostala do vlastní pasti: pro-

hrávala v politické bitvě, tedy v tom, co mělo být válkou dosaženo. Lidské, eko-

nomické, prestižní, ale i vojenské ztráty překročily postupně přijatelnou míru. Tabulka 

                                                      
1 SURI, Jeremi: Richard Nixon's Secret Plan to Bring Peace to Vietnam by Threatening to Use Nukes 

 – http://hnn.us/roundup/entries/47775.html 
2 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Praha: BB/art, 2006, s. 1149. 
3 Formel Secretary of Defense Robert S. McNamara Concludes That He Šered, 1995. In: Major Problems 

in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 428.  
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číslo 35 ukazuje, jaké byly lidské ztráty Spojených států ve vietnamské válce.1 Válka 

v Indočíně ukázala, že nelze naplnit slova z Kennedyho  inauguračního projevu, podle 

kterých by Spojené státy měly být ochotny při obhajobě svobody „zaplatit jakoukoliv 

cenu, nést jakékoliv břemeno“. 

Válka v Indočíně si vyžádala takové vojenské nasazení, že znemožňovala naplnění 

představy, že ozbrojené síly USA mají být schopny vést současně několik omeze-

ných válek na několika místech ve světě. Jak upozorňuje Robert Haffa, dobrodruž-

ství vlády USA v Indočíně začalo jako „poloviční válka“, ale postupně „absorbovalo 

takový ekvivalent sil, který co do počtu byl plánován pro velké střetnutí v Evropě“. Na 

vrcholu bojů pohltil tento konflikt „více sil, než bylo projektováno pro velké střetnutí 

v Asii před Vietnamem.“2 Ztráty letadel B-52 (celkem americké vojenské letectvo 

přišlo v bojích o 31 těchto strojů) byly tak velké, že muselo být zastaveno jejich nasa-

zování, aby nebyl ohrožen jeden z pilířů strategické triády.   

Jak již bylo uvedeno, největšího množství nasazení vojáků USA ve Vietnamu bylo 

dosaženo v dubnu 1969. K uváděnému počtu 543 tisíc vojáků je ovšem nutné ještě 

přičíst vojáky ze 7. flotily podporující boje z Tonkinského zálivu a vojáky na letec-

kých základnách v Thajsku, na Guamu a v podpůrných základnách. Při takovémto 

počítání lze říci, že se tehdy bojů v Indočíně účastnilo více než milión vojáků 

USA.3 Na nebezpečí upozorňovaly i některé exaktní analýzy. Například podle původ-

ních rozborů Sama Adamse, analytika CIA, bylo na straně povstalců přibližně 271 tisíc 

bojovníků; po návštěvě Jižního Vietnamu nejen změnil názor na jejich morálku, ale 

odhad zvýšil na 470 tisíc.4 Protože velitelé v Pentagonu počítali, že úspěch vyžaduje 

převahu na bojišti v poměru 1 : 3 až 1 : 10, nedalo se při žalostném stavu jihovietnam-

ské armády počítat s vítězstvím ani při nasazení oněch 543 tisíc vojáků USA. Pro srov-

nání: podle některých údajů v Severním Vietnamu v roce 1968 při obraně a hlavně 

rekonstrukci zničené infrastruktury pomáhalo 200 tisíc Číňanů.5  

Situaci nedokázala změnit ani výrazná technická převaha a brutalita v boji. 

Walter Mead při charakteristice způsobu boje armády USA uvádí, že z  9,49 miliónů 

obyvatel Severní Koreje bylo v letech 1950 až 1953 během amerických akcí zabito 

milión civilistů. Zahynulo též 34 tisíc vojáků Spojených států. To znamená, že na kaž-

dého mrtvého amerického vojáka připadlo 30 zabitých severokorejských civilistů. 

Během vietnamské války svrhli vojáci USA téměř třikrát více explozivních materiálů, 

než bylo použito během 2. světové války. Mead uvádí, že během americké angažova-

nosti ve válce zahynulo 365 tisíc vietnamských civilistů. Tedy osm vietnamských civi-

                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
2 HAFFA, Robert P., Jr.: The Half War. Planning U.S. Rapid Development Forces to Meet a Limited 

Contingency, 1960-1983. Boulder, Londonn: Westview Press, 1984, s. 35 a 38. 
3 Viz DUPUY, R. Ernes., DUPUY, Trevor N.: Vojenské dějiny. The Harper Encyklopedie. Sv. 2. Praha: 

Forma, 1966, s. 1341.  
4 Viz CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání,  

s. 144-145. 
5 Viz BRIGHAM, Robert K.: An Unwinnable War. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 447.  
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listů na každého mrtvého Američana. Pro srovnání pak Mead dodává: během 2. světo-

vé války zahynuly na východní frontě dva milióny německých vojáků a deset miliónů 

sovětských civilistů – tedy pět sovětských civilistů na jednoho německého vojáka.1  

Také efektivnost vojenských akcí byla sporná. Jak uvádí John Gaddis, v letech 

1965 až 1968 bombardování Severního Vietnamu vzrostlo na čtyřnásobek, ovšem od-

hadovaná dosažená škoda protivníka byla 800 miliónů, zatímco ztráty USA jen na 

letectvu byly šest miliard dolarů. Některé analýzy naznačily, že 65 % leteckých bomb 

a dělostřeleckých nábojů nezasáhlo cíl, přičemž náklady na jejich použití byly přibliž-

ně dvě miliardy ročně. Pravděpodobné zabití stovky severovietnamců či partyzánů si 

prý v roce 1966 vyžadovalo 27 tisíc tun bomb či nábojů.2  

Rostl též odpor domácí i mezinárodní veřejnosti proti intervenci Spojených 

států v Indočíně. Téměř deset tisíc občanů USA odmítlo nastoupit do armády. Návra-

ty vojáků v rakvích podlamovaly důvěru ve správnost vstupu USA do války. Takové 

události, jako byl masakr ve vesnici My Lai, během něhož bylo v březnu 1968 ame-

rickými vojáky zavražděno více než dvě stě bezbranných dětí, žen a mužů, či zastřele-

ní čtyř studentů Kentské státní univerzity v Ohiu při protestech proti válce v květnu 

1970, jen odpor veřejnosti posilovaly. Důvěryhodnost vlády rozleptávaly takové akce 

jako tajný příkaz Nixona z jara roku 1969, kdy prezident nařídil bombardování Kam-

bodže a zároveň přikázal zfalšovat záznamy vojenského letectva – přičemž v březnu 

1970 veřejně tvrdil, že „respektujeme neutralitu Kambodže“; později tentýž rok dal 

rozkaz vyslat do Kambodže pozemní jednotky.3   

V červnu 1971 Daniel Ellsberg, bývalý pracovník ministerstva obrany USA, zve-

řejnil dokumenty týkající se tajných rozhodnutí o eskalaci na počátku války (tzv. Pen-

tagon Papers).4 Ty potvrzovaly mnohá podezření o klamání veřejnosti vládou. 

Rozpadal se studenoválečnický konsenzus, názorová shoda politické elity a veřej-

nosti týkající se politiky zadržování komunismu. V zahraničí se propadala prestiž 

USA, doma se objevil tzv. vietnamský syndrom – pocit, že již nelze hovořit o morál-

ní nadřazenosti USA a že nelze donekonečna rozšiřovat vojenské závazky při zadržo-

vání komunismu.5  

Podle Johna Gaddise již NSC-68 patří k dokumentům, které udělaly z americ-

kých vůdců machiavelisty – mezi tolika špatnými lidmi se naučili schopnosti „nebýt 

dobrými“. Píše, že autoři NSC-68 rozlišovali vnitřní a zahraniční politiku, že se do-

mnívali, že „v těchto dvou sférách mohou vedle sebe existovat různé standardy chová-

ní“ – že se naučí „nebýt dobrý“ při vedení studené války a „být dobrý“ v domácí de-

mokratické politice. Udržovat toto schizma se podle Gaddise stalo problematické už za 

Eisenhowera (incident s letadlem U 2) a za Kennedyho (vylodění na Kubě). „V přípa-

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 218-219. 
2 Viz GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 261. 
3 Viz tamtéž, s. 338. 
4 Viz Dokumenty na CD – 100. a-d. Pentagonské dokumenty, 1967 
5 Viz HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. The Paradox of World Power. Washington, D.C.:   

Q Press, 2008, s. 49. 
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dě vietnamské války dělicí čára mezi tím, co se smí za mořem, a co je dovoleno doma, 

zmizela úplně.“1   

Oněch více než 58 tisíc občanů Spojených států, kteří zahynuli v bojích o Indočínu, 

se ukázalo jako nepřijatelná cena. V průběhu bojů a narůstajících ztrát vojáků 

USA začala být Rezoluce o Tonkinském zálivu pokládána mnoha kongresmany za 

bianko šek, který prezidentovi umožnil jednat svévolně. Podle některých autorů již 

v roce 1964 prezident Johnson v soukromí říkal, že během incidentu v Tonkinském 

zálivu střílely americké lodě na velryby. V roce 2005 NSA (National Security 

Agency), jedna ze zpravodajských agentur USA, odtajnila dokument, podle něhož 

k žád-nému útoku sverovietnamských člunů na torpédoborce USA v Tonkinském 

zálivu nedošlo. Ovšem, jak napsal Fulbright, když Senát v březnu 1966 odložil návrh, 

podle něhož měla být rezoluce o Tonkinském zálivu anulována, „vyložila si adminis-

trativa toto hlasování jako podporu své politiky ve Vietnamu.“2  

Na vlně odporu k válce pak Kongres v listopadu 1973 přijal Zákon o válečných 

pravomocích (War Powers Act někdy též War Powers Resolution),3 který nařizoval 

prezidentovi do 48 hodin písemně informovat Kongres o jakémkoliv vyslání ozbroje-

ných sil do oblasti faktického nebo potenciálního ozbrojeného konfliktu a omezil dobu 

trvání vojenských akcí v zahraničí, neodsouhlasených Kongresem, na 60 dnů. Kongres 

přehlasoval i prezidentovo veto (viz blíže 19. kapitola). 

Nová cesta 
Válku ve Vietnamu nelze pokládat za jedinou možnou podobu omezené války či 

aplikace strategie pružné reakce. Racionální užití síly v zahraniční politice především 

vyžaduje vyhnout se světové jaderné válce – vše ostatní může být předmětem ostrých 

diskusí. Podle celé řady analýz vedly však Spojené státy od počátku v Indočíně pro-

hranou válku. To, že mnozí s takovýmito závěry nesouhlasí, názorně ukazuje jak inter-

vence Sovětské armády v Afganistanu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

minulého století, tak i intervence Spojených států v Afganistanu a Iráku počátkem  

21. století. Ty mají celou řadu podobných, do značné míry sebezničujících rysů, jako 

válka v Indočíně.  

Ihned po porážce v Indočíně někteří autoři upozorňovali, že chybná nebyla strate-

gie, ale její politická aplikace. Například podle Roberta Osgooda angažovanost ve 

Vietnamu „nevyrůstala z analýzy konkrétních zájmů, ale jednoduše z aplikace Truma-

novy doktríny a obecné strategie zadržování v Asii“. Viděl v zásadě čtyři důvody po-

rážky: vláda, politický systém a společnost v jižním Vietnamu byly příliš zranitelné; 

armáda USA nebyla dobře připravena; eskalace nepřinášela žádoucí politické výsled-

ky; „národní zájem“ nebyl pro Američany dostatečně silný, aby ospravedlnil rozsah  

a trvání bojů. To ale podle Osgooda neznamená, že by se Spojené státy měly zříci stra-

tegie omezených válek. Naopak, „jestliže zadržování zůstává ústředním jádrem zahra-

niční politiky USA, strategie omezené války zůstane podstatnou částí vojenské strate-

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 148 a 153. 
2 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 57. 
3 Viz Dokumenty na CD – 106. Zákon o válečných pravomocích, 7. 11. 1973 
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gie USA, dokud Spojené státy budou mít životní zájmy v zámoří, které musí být háje-

ny v konečné instanci vojenskou silou“.1  

Vojenská síla však nebyla nikdy jedinou složkou moci státu. K paradoxům dějin 

zahraniční politiky USA patří, že to byl Lyndon Johnson, kdo zatáhl Spojené státy do 

indočínské tragedie, a zároveň byl prezidentem, který rozehrál molové struny politiky. 

Se jménem Johnsona je totiž spojováno hned několik zahraničněpolitických doktrín. 

Americký historik Cecil Crabb hovoří o dvou: prohlášení prezidenta ze srpna 1964  

o nutnosti „přijmout všechna opatření k podpoře svobody a obrany míru v jihovýchod-

ní Asii“, které přivedlo vojáky Spojených států do agrese v Indočíně, a prohlášení  

z dubna 1965 o nutnosti čelit tomu, že se někteří „lidé, vycvičení mimo Dominikán-

skou republiku, snaží získat kontrolu“ nad touto karibskou zemí.2  

Z hlediska změn v doktrinálním myšlení je však mnohem významnější Johnsonův 

projev z května 1964, který bývá pokládán za vyhlášení doktríny budování mos-

tů.3 Tehdy prezident USA prohlásil: „Budeme pokračovat ve stavění mostů přes pro-

past oddělující nás od východní Evropy. Budou to mosty rozšířeného obchodu, idejí, 

turistiky a humánní pomoci. Děláme to ze čtyř důvodů. Za prvé proto, abychom umož-

nili nové vzájemné vztahy pro země, které se snaží zvětšit svoji nezávislost, ale nemo-

hou riskovat svoji izolaci. Za druhé, abychom u nové generace vypěstovali smysl pro 

hodnoty západní civilizace, ze které pocházejí a ke které patří. Za třetí, abychom zajis-

tili možnost svobodnější hry mohutných sil oprávněné národní hrdosti, nejzávažnější 

to překážky pro ctižádostivou snahu té či oné země vládnout jiným. Za čtvrté, aby-

chom ukázali, že vítězství zájmů a perspektivy pokroku pro východní Evropu leží v co 

nejtěsnějších vztazích se Západem.“4  

Toto vystoupení je dnes téměř zapomenuto, zatlačeno jak událostmi vietnamské 

války, tak Reaganovou tvrdou politikou, která je spojována s úspěchem v podobě roz-

padu Sovětského svazu a jeho říše. Přesto lze pokládat tento Johnosnův projev za zlo-

mový – odstartoval nové přístupy, které jsou mnohem známější jako politika 

uvolňování či politika lidských práv. V Johnsonových slovech je obsažen nový dů-

raz na hledání cest k vnitřnímu rozkolu socialistických zemí v podmínkách rake-

to-jaderného patu. Doktrína budování mostů byla projevem orientace na čtvrtý 

rozměr zahraniční politiky USA – propagandu, která kromě vojenské síly, hospo-

dářské moci a diplomacie začala plnit vlastní, nezastupitelnou funkci.  

Nejvíce bylo diskutováno uvolnění obchodních bariér mezi Spojenými státy a So-

větským svazem. Ovšem už tehdy například senátor James Fulbright upozorňoval, že 

„politický a psychologický užitek, který by vyplynul z obchodu mezi Východem  

a Západem, by byl pravděpodobně mnohem důležitější než užitek hospodářský.“ Navíc 

varoval, že Západoevropané již tuto politiku zahájili. „Jestliže se však Spojeným stá-

tům nepodaří vést Západ při budování mostů k Východu, pak bude západní Evropa 
                                                      
1 OSGOOD, Robert: Limited War Revisited. Boulder: Westview Press, 1979, s. 34, 37-47, 87. 
2 CRABB, Cecil V., Jr.: The Doctrines of American Foreign Policy. Their Meaning, Role, and Future. 

Baton Rouge, London: Louisiana State University Press, 1982, s. 193 až 194 a 235. 
3 Viz Dokumenty na CD – 98. Lyndon Johnson: Budování mostů, 23. 5. 1964 
4 The New York Times, 24. května 1964. 
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určitě pokračovat v budování mostů sama a postupně se od Spojených států oddálí.“ 

Domníval se ovšem, že budování mostů je cestou k opětovnému sjednocení Evropy: 

„Jakmile bude oběma stranám jasné, že je bezpečné a výhodné vzájemně obchodovat, 

začnou se ideologické přehrady rozpadávat.“1 Měl pravdu: francouzský prezident 

Charles de Gaulle začal svoji politiku détente už v roce 1966 a ani Willy Brandt po 

svém nástupu do funkce kancléře Spolkové republiky Německo v roce 1969 nečekal na 

Washington a zahájil vlastní Ostpolitik.  

 

11. Uvolňování napětí 
Válka v Indočíně změnila přístup mnoha příslušníků politické elity USA i větší části 

veřejnosti k mezinárodní politice. Podle některých autorů poznání, že Spojené státy 

nemohou dělat cokoliv, vedlo k celkové proměně nálady, což by bylo možné charakte-

rizovat jako přechod od intervencionismu k neo-izolacionismu či od univerzálního 

globalismu k selektivnímu globalismu. Michael Roskin přímo hovoří o změně pa-

radigmatu zahraniční politiky, a to od Pearl Harbor paradigmatu k Vietnamské-

mu paradigmatu;2 jejich charakteristiky přibližuje tabulka číslo 36.  
 

Tabulka č. 36: Změna paradigmatu zahraniční politiky USA po válce v Indočíně 
 

Pearl Harbor paradigma Vietnamské paradigma 

Komunismus je monolitní hrozba. Komunismus je rozdělený.  

Když nebudeme intervenovat v zahraničí, 

můžeme být zataženi do války. 

Když budeme intervenovat v zahraničí, 

určitě vstoupíme do války. 

Musíme uštípnout agresi ve chvíli, kdy klíčí. Nejsme světový policajt.  

Domino padá. Rychle, dělejme něco! Domino padá. Co dělat? 

Hospodářská a technická pomoc USA může 

pomoci rozvoji zaostalých zemí. 

Zaostalé země si musejí pomoci, nebo jim 

není pomoci vůbec. 
 

Neúspěchy války v Indočíně vedly k vyhlášení Nixonovy doktríny. Za její první 

vyjádření bývá pokládáno prezidentovo vystoupení na tiskové konferenci v červen-

ci 1969 na ostrově Guam – proto se též někdy hovoří o guamské doktríně. Tehdy 

Nixon slíbil, že Spojené státy „budou dodržovat své smluvní závazky“, avšak zároveň 

dodal, že „mají právo očekávat“, že vnitřní problémy spojenců, do nichž nebudou za-

angažovány velké jaderné mocnosti, „budou řešeny, a odpovědnost za ně bude převza-

ta asijskými zeměmi samotnými“.3 V době vyhlášení guamské doktríny byla zahraniční 

politika USA poutána smlouvami se 42 zeměmi, které vedly k vybudování 302 velkých 

a přibližně dvou tisíc méně významných vojenských základen v zahraničí. 

                                                      
1 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 218, 221 a 225. 
2 ROSKIN, Michael: From Pearl Harbor to Vietnam: Shifting Generational Paradigms and Foreign 

Policy. In: American Foreign Policy. Theoretical Essays. Edited by John G. Ikenberry. Princeton: 

HarperColins Publishers, 1989, s. 548-849.  
3 The Nixon Doctrine Call on Asian Nations to Take Responsibility for Their Own Security, 1969. In: 

Major Problems in American Foreign Relations. Volume 2: Since 1914. Citované vydání, s. 459-460.  
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Zásady nové politiky shrnul prezident Nixon ve svém projevu o vietnamizaci, kte-

rý přednesl v listopadu téhož roku.1 Cílem se stalo vyhnout se dalším válkám vietnam-

ského typu, byť první zásada nové politiky uváděla, že Spojené státy „budou dodržovat 

všechny své smluvní závazky“. Druhý princip říkal, že USA „zajistí nukleární štít svo-

bodě spojeneckých zemí či zemím, jejichž přežití budeme pokládat za životní zájem 

pro naši bezpečnost“. A za třetí, v případech týkajících se jiných forem agrese, Spoje-

né státy poskytnou vojenskou a ekonomickou pomoc v souladu se svými závazky. 

„Budeme ale požadovat, aby země, která bude přímo ohrožena, nesla hlavní odpověd-

nost za poskytnutí živé síly pro svou obranu.“ V případě indočínské války se začalo 

hovořit o snížení angažovanosti USA, a to zvláště pokud jde o nasazení pozemních 

vojsk a vyšší zapojení přívrženců saigonského režimu. 
 

Graf č. 17: Vývoj ceny unce zlata na trhu v New Yorku, 1967-1980 
 

 
 

Pluralitní svět 
Válka v Indočíně ukázala, že Spojené státy mají příliš ambiciózní strategii. V le-

tech 1965 až 1973 vydaly Spojené státy na tuto válku přibližně 120 miliard dola-

rů, což je více než 600 miliard v dolarech roku 2007. Válka v Indočíně byla finan-

cována na dluh a ekonomické náklady na její vedení přispěly k likvidaci volné směni-

telnosti dolarů za zlato, tedy k rozpadu jednoho z opěrných sloupů brettonwood-

ského systému. Od roku 1935 do roku 1967 se zlato na trhu v New Yorku prodávalo 

za cenu 35 dolarů za unci, což je částka, která se stala i oficiální cenou. Jak ukazuje 

graf číslo 17, v následujícím období se už nedařilo pevný oficiální kurz udržet. V roce 

1968 se na trhu v New Yorku prodávala unce zlata za 39,26 dolarů a roku 1971, kdy 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 102. Richard Nixon: O vietnamizaci, 3. 11. 1969 
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Nixon zrušil zlatý standard, to bylo 41,25 dolarů. V roce 1980 pak cena unce zlata 

v New Yorku vyskočila na 612,56 dolarů.1  

Když v roce 1944 vznikl brettonwoodský systém se zlatým krytím dolaru, byly ve 

Spojených státech zlaté rezervy 25 miliard dolarů a v zahraničí bylo rozptýleno méně 

než pět miliard dolarů. Když v roce 1971 brettonwoodský systém končil, v zahraničí 

bylo přibližně 70 miliard a v USA ve zlatě méně než 10 miliard dolarů.2 Růst ekono-

mické síly západní Evropy a Japonska vedl Nixona k uvalení celních přirážek na 

import. Rodil se globální pluralismus: uvnitř jednotlivých bloků se objevili „svo-

bodní jezdci“ jako Francie, Čína nebo Rumunsko.   

Situace vyžadovala revizi závazků USA ve světě. Ve své zprávě Kongresu na po-

čátku roku 1971 Nixon přímo prohlásil, že „nejsme zataženi do světa proto, že máme 

závazky; máme závazky, protože jsme zataženi. Naše zájmy musí určovat naše závaz-

ky, ne naopak“.3 Nixonovo pojetí zadržování komunismu se snažilo překonat výluč-

nou orientaci na vojenskou sílu, chtělo využít i jiné aspekty moci států, a to jak 

podle specifiky konfliktu, tak i podle významu amerických zájmů v konfliktu. Při hle-

dání prostoru pro pragmatičtější zahraniční politiku byl jako argument proti morálním 

a právním závazkům státu vyzdvižen prapor národního zájmu. 
 

Tabulka č. 37: Podíl vybraných států na světovém HDP 
 

 USA Francie Německo 
Velká 

Británie 
Japonsko 

Sovětský 

svaz 
Čína 

1950 27,3 4,1 5,0 6,5 3,0 9,6 4,5 

1973 22,0 4,3 5,9 4,2 7,7 9,4 4,6 

 

Nixon přišel do Bílého domu s ucelenou vizí změn zahraniční politiky USA, jejichž 

zdrojem nebyla pouze válka v Indočíně. Jak vyplývá z jeho projevu v červenci 1971, 

vycházel z toho, že na konci 2. světové války vyráběly Spojené státy polovinu světo-

vého zboží, nyní však již existuje pět mocenských center ve světové ekonomice, což 

je situace, která vyžaduje novou, „pentagonální“ strategii. Podle Nixona se novými 

ekonomickými centry vedle Spojených států staly i západní Evropa, Japonsko, 

Sovětský svaz plus Čína, a proto „je potřebná éra vyjednávání místo konfrontace“.4 

Tabulka číslo 37 porovnává podíl ekonomicky nejdůležitějších států na světovém HDP 

v roce 1950 a v roce 1973, na začátku a na konci brettonwoodského systému.5 Je z ní 

patrné, že tehdejší zmenšování podílu USA probíhalo hlavně na úkor Japonska.  

                                                      
1 Zpracováno podle Measures of Worth (Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson) – 

http://www.measuringworth.com/index.html 
2 Viz HOSSEIN-ZADEH, Ismael: The Political Economy of U.S. Militarism. New York: Palgrave Mac-

millan, 2006, s. 60. 
3 CRABB, Cecil V., Jr.: The Doctrines of American Foreign Policy. Their Meaning, Role, and Future. 

Baton Rouge, London: Louisiana State University Press, 1982, s. 304 a 280. 
4 Nixon Explain the Five Power Centers of the New Global Economy, 1971. In: Major Problems in Amer-

ican Foreign Relations.Volume 2: Since 1914. Citované vydání, s. 461. 
5 Viz MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 263. 
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To neznamená, že se západní Evropou a Japonskem chtěly Spojené státy zacházet 

stejně jako se Sovětským svazem nebo Čínou. Rodilo se nové pojetí „partnerství“,  

v němž si Spojené státy chtěly ponechat výběr strategických cílů, zatímco spojen-

ci měli převzít mnohem více morálních, ekonomických, vojenských i lidských 

nákladů za realizaci této americké strategie. Řečeno Kissingerovými slovy, „úko-

lem sedmdesátých let bude dosáhnout jednoty politickými prostředky… Americký 

příspěvek musí být spíše filosofický…, tiché povzbuzování ze zákulisí“.1  

Už ve svém inauguračním projevu2 v roce 1969 Nixon zdůraznil, že „po období 

konfrontace vstupujeme do éry vyjednávání“. Pro formulaci tohoto nového přístupu 

měly mimořádný význam proměny v oblasti poměru sil mezi Sovětským svazem  

a Spojenými státy: přelom šedesátých a sedmdesátých let minulého století byl prá-

vě tím obdobím, kdy se zformování vojenskostrategické rovnováhy těchto dvou 

zemí stalo nesporné, a změna tohoto stavu byla nepravděpodobná. Heslem dne se 

pro strategické zbraně stala dostatečnost, která nahradila představu převahy.  

Nixonova zahraniční politika znamenala skutečnou změnu. V době jeho vlády i za 

prezidentství jeho nástupce Geralda Forda mohly Spojené státy mnohokrát prokázat, 

jak si onu proměnu představují. Ovšem nejvýznamnějším projevem nového přístu-

pu bylo uvolňování mezinárodního napětí. Už nebylo nejdůležitější zadržování 

komunismu, ale nalezení způsobu, jak dva životaschopné geopolitické celky  

– Spojené státy se svými spojenci a Sovětský svaz se svými spojenci – mohou spo-

lu (pře)žít. Bipolární černobílý konflikt měla nahradit klasická hra mocenské 

rovnováhy. Podle některých autorů bylo toto období vlády prezidentů Nixona a Forda 

faktickým koncem studené války.  

Na pozadí krvavých dramat války v Indočíně zahájil Bílý dům novou politiku vůči 

dvěma největším socialistickým mocnostem, Sovětskému svazu a Číně: 

 Na proměny v oblasti strategických zbraní, které vedly k jistotě možného vzájem-

ného zaručeného zničení, reagovaly Spojené státy a Sovětský svaz politikou 

kontroly a omezování zbrojení. Klasickým vyjádřením nového přístupu se stalo 

Nixonovo prohlášení v květnu 1972 za návštěvy v Moskvě. Tehdy americký prezi-

dent řekl, že „v nukleárním věku, kdy neexistuje takový pojem, jako je bezpečnost 

zajištěná převahou síly, si velmoci vzaly tato poučení: dohody, založené na před-

pokládané slabosti jedné i druhé strany, ji jenom nutí znásobit úsilí, aby se vypo-

řádala se zaostáváním, zatímco dohody, založené na obapolné úctě a vzájemnosti, 

mají mnohem větší vyhlídky, že budou trvalé“.3 Během této návštěvy Sovětského 

svazu Richard Nixon a Leonid Brežněv podepsali smlouvu SALT I, první z celé 

řady dohod týkajících se kontroly strategických zbraní.4 Zároveň byla podepsána 

Smlouva o omezení systémů protiraketové obrany (ABM Treaty).5 Podepsána 
                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Central Issues of American Foreign Policy. In: Agenda for the Nation. Edited 

by K. Gordon. Washington: The Brookings Institution, 1968, s. 597 a 599. 
2 Viz Dokumenty na CD – 101. Richard Nixon: Inaugurační projev, 20. 1. 1969 
3 Rudé právo, 23. května 1972. 
4 Viz Dokumenty na CD – 104. SALT I, 26. 5. 1972 
5 Viz Dokumenty na CD – 105. Smlouva o omezení systémů protiraketové obrany, 26. 5. 1972 
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byla i dohoda nazvaná Zásady vzájemných vztahů mezi SSSR a USA, v níž se 

smluvní strany zavázaly řešit všechny vzájemné rozpory mírovými prostředky,  

a řada dalších dohod. Tato jednání vedly Spojené státy téměř bez konzultací se 

svými spojenci v NATO.  

 V červenci 1971 Nixonův poradce pro otázky národní bezpečnosti Henry Kissin-

ger navštívil tajně Peking a zahájil vyjednávání s Čínskou lidovou republikou. 

V únoru následujícího roku do Číny zamířil prezident Nixon. Tam po jednání 

s předsedou Mao Ce-Tungem podepsal s premiérem Čou En-lajem v diplomacii 

neobvyklé Šanghajské komuniké, přesně vymezující shodné i rozdílné přístupy 

obou zemí k politice.1 Začalo období postupné normalizace vztahů mezi Spojený-

mi státy a Čínou.    

Spor o uvolňování 
Zahraniční politika prezidentů Nixona a Forda, jejímž vykonavatelem a někdy i ar-

chitektem byl poradce pro otázky národní bezpečnosti a později ministr zahraničí Hen-

ry Kissinger, vyvolala ostré spory na domácí politické scéně, jejichž ohlas je patrný 

v zahraniční politice USA dodnes. Útoky na ni přicházely jak od liberálů, tak i od kon-

zervativců, zvláště pak nově se rodících neokonzervativců. Obě kritiky měly ideolo-

gický podtext. V souhrnu výtky směřovaly k tvrzení, že politika détente je defen-

zivní. Tuto kritiku umocňovala skutečnost, že se konsolidace vojensko-strategické 

rovnováhy na konci sedmdesátých let minulého století odrážela ve vědomí americké  

a sovětské politické elity rozporuplně. Kritika většinou vycházela z idealistické vize 

détente – představy o tom, že v détente nejde o uvolňování, ale o vytváření har-

monie. Podle autorů, jako je Ernst Haase, „se předpokládalo, že uvolňování povede  

k dohodě se vzájemným usmířením“, k situaci z doby 1934 až 1945; to prý byl podle 

Haase žádoucí, „stále unikající cíl Nixona a Kissingera“.2 Tento cíl se nedostavil  

a poté nastoupilo zklamání – nebo jeho účelové využívání. Tak se zrodilo trojí hodno-

cení Nixonovy a Fordovy (Kissingerovy) zahraniční politiky, které přetrvává dodnes.  

 Liberální kritika zdůrazňuje, že přístup Nixonovy a Fordovy vlády při orientaci 

na řízení mocenské rovnováhy a sobecký národní zájem opustil mravní závazky, 

které jsou vlastní zahraniční politice Spojených států. Nastoupená realpolitika 

podle nich zapomněla na liberální hodnoty, či jak se později začalo říkat, lidská 

práva. O změně tímto směrem pojednává 13. kapitola, jež je věnována politice lid-

ských práv v době prezidentství Jimmyho Cartera.  

 Konzervativní kritika zdůrazňuje, že uvolňování znamenalo uznání komunis-

tického režimu v některých státech. A nejen to: během politiky uvolňování prý 

Sovětský svaz přešel do ofenzívy – získal Angolu, Etiopii, Kambodžu, Afganistan. 

Paul Seabury, věren své představě, že už řešení karibské krize v roce 1962 bylo 

zradou původní Kennanovy koncepce zadržování, pokládá období mezi ofenzívou 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 103. Šanghajské komuniké, 28. 2. 1972 
2 HASS, Ernst  B.: On Hedging Our Bets: Selective Engagement with Soviet Union. In : Beyond Contain-

ment. Alternative American Policies Toward the Soviet Union. Ed. by A. Wildavsky. San Francisco: 

ICS Press, 1983, s. 101 a 102. 
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Tet v roce 1968 a sovětskou vojenskou intervencí v Afganistanu roku 1979 za 

„černou dekádu“. Podle tohoto konzervativce „v relativních i absolutních vojen-

ských pojmech byla Amerika po dekádě uvolnění mnohem slabší, než byla dříve. 

Uvolňování bylo érou myšlení založeného na snech.“1 Či, jak řekl Ronald Reagan 

na tiskové konferenci po své inauguraci v lednu 1981: „Détente bylo jednosměr-

nou ulicí, kterou Sovětský svaz užíval k dosažení svých cílů.“2 O změně tímto 

směrem pojednává 16. kapitola.  

 Hlavním obhájcem Nixonovy a Fordovy zahraniční politiky je Kissinger sám. 

V jeho pojetí se nejednalo o politiku ústupků, ale o realistický pohled na změny, 

který je též obhajobou mravních hodnot.  

Podle Kissingerovy výpovědi ze září 1974 před senátním výborem pro zahraniční 

věci se politika détente opírala o několik základních principů: „Spojené státy nezaklá-

dají svojí politiku čistě na moskevských dobrých úmyslech. Hledáme, bez ohledu na 

sovětské záměry, jak zajistit mír prostřednictvím systematického odporu tlaku a pod-

míněných odpovědí s cílem zkrotit chování. 

Musíme čelit agresivním akcím, ale nesmíme prostě hledat konfrontaci.   

Musíme si zachovat silnou národní obranu, protože vidíme, že v nukleárním věku 

vztah mezi vojenskou silou a politicky využitelnou mocí je nejsložitější v dějinách. 

Kdekoliv probíhá letitý antagonismus mezi svobodou a tyranií, nejsme neutrální. 

Ovšem ostatní imperativy stanovují limity naší schopnosti působit vnitřní změny 

v jiných státech. Vědomí našich limitů je uznáním nutnosti míru – ne morální lhostej-

nost. Zachování lidského života a lidské společnosti jsou také mravní hodnoty.“3 

Víc než symbolicky se Nixonův přístup k détente odráží v jeho cestě na historický 

summit s Brežněvěm v květnu 1972. Těsně před odletem dal zaminovat severoviet-

namský přístav Haiphong. A hned po návštěvě Moskvy Nixon odletěl, jak píše Kissin-

ger, na „příjemnou návštěvu… do Teheránu, kde nás přivítal jeden z nejbližších spo-

jenců Ameriky, íránský šáh“4 (následně se například podařilo uzavřít dohodu o tajných 

dodávkách zbraní Kurdům do Iráku poté, kdy Bagdád podepsal smlouvu o přátelství  

s Moskvou). Z Teheránu pak Nixon zamířil do Varšavy, přičemž Rumunsko navštívil 

hned v roce 1969.  

Raymond Garthoff, vynikající znalec politiky uvolňování, napsal, že „Nixon a Kis-

singer viděli détente jako strategii spíše než jako účel; bylo prostředkem spíše než 

cílem“. Byla to pro ně „strategie řízení konkurence spíše než alternativa, založená 

pouze na kooperaci“.5 Období vlády Nixona a Forda rozhodně nelze vnímat pouze 

                                                      
1 SEABURY, Paul: Reinspecting Containment. In: Beyond Containment. Alternative American Policies 

Toward the Soviet Union. Ed. by A. Wildavsky. San Francisco: ICS Press, 1983, s. 53 a 47. 
2 President Ronald Reagan Denounces the Soviet Union, 1981. In: Major Problems in American Foreign 

Relations. Volume 2: Since 1914. Citované vydání, s. 499. 
3 Secretary of State Henry A. Kissinger Defines Détente, 1974. In: Major Problems in American Foreign 

Relations. Volume 2: Since 1914. Citované vydání, s. 462.  
4 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Citované vydání, s. 1153. 
5 GARTHOFF, Raymond L.: Detente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to 

Reagan. Washington: Brookings Institution, 1994, s. 32 a 1163. 



 
 
 
 
 
 
 
 

D. Jaderné strategie a realismus 

 194 

jako dobu ústupků a porážek. Síla zůstala jádrem pohledu na světovou politiku. 

Politika za vlády Nixona a Forda, to není pouze Nobelova cena míru pro Kissingera za 

ukončení války ve Vietnamu. Je to i doba tajné invaze do Kambodže, vánočního bom-

bardování Hanoje a řady dalších dramatických akcí v Indočíně.  

A nešlo také pouze o válečné využití síly. V  době prezidentství Nixona a Forda 

slavily Spojené státy úspěchy například na Středním východě a v Africe (podařilo se 

získat na svou stranu Egypt, který vyhostil přibližně 20 tisíc sovětských poradců, ale 

do určité míry i Súdán, Somálsko a Irák). Podařilo se odstranit od moci marxistické 

síly v Portugalsku. Byly též organizovány subverzní akce, z nichž nejznámější je od-

stranění chilského prezidenta. Zvláštním problémem se stala Jomkipurská válka, bě-

hem níž bylo vyhlášeno ropné embargo států OPEC vůči USA.  

 Chile, 1973  

Svržení Salvadora Allendeho, demokraticky zvoleného prezidenta Chile, provedli 

chilští vojáci za podpory CIA. Allende byl lékař z bohaté rodiny, který se angažoval 

při vzniku Socialistické strany. Čtyřikrát kandidoval na prezidenta. V září 1970, přes 

velký odpor představitelů USA, kteří podporovali jeho protikandidáta Jorge Alessan-

driho (jen International Telephone and Telegraph prý vydala na Alessandriho podporu 

nejméně 350 tisíc dolarů), získal relativní většinu. Allendeho a jeho zvolení musel 

tudíž podle ústavy odhlasovat parlament. 22. října byl spáchán atentát na šéfa chilské 

armády René Schneidera, který měl zastavit Allendeho převzetí funkce. Přesto kongres 

dva dny po generálově smrti zvolil Allendeho prezidentem.    

Po převzetí funkce Allende začal znárodňování nejdůležitějších částí ekonomiky, 

zvláště pak měďných dolů a bank. Odstartoval demokratizaci zdravotnictví a školství, 

ale také armády i policejního sboru, a zahájil nové sociální programy. Obnovil diplo-

matické styky s Kubou. Velké ekonomické úspěchy prvního roku vlády narazily na 

blokádu z USA a mezinárodních institucí kontrolovaných Washingtonem. Ve druhém 

a třetím roce Allendeho vlády nastal velký hospodářský propad a divoká inflace. To 

umožnilo opozici organizovat pouliční demonstrace proti vládě.  

Znárodňování ohrozilo zájmy řady zahraničních firem, ovšem nejvíce tři z USA: 

Anaconda, jejíž roční zisk v Chile po zdanění činil 30 miliónů dolarů, Kennecott Cop-

per companies s ročním čistým ziskem v Chille 20 miliónů a International Telephone 

and Telegraph (ITT), která už počátkem šedesátých let minulého století dosahovala  

v Chile čistý zisk 10 miliónů dolarů. Právě ITT se během akcí proti Allendemu anga-

žovala nejvíce (ve vedení ITT byl mimo jiné John Alexander McCone, bývalý šéf  

CIA a člen EXCOMMu během kubánské raketové krize). 

Zájem USA o Chile byl mimořádný, a to dlouhodobě. „Během šedesátých let Chile 

obdržela pomoc více než 1,2 miliardy dolarů z programu Aliance pro pokrok a přímo  

z USA, což bylo na hlavu více než kterákoliv země (západní) hemisféry.“ CIA pozoro-

vala v předcházejících prezidentských volbách kandidáty jdoucí proti Allendovi. Mezi 

léty 1950 až 1969 téměř čtyři tisíce chilských důstojníků prošlo výcvikem na vojen-

ských základnách USA, většina z nich v zóně Panamského kanálu.   

První varování před Allendem přivezl do USA Augustín Edwards, jeden z nebo-

hatších mužů v Chile, majitel novin El Mercurio a velký distributor Pepsi-Coly v Chi-
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le. Ten se sešel ve Washingtonu s Donaldem Kendallem, šéfem firmy Pepsi-Cola. 

Kendalle pak 14. září 1970 zajistil, aby byl Nixon informován o obavách velkých pod-

nikatelů. Ihned byli do Oválné pracovny povolání Henry Kissinger, ministr spravedl-

nosti John Mitchell a šéf CIA Richard Helms. Na půlhodinové poradě bylo rozhodnuto 

zahájit subverzní i diplomatické aktivity proti Allendemu. Nixon již tentýž den odsou-

hlasil vydělení 10 miliónů dolarů na tyto akce.1 Operace v Chile schvaloval Výbor 40, 

který se skládal z ministra spravedlnosti, náměstků ministrů zahraničí a obrany, ředite-

le CIA, předsedy sboru náčelníků štábů a prezidentova poradce pro otázky národní 

bezpečnosti. Výboru 40 předsedal Henry Kissinger. Tento výbor schvaloval jednotlivé 

akce, jejich realizace pak připadla na CIA.2  

Už v září 1970 CIA vypracovala dva plány: Track I, který měl zabránit tomu, aby 

parlament zvolil Allendeho prezidentem, a Track II, který měl zajistit spojení na chil-

ské důstojníky a nachystat případný puč. Podle vlastních údajů vydala CIA na tajné 

operace proti Allendovi 6,5 miliónů dolarů. Tabulka číslo 38 ukazuje, jak podle vyšet-

řování senátního výboru3 vypadalo financování tajných operací USA v Chile, které 

byly zaměřeny nejen na samotný převrat, ale také například na získání kontroly nad 

studentskými organizacemi, odborovým a ženským hnutím, vytváření skupin pro ome-

zení vlivu komunistů mezi kulturními a intelektuálními elitami atd.4 
 

Tabulka č. 38: Techniky tajných operací USA: výdaje v Chille, 1963-1973 
 

techniky částka v US dolarech 

předvolební propaganda a podpora politických stran 8 miliónů 

produkce a šíření propagandy a podpora masmédií 4,3 miliónů 

ovlivňování chilských institucí (odbory, studentské, rolnické  

a ženské organizace) a podpora organizace soukromého sektoru 
900 tisíc 

podpora vojenského puče méně než 200 tisíc 
 

Situaci v Chile se podařilo destabilizovat a spory vyústily v ústavní krizi. 22. srpna 

1973 dolní komora parlamentu odhlasovala rezoluci, tvrdící, že Allende nedodržuje 

ústavu. Den předtím prezident jmenoval vrchním velitelem armády generála Augusto 

Pinocheta. Na začátku září navrhl prezident řešit ústavní krizi pomocí plebiscitu. Jen-

že 11. září Pinochet provedl puč, během něhož při útoku na prezidentský palác Salva-

dor Allende zahynul.  

Věznění, mučení a popravy (včetně občanů USA) vedly k přibližně třem tisí-

cům zavražděným a přibližně 30 tisíc lidí vyhnaly do emigrace. Právě s ohledem na 

hrůzy v Chile Kongres USA zakázal vládě organizovat podobné akce, což mimo jiné 

vedlo k zastavení pomoci povstalcům v Angole.  

                                                      
1 Podle KINZER, Stephen: Overthrow. America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New 

York: Times Books/Henry Holt, 2006, s. 171, 174. 
2 Viz KISSINGER, Henry A.: Roky obnovy. Praha: BB art, 2002, s. 610-61 an. 
3 Viz Dokumenty na CD – 108. a-i. Zpráva Chrchova výboru, listopad 1975 
4 U.S. Covert Action in Chile (1963-1973), 1975. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 465 (tabulka zahrnuje položky nejméně 100 tisíc dolarů). 
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 Embargo OPEC, 1973 

V říjnu 1973 útokem egyptské a syrské armády začala Jomkipurská válka. V ní 

se nejen slovně, ale i věcně postavily Spojené státy na stranu Izraele – letecký most 

s pomocí byl dokonce mohutnější než během sovětské blokády západního Berlína 

v letech 1948 až 1949. Od začátku to bylo pro Washington velmi obtížné rozhodnutí. 

Na dotaz britského ministra zahraničí lorda Cromera, jaké stanovisko zaujmou Spoje-

né státy, jestli na ně Arabové uvalí ropné embargo, tehdy Henrry Kissinger odpověděl: 

„Posměšný vzdor“. A na Cromerovu repliku dodal: „Nemáme jinou volbu.“1  

Jak ukazuje graf číslo 3 v 1. kapitole, do roku 1973 dovoz ropy do USA plynule 

rostl, od roku 1971 přímo strmě. V roce 1960 činil denní import v průměru milión 

barelů denně, zatímco roku 1973 to již bylo 3,2 miliónů barelů denně, tedy třetina spo-

třeby. V roce 1973 byly však Spojené státy stále ještě největším producentem ropy na 

světě – těžily 10,9 miliónů barelů denně, zatímco například Sovětský svaz 8,7 miliónů 

barelů, Saúdská Arábie 7,7 miliónů barelů či Írán 5,9 miliónů barelů denně.2 Ovšem 

v srpnu 1973 poprvé dovoz ropy do USA překročil hranici šest miliónů barelů za den  

a činil 36 % celkové spotřeby.  

17. října 1973 na jednání v Kuvajtu arabští producenti ropy rozhodli omezit 

těžbu o pět procent. Druhá část rozhodnutí obsahovala úplné embargo na vývoz 

ropy do USA (později i Nizozemí). Ještě před zahájením embarga Irák zestátnil ropná 

zařízení Exxonu a Mobilu v Basře. Když 19. října požádal Nixon formálně Kongres  

o pomoc pro Izrael ve výši dvě miliardy dolarů, radikální arabské státy tentýž den vy-

zvaly k přerušení diplomatických styků s USA, změně arabských finančních rezerv 

z dolarů na jinou měnu a ke snížení těžby na polovinu. Tyto požadavky však již zablo-

kovala Saúdská Arábie. Po rozhodnutí snížit produkci pouze o 10 % irácká delegace 

opustila jednání.  

O deset dní později arabští producenti oznámili omezení těžby o 25 % a po-

hrozili snížením o pět procent každý měsíc, když nebudou jejich požadavky splněny. 

Jestliže v polovině října 1973 byla cena barelu arabské ropy tři dolary, na zasedání 

v Teheránu v prosinci ji ministři OPEC zvedli již na 12 dolarů za barel. Výsledkem 

krize bylo, že v únoru 1974 dovoz ropy do USA poklesl o 19 % ve srovnání se zářím 

roku předcházejícího. Až v březnu roku 1974 bylo embargo ukončeno. Během šest 

měsíců trvající krize spojené s válkou a embargem vypadlo ze světového trhu 

v průměru 2,6 miliónů barelů ropy denně.3 Američtí motoristé, kteří naplnili svoji ben-

zinovou nádrž na 15 galonů v říjnu 1973 za šest dolarů, platili v dubnu následujícího 

roku více než osm dolarů. Jestliže bilance zahraničního obchodu USA dosáhla v roce 

1974 přebytku ve výši 18 miliard, deficit za nákup energie činil 22 miliard dolarů.4 

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Bouřlivé roky. Praha: BB art, 2004, s. 477.  
2 Podle BP Statistical Review of World Energy. June 2008 

 –  http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=6840&contentId=7021557 
3 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
4 Podle HAKES, Jay: A Declaration of Energy Independence. How Freedom from Foreign Oil Can Im-

prove National Security, Our Economy, and the Environment. Hoboken: J. Wiley, 2008, s. 23-36. 
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V letech 1973 až 1975 klesl HDP Spojených států o šest procent, zatímco neza-

městnanost se zdvojnásobila a dosáhla devíti procent práceschopného obyvatelstva.1   

Ve Zprávě o stavu Unie v lednu 1974 prohlásil prezident Richard Nixon, že „prvo-

řadou prioritou je energie“. Od ropného šoku v roce 1973 se energetická bezpečnost 

stala součástí představ o národní bezpečnosti, což se stalo ještě zřetelnější po vy-

hlášení Carterovy doktríny (viz 13. kapitola). Roku 1975 byl přijat Zákon o energe-

tické politice a energetických úsporách, který stanovil cíl vytvořit Strategické rop-

né rezervy více než jednu miliardu barelů. Požadavek vytvořit takovéto rezervy 

otevřel již Eisenhower při Suezské krizi v roce 1956. Ropa se stala mimořádně vý-

znamným tématem jak pro vojenské plánování, tak i pro federální rozpočet. V roce 

1974 pak byla v rámci OECD z iniciativy USA vytvořena Mezinárodní energetická 

agentura, která má mimo jiné koordinovat akce velkých západních odběratelů ropy 

(včetně Japonska).      

V roce 1975 byl přijat zákon na ochranu zásob ropy a plynu v USA a jejich nahra-

zení v elektrárnách uhlím – v šedesátých letech tomu bylo z ekologických důvodů 

naopak. Různými opatřeními se podařilo snížit do roku 1975 spotřebu ropy o sedm 

procent a od roku 1979 do roku 1983 o dalších 26 %. Ovšem pak následoval nárůst, 

který znamenal, že od roku 1973 do současnosti vzrostla spotřeba ropy o 15 %. Mimo-

řádně významný byl fakt, že v roce 1972 tvořil podíl importu z oblasti Perského zálivu 

pět procent celkové spotřeby ropy v USA, v roce 1976 to bylo 13 %. Tehdy publiko-

vané první analýzy situace z Council on Foreign Relation již doporučovaly položit 

důraz na import ze západní hemisféry.2 

Úpravy strategie 
Jak je patrné z událostí v Indočíně i Chile, uvolňování bylo spojením kooperace 

s konfrontací. Pro Nixona i Forda (a Kissingera) bylo urovnání s Čínou i uvolňování 

se Sovětským svazem součástí provázaného přístupu ke všem zahraničněpolitickým 

tématům. Washington vždy věřil, že by mu Moskva a Peking mohly pomoci na cestě 

z pasti v Indočíně. A hlavně: uznání Číny samo umožnilo Washingtonu rozehrát 

politiku balancéra mezi Moskvou a Pekingem. Spojené státy začaly praktikovat 

„čínskou katru“ či „triangulární diplomacii“, odbourávání „sovětocentrického vidění“. 

To dalo USA mimořádný manévrovací prostor, jehož zužování bylo záležitostí jen 

vnitrostátních politických sporů v USA. 

Ostré spory ovšem vyvolaly jiné aspekty politického uvolňování, především fakt, že 

během vlády Nixona a Forda došlo ke snížení vojenských výdajů Spojených států, 

což názorně ukazuje graf číslo 183. Nejednalo se pouze o pokles, který byl spojen 

s ukončením války v Indočíně. Důležité bylo i již zmíněné materiální vyčerpání Spoje-

                                                      
1 Viz MARTIN, William F, HARRJE, Evan M.: The International Energy Agency. In: Energy and Securi-

ty. Toward a New Foreign Policy Strategy. Edited by J. H. Kalicki and D. L. Goldwyn. Washington: 

Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005, s. 99.  
2 Viz RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání,  s. 47 a 49. 
3 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.   
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ných států a výrazná změna vnitropolitického klimatu v USA – podle výzkumů Harris 

Poll v polovině sedmdesátých let 72 % respondentů stále tvrdilo, že vláda vydává na 

obranu příliš mnoho.  
 

Graf č. 18: Výdaje ministerstva obrany USA 

v době vlád Richarda M. Nixona a Geralda R. Forda, 1968-1977 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Proměny vojensko-politické strategie umožňují nejlépe pochopit Nixonovo i For-

dovo pojetí uvolňování. Ta bývá někdy nazývána strategií realistického zadržování  

a měla, podle tehdejšího ministra obrany Melvina Lairda, respektovat, že nelze dosáh-

nout okamžitých řešení mezinárodních konfliktů, a reagovat na čtyři reality: strategic-

kou realitu sovětské vojenské síly, realitu finančních možností USA, realitu spojenou  

s lidskými rezervami Spojených států a politickou realitu. 

V pojetí omezených válek zdůrazňovala strategie realistického zadržování nutnost, 

aby kvantitativní stránka – zvláště pak problematika živé síly – byla záležitostí spojen-

ců USA. Průběh války ve Vietnamu a roztržka SSSR s Čínou vedly k úpravám strate-

gie dvou a půl válek. Již v roce 1969 Kissinger vyjádřil přesvědčení, že „paralelní útok 

Varšavského paktu v Evropě a čínský konvenční útok v Asii není pravděpodobnou 

variantou. Ať tak či onak, stejně si myslím, že by na takovou paralelní invazi měly 

nebo mohly reagovat pozemní síly.“1 Laird ve svém zdůvodnění rozpočtu ministerstva 

obrany na rok 1971 přímo napsal, že „v úsilí harmonizovat doktrínu a kapacitu zvolili 

jsme to, co by mohlo být nejlépe popsáno jako strategie »1 + 1/2 války«. Podle ní bu-

deme v době míru udržovat takové síly všeobecného určení, které budou adekvátní 

současné odpovědi na komunistický útok buď v Evropě, nebo v Asii, pomoc spojen-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Citované vydání, s. 211. 
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cům proti nečínskému útoku v Asii a střetnutí v drobných vojenských konfliktech kde-

koli.“1 Cílem se staly menší, mobilnější a efektivnější síly všeobecného určení. 

V praxi byla Nixonova představa o dostatečnosti jako lepším výrazu než převa-

ha naplňována dvojím způsobem:  

 došlo ke stabilizaci počtu nosičů jaderných náloží;  

 vzrostla kvalita těchto nosičů, prudce se zvyšoval počet jaderných náloží na 

jedné raketě a jejich ničivá schopnost v souvislosti s rostoucí přesností.  

Ve Spojených státech bylo započato se zaváděním systému MIRV, který umožnil, 

že jedna raketa nese až čtrnáct na odlišné cíle samostatně naváděných jaderných 

náloží: v roce 1968 začalo přezbrojování zavedením mezikontinentální rakety Minu-

teman 3 se třemi 150 až 200 kilotunovými náložemi a v roce 1970 se na ponorkách 

objevily rakety Poseidon C 3 se čtrnácti jadernými náložemi, přičemž každá měla 

ekvivalent 50 kilotun TNT. Podle Natural Resources Defense Council vzrostly počty 

nukleárních náloží během zavádění systémů MVR a MIRV vskutku impozantně: 

v roce 1965 měly ozbrojené síly Spojených států na mezikontinentálních balistických 

raketách 897 jaderných náloží a na ponorkových raketách 1882 náloží, po přezbrojení 

po deseti letech bylo 2251 na mezikontinentálních raketách a na ponorkových raketách 

6586 nukleárních náloží.2 

V návaznosti na zavádění systému MIRV vyhlásil v lednu 1974 nový ministr obra-

ny James Schlesinger orientaci amerických ozbrojených sil na „omezenou jadernou 

válku“. Tato koncepce „pružného zaměření“ strategických sil USA počítala s 25 tisíci 

cíli na území Sovětského svazu a měla prohloubit kontrasilový aspekt vojenskopoli-

tické strategie Spojených států. Cílem jaderného útoku se měla stát velitelská stano-

viště, raketová sila, letiště, ponorkové základny, místa koncentrace vojsk apod., tedy 

prostředky umožňující druhý, odvetný úder. Zároveň ovšem Schlesinger tvrdil, že stra-

tegické síly USA jsou v každých podmínkách schopny zlikvidovat více než 30 % oby-

vatel Sovětského svazu a zničit více než 75 % sovětského průmyslu. Takto rozhodně 

nemohla vypadat vojensko-politická strategie usmíření s komunismem. 

Akademická reakce 
Porážka v Indočíně, pokles relativního podílu na světové ekonomice USA a snížení 

energetické bezpečnosti se odrazily i na práci řady teoretiků. Aktivní byly zvláště ti 

politologové, civilní stratégové a ekonomové, kteří byli přesvědčeni o využitelnosti 

svých představ v politické praxi. Na akademických pracovištích se tehdy začalo disku-

tovat o nové teorii komplexní vzájemné závislosti. Autoři jako Robert Keohane  

a Joseph Nye v knize Moc a vzájemná závislost (1977) způsobili, že se slovní spojení 

„vzájemná závislost“ stalo sloganem, který nahrazoval pojem „národní bezpečnost“. 

Do popředí se dostala vize měkké moci, která měla pomoci prosazovat zájmy státu 

především pomocí ekonomické či kulturní převahy.  

V téže době vznikla ve Spojených státech dvě zcela odlišná a mimořádně vlivná 

ideově-politická uskupení, která působila napříč obou hlavních politických stran: Tri-

                                                      
1 Citováno podle HAFFA, Robert P., Jr.:  The Half War. Citované vydání, s. 43. 
2 Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/default.asp 
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laterální komise a Výbor o současném nebezpečí. Jejich souboj může – byť neúplně 

a symbolicky – přiblížit i současné napětí uvnitř politické elity USA.   

 Trilaterální komise vznikla v roce 1973 při Council on Foreign Relations na 

základě iniciativy Davida Rockefelera. Od počátku dodnes je to výzkumná a koor-

dinační skupina. Jejím prvním ředitelem se stal Zbigniew Brzezinski. Základní 

programová idea komise předpokládala, že v nové ekonomicko-politické situaci je 

nutná spolupráce tří center – Spojených států, Japonska a západní Evropy. 

Samozřejmě pod vedením Washingtonu. Trilateralisté uznali novou roli nadnárod-

ních korporací v globalizující se ekonomice. Více než na vojenskou sílu vsadili na 

zákonitosti globální makroekonomiky. Vztahy se Sovětským svazem byly odsunu-

ty až na třetí místo v pořadí, a to jak za trilaterální vztahy, tak i za vztahy k rozvo-

jovým zemím. Země třetího světa se měly stát nejen zdrojem surovin a odbytištěm 

pro zboží ze tří rozvinutých ekonomických center, ale i konstruktivními partnery 

při vytváření nového světového řádu. Takto měl být zajištěn nejen růst moci USA 

ve světě, ale i stabilizace situace doma. Trilateralisté se tehdy stali nejdůležitěj-

šími vyznavači multilateralismu – představy, že společně s jinými státy při 

důrazu na ekonomiku a s využitím mezinárodních organizací Spojené státy 

nejlépe dokážou zajistit své zahraničněpolitické zájmy. 

 Výbor o současném nebezpečí (CPD, Committee on Present Danger) vznikl 

v roce 1972 zvláštní reinkarnací výboru obdobného názvu, který si vzal počátkem 

padesátých let minulého století za cíl prosadit dokument NSC-68 do praxe. Nově 

vzniklý CPD tvrdil, že National Intelligence Estimate (NIE) – od roku 1950 pravi-

delně vydávaný dokument, který shrnuje poznatky zpravodajských služeb a pomá-

há orientovat plánování politiky – podceňuje sovětské nebezpečí. Požadavek byl 

srozumitelný: základem zahraniční politiky USA musí být tvrdá moc, obnovená 

vojenská síla. Její užívání musí být v případě potřeby unilaterální, tedy nebe-

roucí ohled na spojence, mezinárodní organizace a mezinárodní právo. Mimo 

mnoha konzervativních republikánů se na práci CPD podílelo i několik promi-

nentních členů demokratické strany – například Jeane Kirkpatricková, která se pak 

za vlády Ronalda Reagana stala velvyslankyní v OSN. 

Tehdy započal stále trvající souboj multilateralistů z Trilaterální komise a unilate-

ralistů z Výboru o současném nebezpečí. Vždy šlo o svár idejí, souboj o pozice – ale 

také o zápas o nasměrování výdajů federálního rozpočtu.  

Okno zranitelnosti 
Nejostřejší kritika politiky uvolňování směřovala právě do oblasti strategických 

zbraní. Tu na veřejnosti odstartoval Albert Wohlstetter, profesor z University of Chi-

cago, který v roce 1974 obvinil CIA ze systematického podhodnocování sovětských 

raketových sil. Wohlstetter zveřejnil v časopise Foreign Policy článek Existují závody 

ve zbrojení?, podle kterého Spojené státy umožnily Sovětskému svazu získat raketo-

vou převahu. Objevilo se téma tzv. okna zranitelnosti USA sovětskými mezikontinen-

tálními raketami. Konzervativci začali první útok na CIA, který tehdejší šéf hlavní 

zpravodajské instituce William Colby na čas odrazil. 
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Vize okna zranitelnosti byla starší – jeho počátky sahají už do konce šedesátých let 

minulého století. Tehdy ministr obrany Melvin Laird v jednom ze svých vystoupení 

přisoudil sovětským mezikontinentálním balistickým raketám tzv. faktor efektivnosti  

o velikosti 80 %. To znamená, že osm z deseti sovětských raket by mělo být schopno  

s dostatečnou přesností zasáhnout cíl ve Spojených státech. Laird rozvedl tento propo-

čet do úvahy, že v případě útoku tisíce sovětských mezikontinentálních balistických 

raket proti tisíci amerických raket téhož typu osm set raket patřících USA bude zniče-

no. Když pak zbylé americké rakety zaútočí proti sovětským městům, potom při osm-

desátiprocentní efektivnosti to bude znamenat zničení 160 sovětských měst – tedy 

jedné třetiny populace a poloviny průmyslového potenciálu. To podle amerického 

ministra mělo být dostatečně veliké riziko, které by mělo odradit Sovětský svaz od 

zahájení války. K tomu ovšem připojil Laird ono příslovečné „ale“: zavedení systému 

MIRV i při osmdesátiprocentní efektivnosti umožní tisíci sovětským raketám zasáh-

nout 1200 cílů. To podle amerického ministra znamená vážnou hrozbu pro přežití ame-

rických mezikontinentálních balistických raket. 

I když se zpočátku zdálo, že téma okna zranitelnosti je pouze okrajové, v listopadu 

1975 se odehrál tzv. halloweenský masakr, během něhož prezident Ford vyměnil 

řadu ministrů a vysokých vládních úředníků. Tyto kádrové změny předznamenaly 

vývoj zahraniční politiky USA v následujících třech dekádách. George Bush st. se 

stal novým šéfem CIA. Šéf prezidentské kanceláře Donald Rumsfeld převzal funkci 

ministra obrany (podruhé zasedl jako šéf Pentagonu v prvním období vlády George 

Bushe ml.). Ve funkci v Bílém domě jej vystřídal Dick Cheney, pozdější ministr obra-

ny a v době vlády Bushe ml. viceprezident. Rumsfeld a Cheney zahájili útok na Kis-

singera, který sice uhájil post ministra zahraničí, ale ztratil funkci poradce pro otázky 

národní bezpečnosti.  

Nový šéf CIA zřídil skupinu šestnácti expertů stojících mimo rozvědku. Ti obdrželi 

tajné zpravodajské materiály s cílem provést nezávislou analýzu. Vznikly tři pracovní 

skupiny: pro studium protivzdušné obrany SSSR, pro studium přesnosti sovětských 

mezikontinentálních balistických raket a pro zkoumání sovětské strategie a cílů. Třetí 

z těchto skupin se začalo říkat Tým B (týmem A byla CIA). Ze sedmi členů onoho 

Týmu B čtyři byli z CPD – Paul Nitze (autor dokumentu NSC-68 a náměstek ministra 

obrany v letech 1967 až 1969, tedy za prezidenta Cartera), Foy Kohler, William Van 

Cleave a neokonzervativec Richard Pipes. Právě Pipes – sovětolog z Harvard Universi-

ty – byl postaven do čela Týmu B. Mezi poradci Týmu B byl i Paul Wolfowitz, později 

vlivný neokonzervativní náměstek ministra obrany v prvním období vlády Bushe ml.  

Výsledky práce Týmu B se týkaly sovětských ekonomických možností, pokud jde  

o výdaje na zbrojení, ale i mezikontinentálních pozemních a ponorkových balistických 

raket, mobilních balistických mezikontinentálních raket, civilní obrany, strategických 

bombardérů, protidružicových systémů, protiponorkových systémů a systémů protira-

ketové obrany. Podle závěrů Týmu B vydával tehdy Sovětský svaz na vojenství 11 až 

13 % HDP, nikoliv uváděných 8 %. Vynásobením tohoto „faktoru chyby“ desetkrát, 

tedy na léta 1970 až 1980, dospěli analytici Týmu B k částce 300 miliard dolarů, o kte-
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rou by měla Moskva předběhnout ve výdajích Washington. Teze o oknu zranitelnosti  

i tyto propočty se později staly šlágrem předvolební kampaně Ronalda Reagana. 
 

Graf č. 19: Jaderné nálože USA a SSSR na ICBM  

v době vlád Richarda M. Nixona a Geralda R. Forda, 1968-1977 
 

 
 

 

Graf č. 20: Jaderné nálože USA a SSSR na 

SLBM, 1968 a 1977 

 

Graf č. 21: Jaderné nálože USA a SSSR na 

bombardérech, 1968 a 1977 

  
 

Strategická parita 
Pozdější kritiky zdůrazňují, že se žádný ze závěrů týmu B nepotvrdil. Problém 

je ale širší. Dnes známá čísla upozorňují, že se při popisu tendencí vývoje množství 

jaderných náloží na mezikontinentálních balistických raketách (ICBM) kritici období 

détente příliš nemýlili. Graf číslo 19 ukazuje vývoj počtu strategických náloží USA  

a SSSR na mezikontinentálních balistických raketách v době vlády Nixona a Forda. 
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Přesto je argumentace autorů a propagátorů teorie okna zranitelnosti zavádějící. 

Především při propočtu ohrožení nelze počítat mezikontinentální balistické rakety 

izolovaně. ICBM jsou součástí strategické triády, která jako celek tvoří jak nástroj 

odstrašení, tak i potenciál pro útok. Patří k logice odlišného vývoje strategické triády 

v USA a v SSSR, že Sovětský svaz tradičně kladl větší důraz na mezikontinentální 

balistické rakety, zatímco Spojené státy na balistické rakety na ponorkách (SLBM). 

Grafy číslo 20 a 21 ukazují, jak se v době détente vyvíjel vzájemný poměr jaderných 

náloží na ponorkách a v náložích pro bombardéry.1  

Obecně pak platí, že USA i SSSR měly dostatečný potenciál k tomu, aby několi-

kanásobně vyhladily lidstvo. Dobové propočty říkaly, že tento overkill je přibližně 

čtrnáctinásobný. Při takovémto potenciálu je poměrně bezvýznamné, jak vnitřně asy-

metrická je rovnováha sil supervelmocí. Právě toto „neekonomické“ přezbrojení tvoři-

lo pevný základ dohod o kontrole a omezení zbrojení.   
 

Graf č. 22: Jaderné nálože ve strategických triádách USA a SSSR celkem  

v době vlád Richarda M. Nixona a Geralda R. Forda, 1968-1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedených tří grafů je zřejmé, že za celé období vlády Nixona a Forda nedo-

šlo k tomu, že by Sovětský svaz získal převahu ve strategických zbraních. Násle-

dující graf číslo 22 ukazuje, jaký byl podle Natural Resources Defense Council vývoj 

počtu jaderných náloží USA a SSSR v rámci celé triády.  

Hlavní problém nebyl v číslech, ale v interpretaci vývoje strategických zbraní. Jak 

uvádí Raymond Garthoff, „to, co Sověti viděli jako konečné zasypání propasti pro-

střednictvím programů výroby strategických nosičů, což vnímali jako plně odpovídají-

                                                      
1  Grafy č. 19 až 22 zpracovány podle Natural Resources Defense Council  

– http://www.nrdc.org/default.asp 
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cí obsahu smlouvy SALT a dosažení parity, mnozí ve Spojených státech viděli jako 

sovětské úsilí získat výhodu, což porušovalo přinejmenším ducha, když ne literu, 

smlouvy SALT a hrozilo přechodem od parity k nadřazenosti“.1 

Pravdou ale je, že v průběhu vlády Nixona a Forda došlo k „dynamické stabiliza-

ci“ strategické rovnováhy: možnost vzájemného zaručeného zničení druhým úde-

rem se stala jednoznačnou, ovšem strategické arzenály se dále vyvíjely a v triá-

dách byly asymetricky uspořádány. Nixon nejen usilovně doporučoval ratifikaci 

SALT, ale nechal také dál kvalitativně rozvíjet strategické zbraně. 

Ideologie v mezinárodních vztazích 
Nejčastější výtky na adresu Nixona a Forda z liberálních kruhů zdůrazňovaly, že 

podcenili význam lidských práv v zahraniční politice USA. Připomínaly fakt, že 

v Kissingerově koncepci nebylo mnoho místa pro snahu ovlivnit vnitřní uspořádání 

Sovětského svazu a Číny. Že se dokonce odmítal připojit ke kritice Pekingu po potla-

čení manifestací na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, které mohly z chaosu pře-

růst v politický převrat. Navíc se často zdůrazňuje, že právě akcent na politiku lid-

ských práv v následné Carterově administrativě a tlak na dodržování Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě pomohl rozkladu Sovětského svazu  

a jeho evropských spojenců.  

Tato kritika opomíjí několik skutečností. Předně, jak bude uvedeno v části E. knihy,  

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) začala svoji práci na přelomu 

let 1972 a 1973, tedy v době Nixonova prezidentství. Závěrečný akt KBSE pak byl 

podepsán v srpnu 1975, tedy prezidentem Fordem. Skutečný význam Závěrečného 

aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě se ukázal až dodatečně, a to do 

značné míry ve vazbě na měnící se situaci uvnitř evropských socialistických zemí. 

Zároveň přechod „od konfrontace k jednání“ nebyl chápán jako zřeknutí se síly  

v mezinárodních vztazích, pouze její začlenění do širšího pojetí moci v podmínkách 

multipolárního světa. Pro Kissingera détente nemohlo nahradit mocenskou rovnováhu, 

ale mělo být jejím výsledkem. Uvolňování mezinárodního napětí bylo spojeno se dvě-

ma důležitými principy:  

 Deideologizace mezinárodních vztahů, což znamená, že zahraničněpolitické akce 

vlády budou brát ohled především na mocenské možnosti;    

 Podmiňování dohod se Sovětským svazem opatřeními v oblastech, kterých se 

dohody bezprostředně netýkaly, s junktimem (anglicky linkage).  

Pro Kissingera jako vyznavače klasické mocenské rovnováhy bylo velkou tradicí 

18. století, že tehdejší kosmopolitní státník „byl produktem v podstatě stejné kultury, 

vyznával stejné ideály a sdílel podobný vkus“. Takovýto státník byl prý tvůrčí aristo-

kratická osobnost, nezávislá na byrokratickém vládním aparátu i veřejném mínění. Byl 

osvobozen od nutnosti sledovat ideologickou rivalitu. V mezinárodních vztazích neusi-

loval o dosažení nějakého ideálu, ale manipuloval existujícími silami ve prospěch 

vlastní země. Nastupující období Kissinger viděl jako návrat k možnosti takovéto dei-

deologizované politiky v mezinárodních vztazích. V každém případě Kissinger v pro-

                                                      
1 GARTHOFF, Raymond L.: Detente and Confrontation. Citované vydání, s. 1143.  
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sinci 1969 na tiskové konferenci prohlásil, že „nemáme žádné věčné nepřátele a bu-

deme ostatní země včetně těch komunistických a to zvláště takových, jako je komunis-

tická Čína, posuzovat nikoli podle jejich domácí ideologie, ale podle jejich činů.“1 

Prezident Nixon pak tuto myšlenku několikrát zopakoval, a to zvláště při jednání  

s představiteli Číny. 

Idea deideologizace mezinárodní politiky byla svéráznou interpretací raketojader-

ného patu. Zároveň ale koncepce deideologizace předpokládala, že Sovětský svaz má 

natolik velké vnitřní potíže, že přestal být atraktivním modelem pro rozvojové země. 

Mnohem výše začala být hodnocena síla nacionalismu, který se měl stát hlavní silou 

boje proti komunismu jak v rozvojových zemích, tak i v zemích socialistického spole-

čenství. Ekonomické potřeby měly podle těchto představ stále více poutat socialistické 

a rozvojové země ke Spojeným státům. Zároveň nejednota v mezinárodním komunis-

tickém a dělnickém hnutí, zvláště pak roztržka ČLR od Sovětského svazu, vedla za-

stánce koncepce deideologizace k přesvědčení, že socialismus představuje daleko 

menší nebezpečí pro tradiční světovou mocenskou rovnováhu, než se původně zdálo. 

Koncepce zadržování komunismu byla vždy různorodou směsí ideologicky poja-

tých vizí a neideologických geopolitických motivů. Vize uvolňování, která převládala 

v Nixonově a Fordově vládě, potlačila ideologické prvky a zdůraznila geopolitické 

představy o věčných sporech dvou velkých mocností. Jak napsal Kissinger „to, zda 

jsou klíčovými determinanty zahraniční politiky hodnoty nebo moc, ideologie anebo 

raison ďEtat, závisí ve skutečnosti na historické fázi, v níž se mezinárodní systém 

nachází. Pro americkou zahraniční politiku, která se odjakživa snaží nalézt zázračnou 

formulku pro každý případ, je výsledná potřeba ideologické vnímavosti pro dlouhodo-

bou strategii zvláštním a dosud nevyřešeným problémem.“2  

Manipulace mocenské rovnováhy neideologickými prostředky měla v americké di-

plomacii té doby celou řadu podob. Jejím základem se stal zmíněný junktim, vázání 

dohod na ústupky protivníka v jiné oblasti. Sám Kissinger pokládal junktim za hlavní 

taktiku při vytváření globálního ekvilibria, za „synonymum celkových strategických  

a geopolitických názorů. Ignorovat provázanost událostí by znamenalo podkopat 

soudržnost celé naší politiky.“3 V rámci této taktiky byly rozpracovány techniky dife-

rencovaného uvolňování ve vztahu k jednotlivým socialistickým zemím, spojování 

obecně strategických otázek s regionálními problémy atd.  

Postupem času se však samotná Nixonova a Fordova vláda dostala do zajetí širšího 

pojetí junktimu, prosazovaného některými kongresmany. Ti spojovali řešení vojen-

skostrategických otázek se změnami vnitřní politiky v Sovětském svazu. Tak například 

v roce 1974 senátor Henry Jackson a poslanec Charles Vanik, oba zvolení za De-

mokratickou stranu, prosadili v Kongresu dodatek k zákonu o zahraničním ob-

chodu. Podle tohoto dodatku nesměla být přiznána doložka nejvyšších výhod a dány 

úvěry z Exportní a importní banky těm státům, které nemají tržní ekonomiku a zpo-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Citované vydání, s. 184. 
2 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 21. 
3 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Citované vydání, s. 127. 
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platňují právo na emigraci. Zákon, který prezident Ford podepsal v lednu následujícího 

roku, mířil proti Sovětskému svazu, přesněji řečeno proti jeho vnitropolitické situaci. 

Měl ovšem opačný efekt: Sovětský svaz odpověděl vypovězením obchodní dohody se 

Spojenými státy a ještě více omezil emigraci. Dodatek navíc svazoval ruce architektům 

zahraniční politiky USA. Později Kissinger zhodnotil zkušenosti z této praxe do jed-

noduché poučky, která zřejmě stále platí: „Pokud je zahraniční politika vůči Rusku 

ztotožněna s ovlivňováním ruské domácí politiky, pak schopnost ovlivnit vnější cho-

vání ruského státu je oslabena.“1 

Kissinger a Kennan 
Politika détente byla obdobím studené války, k níž základní přístupy ze strany USA 

určili George Kennan a dokument NSC-68. Proto vždy bude zajímavé sledovat, jak 

různí autoři vnímají onu první polovinu sedmdesátých let minulého století právě 

v tomto kontextu. Například Vernon Aspaturian se domnívá, že „uvolňování v pojetí 

prezidenta Nixona a ministra zahraničí Kissingera bylo v podstatě pokusem zachránit 

zbytky politiky zadržování v období, kdy strategická moc Spojených států a politika 

erodovala, zatímco strategická moc a politika Sovětského svazu rostla. Uvolňování 

tudíž vystupuje jako variace politiky zadržování, vytvořená pro zabránění Sovětskému 

svazu získat strategickou převahu v době, kdy moc Spojených států klesala…“2 Ob-

dobně i neokonzervativec Robert Tucker soudí, že „uvolňování nebylo chápáno jako 

alternativa zadržování jako takového. Naopak, bylo pojímáno jako nová varianta zadr-

žování, která by mohla získat podporu ve světě masových (protiválečných) nálad, které 

byly vyvolány – nebo jak se zdálo, že byly vyvolány – Vietnamem.“3  

Podle Johna Gaddise se Nixonova a Kissingerova politika vrátila k mnoha ideám, 

na kterých Kennan založil svoji původní strategii zadržování. Ze srovnání Kennana  

a Kissingera pak vyvozuje, že oba tito teoretici i praktici americké zahraniční politiky 

svorně sdíleli představy o multipolárnosti moci ve světě, omezených prostředcích 

USA, rozdílu životních a druhotných zájmů. Zároveň neviděli hlavní nebezpečí pro 

Spojené státy v komunistickém hnutí, nýbrž v Sovětském svazu. Oba zastávali názor, 

že USA mají provádět politiku „asymetrického zadržování“, při udržování mocenské 

rovnováhy mají počítat s neshodami v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnu-

tí, kombinovat tlak a doporučení ve snaze o dlouhodobé změny v sovětském chápání 

mezinárodní politiky. V neposlední řadě jak Kennan, tak Kissinger vkládali naději 

americké zahraniční politiky do rukou nezávislé profesionální elity. Ovšem „Kennan 

postrádal Kissingerův pozoruhodný instinkt pro byrokratické přežití“.4  

Podle Stanleyho Hoffmana je však takovýto Gaddisův pohled zavádějící, neboť  

v pojetí zadržování „směšuje asymetrii z hlediska rozsahu a asymetrii z hlediska pro-

středků. Kennan je nejlepší (ve skutečnosti jediný) příklad prvního hlediska… Kissin-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 60. 
2 ASPATURIAN, Vernon V.: U. S. Perceptions of Soviet Behavior: Contending Approaches or Analytical 

Continuum? In: OSGOOD, Robert E.: Containment, Soviet Behavior, and Grand Strategy. Berkeley, 

University of California 1981, s. 23. 
3 TUCKER, Robert W.: Beyond Détente. In: Commentary, March, 1977, s. 46. 
4 GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 283, 305-306. 
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ger nesporně věřil v potřebu chránit americký vliv a pozice v celém světě proti globál-

nímu, krutému oportunismu Sovětského svazu.“1 Ať tomu bylo jakkoliv, díky détente 

se mezinárodní vztahy staly předvídatelnějšími. I když uvolňování mezinárodního 

napětí nedokázalo zastavit závody ani v jaderném, ani v konvenčním zbrojení, politici 

se dále učili počítat strategické zbraně a odhadovat riziko spojené s jejich existencí. 

Pozoruhodné je, že všichni citovaní autoři, kteří se přou o pojetí politiky détente, a to 

včetně Kissingera, patří k jedné teoretické škole, které se říká politický realismus.      

 

12. Politický realismus 
Krédo klasické školy politického realismu, která se zformovala v třicátých a čtyři-

cátých letech minulého století, je rozpracováno od filosofické antropologie po vojen-

ské strategie. Vychází z konzervativního pojetí člověka – ten je prý nezměnitelně hříš-

ný a toužící po moci. Jeho sobeckost ještě umocňují instituce jako jsou národ a stát, 

které prostřednictvím vlastenectví či solidarity mění i sklon k lásce na skupinové so-

bectví. Státy se pak ve světové politice řídí egoistickými zájmy, jejichž obhajoba vy-

žaduje především moc. Jádrem moci je vojenská síla. Výsledkem rozporuplných ambi-

cí států je živelně se formující a stále rozechvělá mocenská rovnováha ve světovém 

politickém systému.  

Při nerovnoměrném vývoji moci států a nejasnosti jejich motivů je všudypřítomný 

konflikt, a to včetně války, který nelze odstranit – spoléhat na mravnost či mezinárodní 

právo znamená odsoudit se k zániku. Řečeno slovy Hanse Morgenthaua „mezinárodní 

politika, právě tak jako každá politika, je bojem o moc… Státníci a národy mohou 

koneckonců usilovat o svobodu, bezpečnost, prosperitu nebo přímo o moc. Mohou 

určovat své cíle v náboženských, filosofických, ekonomických nebo sociálních ideá-

lech… Ale pokaždé když se pokoušejí dosáhnout svých cílů metodami mezinárodní 

politiky, činí tak bojujíce o moc… Boj o moc je univerzální v čase i prostoru a je to 

nepopiratelný fakt historické zkušenosti.“2  

Praktický význam školy politického realismu je dán tím, že jeho krédo tvoří filo-

sofické jádro světonázorové orientace nejvýznamnějších poválečných amerických 

teoretiků, praktiků a propagandistů zahraniční politiky Spojených států. Za otce 

současné školy politického realismu jsou pokládáni čtyři američtí teoretici. Předně se 

jedná o protestantského teologa Reinholda Niebuhra, který pro potřeby této školy 

zformoval základy filosofie člověka, a s jeho dílem někteří autoři spojují největší im-

pulz v poválečné americké politické filosofii. Na jeho sedmnáct knih a více než půl-

druhého tisíce článků se dodnes odvolávají představitelé nejrůznějších ideologických  

a teoretických orientací. Dalším z uvedené čtveřice je bývalý profesor Chicagské uni-

verzity Hans Morgenthau, autor mnoha studií, z nichž kniha Politika mezi národy se 

po prvním vydání v roce 1948 dočkala více než dvaceti reedic. Za třetí hvězdu mezi 

                                                      
1 HOFFMAN, Stanley: Détente. In: The Making of America's Soviet Policy. Ed. by J. S. Nye, Jr. New 

Haven, London: Yale University Press, 1984, s. 236-237. 
2 MORGENTHAU, Hans J.: Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. Revised by K. 

W. Thompson. New York: A. A. Knopf, 1985, s. 31.  
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zakladateli politického realismu je pokládán sociolog a novinář Walter Lippmann, 

jehož konverze od wilsonovského idealismu byla spojena s velkou teoretickou a pro-

pagandistickou aktivitou. Neméně často je v souvislosti se školou politického realismu 

uváděno jméno již mnohokrát zmíněného diplomata a historika George Kennana. 

Pozoruhodné je, že všichni uvedení zakladatelé patřili k umírněnému křídlu této 

školy, které lze charakterizovat snahou o co nejpečlivější vyhodnocení poměru sil. 

Naopak radikálové mezi politickými realisty přikládají větší význam ideologic-

kým cílům.  
 

Tabulka č. 39: Idealismus versus realismus 
 

realismus idealismus 

lidská povaha je v zásadě špatná, lidé  

upřednostňují dominanci a kontrolu druhých 

před pomocí jim 

lidská povaha je v zásadě dobrá, lidé dávají 

přednost vzájemné pomoci před životem 

v konfliktu 

touha po moci nad ostatními je obtížně  

– jestli vůbec – ovladatelná či odstranitelná, 

konflikty a válka jsou tudíž neodvratné 

špatné jednání jako válka jsou spíše  

produktem špatných institucí než  

lidské podstaty 

mezinárodní vztahy jsou bojem o moc a státy 

musí zvyšovat svoji moc proto, aby mohly 

hájit a bránit své národní zájmy 

konflikty a válka nejsou nutné, jsou  

odstranitelné vznikem správných institucí 

vojenská síla je nejdůležitější část moci, 

ekonomická moc je též důležitá – ale hlavně 

proto, že pomáhá zvýšit vojenskou sílu 

kolektivní společné úsilí je účinnější při 

prevenci konfliktů a války než unilaterální 

státní úsilí 

aliance jsou nutné ke zvýšení moci státu, ale 

loajalita vůči spojencům by neměla být nikdy 

očekávána 

etika, morálka a humanitární akce jsou 

důležité jak v domácích, tak i mezinárod-

ních vztazích 

státy by nikdy neměly spoléhat pouze na 

mezinárodní organizace a mezinárodní právo 

při obraně národních zájmů a národní  

bezpečnosti  
 

jestliže všechny státy usilují maximalizovat 

svoji moc, naděje na mezinárodní mír bude 

růst, protože vznikne rovnováha mocí, zvláš-

tě pak pomocí pružných aliancí 

pravděpodobnost mezinárodního míru může 

být zvýšena prostřednictvím sebeurčení  

a demokracie uvnitř států a vytvořením 

mezinárodních institucí, které prosazují 

kolektivní akce a vytváření globálního  

společenství 

 

V seznamech politických realistů lze nalézt i jména řady dalších autorů vzpomína-

ných v této knize. Mezi radikály je za přívržence této školy pokládán James Burnham, 

Robert Strausz-Hupé, Stefan Possony, Robert Tucker a řada dalších. Také většina tak 

zvaných civilních stratégů – jako Herman Kahn, Bernard Brodi, Robert Osgood, Walt 

Rostow, George Ball či Henry Kissinger a Zbignev Brzezinski – je uváděna mezi pří-

vrženci této školy. Do uvedené myšlenkové linie zapadají i některé práce Roberta 

Keohana a Josepha Nye. Z historiků je nejčastěji vzpomínán Arthur Schlesinger ml., 

Richard Rosecrance či Paul Kennedy.  
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Mezi neorealisty je možné nalézt jména Kennetha Waltze či Roberta Gilpina. Ti 

kladou důraz na systémové zákonitosti světové politiky a ve svých pracích vynechávají 

konzervativní filosofickou antropologii. Dnes se zároveň rozlišují tzv. defenzivní  

a ofenzivní realisté. Defenzivní realisté, jako je Robert Jervis, více hovoří o potřebě 

bezpečnosti a dohod. Zdůrazňují roli bezpečnostního dilematu v mezinárodní politice  

a domnívají se, že ve snaze chránit sebe, státy hledají kompromisy. Naopak ofenzivní 

realisté, jako je John Mearsheimer, zdůrazňují nutnost maximalizovat sílu. Vycházejí 

z ústředního předpokladu, že „státy se pokoušejí rozšířit své politické zájmy do zahra-

ničí, když nejvyšší rozhodovatelé ucítí relativní růst státní moci“.1 

Nejjednodušší vymezení realistického paradigmatu se provádí jeho porovnáním 

s idealistickým paradigmatem, o kterém pojednává 15. kapitola: idealisté se zamýšlejí 

nad tím, jak moc z mezinárodní politiky odstranit, realisté nad tím, jak moc fun-

guje. Zápas těchto dvou přístupů provází celou lidskou civilizaci. Rozlišení realistic-

kého a idealistického kréda přibližuje tabulka číslo 39, jejíž autoři – Daniel Papp, 

Loch Johnson a John Belmont – ovšem toto pojetí pokládají za produkt 20. století.2
 

Realismus Alexandra Hamiltona 
Velký vliv školy politického realismu po 2. světové válce je dán mimo jiné tím, že 

se mohla odvolávat na kořeny i v samotných Spojených státech. Genealogie realistic-

ké školy sahá až do prvních dnů existence tohoto státu. Je to především Alexander 

Hamilton, kdo je mnohými americkými teoretiky politiky pokládán za velkou autoritu. 

Je tomu nejen proto, že měl výrazný podíl na psaní Ústavy Spojených států i její elas-

tické interpretaci v Kongresu při přijímání prvních zákonů. Byl též známým vojen-

ským velitelem a ministrem financí ve vládě prvního prezidenta USA Georga Wa-

shingtona, ale též zakladatelem Federalistické strany a úspěšným podnikatelem. Záro-

veň, jak píší Hans Morgenthau a Karl Thompson, „na této straně Atlantiku je Alexan-

der Hamilton velkým mluvčím politického realismu“.3 

Východiskem Hamiltonových názorů na zahraniční politiku byla představa o věč-

ném charakteru konfliktu v mezinárodních vztazích. Stať Federalista č. 6 může 

sloužit jako učebnicový příklad konzervativního přístupu k této otázce a zaslouží si 

proto delší citaci. Podle Hamiltona bychom museli být „zcela oddáni utopickým spe-

kulacím, abychom vážně pochybovali, že naše státy budou upadat do častých a prud-

kých sporů, budou-li zcela rozděleny nebo jen částečně spojeny do několika dílčích 

konfederací. Abychom mohli předpokládat nedostatek důvodů pro vznik takových spo-

rů, museli bychom zapomenout, že jsou lidé ctižádostiví, mstiví a chamtiví. Kdo doufá 

v trvalou harmonii mezi množstvím nezávislých suverénních států, nacházejících se 

v téže oblasti, ten přehlíží jednoznačný průběh lidských dějin a odmítá se poučit ze 

zkušenosti věků.“  
                                                      
1 ZAKARIA, Fareed: From Wealth to Power. The Unusual Origins of America’s World Role. Princeton: 

Princeton University Press, 1998, s. 38 
2 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 52 a 53. 
3 Principles and Problems of International Politics. Ed. by H. J. Morgenthau and K. W. Thompson. New 

York: A. A. Knopf, 1956, s. 33. 
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Pouze „snílci a vypočítavci“, tvrdil Hamilton, mohou být „ochotni prosazovat para-

dox věčného míru mezi státy, jakkoli rozdělenými a odcizenými“. Ostře kritizoval 

osvícenské i liberální představy o tom, že vytvoření republikánské formy vlády či roz-

voj obchodu přinesou mír, a dovolává se přitom příkladů z dějin. „Příčiny nepřátelství 

mezi národy jsou nespočetné. Některé působí v kolektivních orgánech společnosti 

obecně a téměř neustále: do této skupiny patří láska k moci a touha vyniknout, vlád-

nout – jakož i žárlivost na ty, kdo moc mají, či touha po rovnosti a bezpečí… Jsou zde 

další, neméně početné než obě předchozí, které pramení výlučně z pocitu jednotlivců: 

z náklonnosti, nepřátelství, zájmů, nadějí a obav vůdčích osobností příslušných spole-

čenství. Lidé této třídy, ať už jsou oblíbenci krále nebo lidu, velice často zneužívají 

důvěry, které se těší, a neostýchají se pod záminkou nějakého veřejného zájmu oběto-

vat klid národa svým osobním výhodám či osobnímu uspokojení.“ V duchu autorů, 

jako byl starověký indický politik a teoretik Kautilia, nazval Hamilton ve stati Federa-

lista č. 6 „jakýmsi politickým axiomem“ tezi, že „sousedství či blízkost činí z národů 

přirozené nepřátele“.1  

Jak je patrné, Hamilton odvozoval některé zákonitosti fungování mezistátního 

systému z konzervativní vize lidské přirozenosti. Ve stati Federalista č. 34 přímo 

tvrdil, že při zobecňování historie lidstva vyjde najevo, že „v lidských hrudích vládnou 

zápalné a ničivé vášně války mnohem silněji než laskavé a prospěšné pocity míru“. To 

znamená, že vytvářet náš politický systém na základě domněnek o trvalém klidu zna-

mená spoléhat na ten slabší z obou pramenů lidské povahy.2 Ve čtvrtém z článků po-

depsaných Pacificus Hamilton tvrdil, že „vláda morálky… není zcela stejná mezi ná-

rody jako mezi jednotlivci. Povinnost nechat své akce řídit vytvářením vlastního blaha 

je mnohem silnější mezi národy než mezi jednotlivci.“3 Už v 7. kapitole v souvislosti 

s neplněním závazků vyplývajících ze smlouvy s Francií z roku 1778 bylo uvedeno, 

jak si Hamilton představoval osvícený egoismus v zahraniční politice USA.  

Své pochybnosti o možnosti vycházet v úspěšné zahraniční politice z morálních zá-

sad a pocitu vděčnosti vztahoval Hamilton i na roli práva v mezinárodních vztazích. 

Jeho interpretace vzájemných vztahů s Francií a Španělskem oprávněně upozorňovala, 

že tyto země nevstoupily do amerických sporů s Velkou Británií na straně USA z mo-

rálních důvodů nebo s ohledem na právo. Učinily tak ne „pro oddanost naší nezávis-

losti a svobodě, ale na základě přání zmenšit moc Velké Británie. Právě to pokládaly 

za svůj nejhlavnější zájem. Proto spojily svoje zbraně s našimi a sdílely výdaje a ne-

bezpečí války. Války byly skončeny, výhody z nich plynoucí jsou vzájemné, a tudíž 

účet je vyrovnán,“ psal Hamilton v dopise Washingtonovi. Francie, a samozřejmě  

i Španělsko, se řídí v zahraniční politice egoistickým zájmem. Tento zájem má trvalý 

charakter a nemůže ho narušit ani revoluce. V první stati Varování Hamilton tvrdil, že 

francouzské úsilí o univerzální dominanci v Evropě bylo patrné jak u Ludvíka XIV., 

                                                      
1 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání,  

s. 51, 52, 51 a 55. 
2 Tamtéž, s. 183. 
3 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. Citované vydání, s. 464. 
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tak ještě více u jeho republikánských nástupců. „Dobře informovaní a nezaujatí lidé 

brzy objeví symptomy tohoto ducha. Vycházejí z lidské přirozenosti, z jejího tušení 

růstu s úspěchem; z lásky k nadřazenosti, umístěné v lidském srdci a vládnoucí nej-

mocnějšímu národu světa…“1 Stejně sobeckým a dobře kalkulovaným vlastním zá-

jmem se prý musí nechat vést i Spojené státy. 

Ve stati podepsané Pacificus Hamilton napsal, že „je možné prohlásit za obecný 

princip, že hlavním motivem dobrých úředníků té či oné země je zájem nebo výhoda 

země, v níž působí“. Je přirozené, že při těchto výchozích principech nepokládal žád-

né mezinárodní smlouvy či žádné spojenecké svazky za stálé. V již citovaném sta-

novisku adresovaném v září 1790 Washingtonovi Hamilton psal, že „je nemožné před-

povědět, jaké události mohou vzniknout nebo kam se mohou zaměřit naše zájmy; a je 

velmi důležité přesně odlišit, kde jsme svázáni a kde svobodni“. Pokud jde o žádost 

Velké Británie o volný průchod vojsk přes USA, „závěr z toho, co bylo řečeno, je, že 

existuje jak právo odmítnout, tak i možnost souhlasit, podle toho, jak bude vyhodno-

cen zájem Spojených států“ – žádné smlouvy se Španělskem či Francií nejsou směro-

datné. Sympatie nebo antipatie k nějakému národu nemůže být trvalým vodítkem pro 

zahraniční politiku. Pozorné posouzení přátelských vztahů mezi národy, tvrdil Hamil-

ton, dává malou naději na uchování systému, založeného na „trvalém zájmu preferovat 

zvláštní vztahy“.2  

Podle Hamiltona smlouvy mezi státy a jejich plnění nesmí být zakládány na 

morálce, ale na proměnných zájmech státu. Jak napsal ve stati Federalista č. 15, 

aliance musejí být spojeny se smlouvou, „jež upravuje všechny podrobnosti času, mís-

ta, okolností a množství, neponechává nic budoucí libovůli a její provádění závisí na 

poctivosti účastníků. Smlouvy tohoto druhu existují mezi všemi civilizovanými národy 

a podléhají obvyklému střídání míru a války, dodržování a nedodržování, jak přikazují 

zájmy či vášně smluvních stran“. Dospěl pak k názoru, že je třeba vycházet ze zkuše-

ností lidstva „jak málo lze spoléhat na smlouvy, k jejichž dodržování nenutí nic kromě 

závazků cti a které proti sobě staví na jedné straně obecné úvahy o míru a spravedlnos-

ti a na straně druhé bezprostřední zájmy a vášně“.3 

A jelikož Hamilton věřil, že je nemožné zajistit uspokojení zájmů USA morál-

kou či právem, obracel svoji pozornost k síle. Ve stati Federalista č. 11 varoval 

americkou veřejnost, že „práva neutrality jsou respektována jen tehdy, jsou-li střežena 

odpovídající silou. Národ, jenž je hoden opovržení pro svou slabost, pozbývá i výsady 

být neutrální.“4 Zároveň neváhal v druhém článku podepsaném Pacificus napsat, že 

„zákony národů nedávají mocnosti ve válce nic víc než užívací či vlastnické právo na 

                                                      
1 Tamtéž, Vol. IV. Citované vydání, s. 322–323 a Vol. VI., s. 234. 
2 Tamtéž, Vol. IV., s. 464, 325, 326 a 336. 
3 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání,  

s. 96-97, 97. 
4 Tamtéž, s. 78. 
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území, která si osvojí“.1 Ve 34. stati Federalista pak nazývá „nesmyslný politický 

pokus… vládě bránit v útočné válce založené na státním zájmu“. 2  

V souhrnu lze říci, že pro konzervativce Alexandra Hamiltona neexistovala jiná 

forma rozumné zahraniční politiky než ta, která je vedena sobeckým zájmem. Jak 

poznamenává Norman Graeber, lidé jako Hamilton „svázali Spojené státy s ryze flexi-

bilním, amorálním světovým názorem, který měl maximalizovat schopnost země po-

znat a prosazovat její nejvyšší zájmy“3.  

Realismus osvícenců 
V odborné literatuře je velká pozornost věnována porovnávání Hamiltonových pří-

stupů s názory Thomase Jeffersona. Je tomu tak proto, že na první pohled stejná či 

obdobná hodnocení konzervativce Hamiltona a radikálního osvícence Jeffersona 

v zahraničně politických otázkách doprovázelo ostré politické soupeření ve vni-

tropolitických otázkách. Tato skutečnost byla již zmíněna v 7. kapitole v pasážích 

věnovaných východiskům izolacionismu. Ovšem pečlivější studium přístupů těchto 

dvou osobností ukazuje na celou řadu odlišností v pojetí mezinárodních vztahů. 

V zásadě se dá říci, že osvícenci a konzervativci si kladli odlišné cíle, ale obdobně 

vnímali postavení Spojených států ve světě a z této analýzy pak někdy odvozovali 

shodné strategické úkoly.  

Ani Jefferson si nedělal iluze o zákonitostech fungování světového politického sys-

tému. I on byl přesvědčen, že „slabost provokuje urážku a bezpráví, zatímco podmínky 

pro jejich potrestání tomu často preventivně zabraňují. Tato úvaha vede k nutnosti 

nějaké námořní síly.“4 Thomas Paine, další z velkých amerických radikálních osvícen-

ců, dokonce už v předvečer americké revoluce psal o nutnosti vytvořit vlastní válečné 

loďstvo k ochraně obchodních cest a propočítával, že výhodné geografické postavení 

Ameriky umožňuje, aby Amerika byla silnější než Velká Británie i v případě, kdy bude 

mít pouhou dvacetinu britských válečných lodí.5 Avšak takovéto racionální kalkulová-

ní s nutností a velikostí síly ještě neznamená, že by radikální osvícenci měli stejný 

názor na charakter národního zájmu jako Hamilton.  

Předně osvícenci nevěřili ve věčnou zkaženost člověka. Zároveň nezavrhovali 

morální normy jako princip, který by měl řídit mezinárodní politiku. „Morální 

závazky, které existují mezi dvěma jednotlivci v přirozeném stavu, doprovázejí je i ve 

společnosti; nahromadění povinností všech jednotlivců tvořících společnost utváří 

závazky této společnosti vůči jiné; proto mezi dvěma společnostmi existují stejné mo-

rální závazky jako mezi jednotlivci, kteří je tvoří, stejné jako v původním stavu,“ tvrdil 

Jefferson. Podle jeho názoru by moudrá zahraniční politika měla být založena na před-

stavě, že „naše zdravé kalkulované zájmy s národy, právě tak jako s jednotlivci, budou 

                                                      
1 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. Citované vydání, s. 453. 
2 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 182. 
3 GRAEBNER, Norman A.: Foundations of American Foreign Policy. Citované vydání, s. 104. 
4 The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs. Reading from Thomas Moore to Woodrow Wilson. 

Ed. with Commentary by A. Wolfers and L. W. Martin. New Haven: Yale University Press,  

1956, s. 158. 
5 Viz PAINE, Thomas: Common Sense and Crisis Papers. Citované vydání, s. 85-87. 
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vždy formovány neodděleně od našich morálních závazků“1. Obdobně uvažoval i Pai-

ne, když psal o falešně chápané cti národa jako příčině války: „Myslím, že je velmi 

snadné definovat to, co by mělo být chápáno jako národní čest; co je nejlepším charak-

terem pro jednotlivce, je nejlepším charakterem pro národ.“2 Tento přístup má mno-

hem blíže k politickému idealismu než k učení školy politického realismu.  

Vztah radikálních osvícenců k praxi a ideji mocenské rovnováhy byl dvojaký. 

Jako velcí realisté své doby dokázali správně pochopit logiku fungování mocen-

ské rovnováhy jak na evropské pevnině, tak i mezi Evropou a Spojenými státy. Nedě-

lali si žádné iluze o politice evropských mocností. Zároveň ale věřili v platnost teze 

zformulované Immanuelem Kantem, že „republikánská ústava kromě jasného svého 

původu, že vznikla z čistého pramene pojmu práva, má ještě naději na vytoužený vý-

sledek, totiž na věčný mír“3. Myšlenka, že vnitřní uspořádání státu rozhoduje  

o změně charakteru světového politického systému, byla právě tak vlastní radi-

kálním osvícencům, jako cizí konzervativcům typu Hamiltona.  

Přesto je pravda, že nejblíže si byli konzervativci a osvícenci právě při popisu mo-

censké rovnováhy. Jejich často velmi podobné charakteristiky fungování moci ve světě 

mají jednu důležitou příčinu – čerpali totiž ze stejných intelektuálních zdrojů. Celá 

řada úvah Hamiltona, Jeffersona a mnoha dalších autorů se jeví jako původní jen na 

první pohled. Otcové-zakladatelé Spojených států patřili mezi velmi vzdělané mu-

že. Bylo pro ně samozřejmostí, že znali názory Thukydida, Davida Huma, Thomase 

Hobbese a Barucha Spinozy, ale i Jean-Jacquesa Rousseaua na mezinárodní politiku  

a její zákonitosti. Mnozí z nich jistě věděli, že Niccolò Machiavelli spojoval suvereni-

tu s právem rozhodovat o válce. Právě tak četli dílo Jeana Bodina, uznávaného zakla-

datele moderní teorie státní suverenity, a zvláště pak Hugo Grotia. V dlouhém sezna-

mu teoretiků mezinárodních vztahů si však otcové-zakladatelé nejvíce vážili švýcar-

ského právníka, publicisty a diplomata Emericha de Vattela, zvláště pak jeho knihy 

Zákon národů z roku 1758. A právě ve Vattelově koncepci dostala rovnováha mocí 

podobu záruky svobody a nezávislosti národů a států. Citace z Vattelova díla i pozitiv-

ní hodnocení jeho názorů lze nalézt jak u Franklina a Jeffersona, tak i u Hamiltona, 

který jej přímo pokládal za „snad nejlepšího a nejuznávanějšího z autorů píšících  

o zákonech národů“4. Hamilton se Vattelovy autority dovolával v otázkách spojených  

s problematikou práv neutrálů, s nakládáním se soukromým majetkem cizinců během 

války, zacházením s válečnými zajatci, smluvními závazky států a dalších. 

Růst moci USA a povaha světového politického systému v době budování im-

periálních říší vedly k tomu, že se uvnitř politické elity daleko více prosazovaly 

Hamiltonovy konzervativní názory než ideály osvícenců. Jen zřídka byli v Bílém 

domě lidé jako Abraham Lincoln či Grover Cleveland, kteří se vzpírali imperiálním 

ambicím. Tomu odpovídá i užívání síly ve jménu mocenských zájmů. Již citovaný 
                                                      
1 The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs. Reading from Thomas Moore to Woodrow Wilson. 

Citované vydání, s. 157 a 158. 
2 PAINE, Thomas: Common Sense and Crisis Papers. Citované vydání, s. 167. 
3 KANT, Immanuel: K věčnému míru. Pardubice: O. Kypr, 1919, s. 20. 
4 The Works of Alexander Hamilton. Vol. IV. New York, London: G. P. Putnam’s Sons (1903), s. 317. 
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James Meernik definuje užití síly ve jménu bezpečnosti a mocenských zájmů jako sna-

hu zajistit domácí zájem zahrnující teritoriální integritu, zdroje a lidi, zabezpečit suve-

renitu, hájit občany USA v zahraniční, ale i státy a oblasti na západní polokouli, které 

ovlivňují území, suverenitu a občany USA, plus státy a regiony v ostatních částech 

světa, které také ovlivňují zmíněné faktory, a také čest, reputaci a věrohodnost. 
 

Tabulka 40: Užití síly k zajištění bezpečnosti a mocenských zájmů, 1798-1941 

 
 

celkem 

akcí  

obrana 

občanů USA 

obrana či 

rozšíření 

území 

obrana  

spřátelených 

vlád 

obrana cti 

USA 

preventivní 

válka 

1798-1865 47 34  10  1  3  0 

1866-1898 26 25  1  2  0 0 

1899-1918 36 29  4  12  0 0 

1919-1941 24 15  4  10  0 1  

celkem 

1798-1941 
133 103  19  25  3  1  

 

Poznámka: Součet v okéncích ve sloupcích 3. až 7. neodpovídá celkovému počtu akcí 133 

s daným obecným cílem, protože některé akce byly vedeny s několika dílčími cíli.  
 

Tabulka číslo 40 shrnuje propočty Meernika neválečného užití vojenské síly ve 

jménu zajištění bezpečnosti a mocenských zájmů od roku 1798 do vstupu USA do  

2. světové války, tedy v období, kdy Spojené státy použily celkem vojenskou sílu (mi-

mo oficiální války) celkem 172krát. Z tabulky vyplývá, že v daném období bylo pro-

vedeno 133 vojenských akcí právě ve jménu bezpečnosti a mocenských cílů, což 

představuje celkem 77,3 % všech akcí. Z následující tabulky číslo 41 je zřejmé, že 

regionem, kde USA nejčastěji použily vojenskou sílu, byla v letech 1798 až 1941 Asie 

(45 akcí), až pak následovaly Střední Amerika a Karibik (41 akcí).1   

Umírnění realisté 
Krédo politického realismu tvoří základ konsensu politické elity v USA po  

2. světové válce. Tato teze se však týká pouze používaných kategorií, a to ještě jen při 

jejich obecných definicích. V okamžiku, kdy přijde na řadu jejich konkretizace  

a používání v praxi, stávají se tyto pojmy jablkem sváru nejen mezi přívrženci 

školy politického realismu a idealismu, ale i v rámci této školy – a také uvnitř politické 

elity. To platí především o kategorii národního zájmu, která pomáhá vymezit nejobec-

nější cíle státu v mezinárodních vztazích. Platí to ale i při sporech přívrženců koncepce 

zadržování komunismu a koncepce zatlačování komunismu. Proto se jak zastánci, tak  

i odpůrci intervence ve Vietnamu či Iráku shodně dovolávají národního zájmu USA.  

V době studené války i umírnění političtí realisté přijali za svou jak globální 

politiku Spojených států, tak její antikomunistickou náplň. Jejich kritika některých 

variant politiky zadržování nevycházela z morálních úvah o demokratických právech 

jiných států. Byl to právě Walter Lippmann, kdo otevřeně prohlásil, že „všeobecná 

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované vydání,  

s. 43-44 a 46-49. 
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zásada sebeurčení není součástí naší filosofie“. „Nesmíme, jak to mnozí činí, ztotož-

ňovat práva malých národů s jejich právem mít nezávislou zahraniční politiku, tj. poli-

tiku, která manipuluje s rovnováhou sil mezi velkými státy,“1 psal již v době 2. světové 

války. Výhrady tohoto křídla realistické školy je nutno hledat jinde: v pojetí silového 

potenciálu Spojených států a v neochotě zúžit moc USA pouze na jejich sílu. 
 

Tabulka 41: Regionální rozdělení užití síly 

k zajištění bezpečnosti a mocenských zájmů, 1798-1941 
 

oblast počet akcí 

podíl na všech 

vojenských  

akcích v regionu 

počet všech 

akcí v regionu 

kontinentální USA 10 90,9 % 11 

Střední Amerika a Karibik 41 65,0 % 63 

Jižní Amerika 17 94,4 % 18 

Severní Afrika a Střední východ 12 100 % 12 

subsaharská Afrika 2 50,0 % 4 

Evropa a severní Atlantik 6 75,0 % 8 

Asie 45 80,4 % 56 

celkem 133 77,3 % 172 

 

Upozorňování na nesolventnost zahraničněpolitických závazků Spojených stá-

tů patřilo k nejčastějším tématům umírněných realistů. Právě v souvislosti s vel-

kým množstvím diplomatických i čistě verbálních příslibů teoretici jako Hans Mor-

genthau zdůrazňovali, že „musíme zúžit propast mezi našimi všezahrnujícími formál-

ními závazky a tou omezenou sférou, ve které naše vlastní zájmy a politika se ztotož-

ňují se zájmy a politikou našich spojenců“. Upozorňoval, že „USA vzaly na sebe glo-

bální od-povědnost, kterou nejsou schopny splnit s jakoukoli nadějí na úspěch“2. 

Morgenthau se zařadil mezi kritiky války v Indočíně. Obdobně již vzpomínaný 

představitel ofenzivního realismu John Mearsheimer patřil mezi třicet profesorů, 

kteří se již v roce 2002 v dopisu, otištěném v New York Times, vyslovili proti in-

tervenci Spojených států v Iráku.  

Poukazování na nedostatečný mocenský potenciál k uskutečnění globálního vojen-

ského zadržování či dokonce zatlačování komunismu nebyl jedinou výhradou umírně-

ných realistů k představám radikálních konzervativců. Otázkou totiž nebyla pouze 

malá konvenční síla armády USA, ale i nadměrný potenciál jaderných zbraní. V tomto 

duchu je třeba chápat Morgenthauův názor, že v době existence raketo-jaderných 

zbraní „morální odevzdání se antikomunismu jako kritériu zahraniční politiky zemí 

může mít svrchované nemorální důsledky. Neboť antikomunistické křižácké tažení 

                                                      
1 LIPPMANN, Walter: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Citované vydání,  

s. 239 a 176. 
2 MORGENTHAU, Hans J.: A New Foreign Policy for the United States. London: Pall Mall Press,  

1969, s. 7 a 10. 
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jako nástroj zahraniční politiky může zničit všechny země, jak komunistické, tak anti-

komunistické.“1 Pro umírněné realisty existuje možnost vzniku společných zájmů 

států například v podobě snahy vyhnout se sebevražedné totální jaderné válce.  

Podle umírněného křídla politických realistů zdravá zahraniční politika Spoje-

ných států musí rozehrát celou škálu technik mocenského působení, ne pouze 

vojenskou sílu. Takováto zahraniční politika respektuje nejen limity síly USA, ale 

také specifiku zájmů Spojených států v jednotlivých oblastech a konkrétní slabiny 

nepřátelských sil v odlišných regionech. Proto Morgenthau tvrdil, že „různé metody 

musí být použity v různých zemích. Někde je to vojenská obrana, jinde je to eko-

nomická a politická reforma, onde je to zase technická pomoc“2. Širší chápání technik 

mocenské politiky ovšem neznamená, že by se umírnění realisté zřekli představy o síle 

jako základu zahraniční politiky. Naopak, právě odhodlání použít odpovídající množ-

ství síly pokládá za morálně nutné, neboť prý „zahraniční politika, která utíká před 

rizikem omezené války a takto přináší všeobecnou jadernou válku, je morálně horší 

než politika, která podstupuje toto riziko“3. A s revolucí, která je produktem zahranič-

ního expanzionismu, „musí být jednáno jako s imperialismem, tj. vojenskou silou“4. 

Přechod mezi umírněným a radikálním křídlem realistů není náhlý, ale naopak velmi 

plynulý. Ve svém celku se však příslušníci umírněného křídla „politického realismu“ 

přimykají k těm politickým hnutím, která ve vnitřní politice zpravidla hájí liberální 

program a jsou spojena povětšině s Demokratickou stranou. 

Radikální realisté 
Díla radikálních realistů rozhodné neoplývají takovou filosofickou erudicí jako 

Niebuhrovy či Morgenthauovy práce. Daleko více je v nich historismu a programo-

vých doporučení. Přesto lze i v knihách Jamese Burnhama nalézt mnohé formula-

ce, které ukazují na jeho blízkost s filosofickými východisky umírněných realistů, 

zvláště pak konzervativní pohled na lidskou podstatu a chování skupin. Podle Burn-

hama nelze válku jako fyzický fakt odstranit redefinicí – například tvrzením, že  

v případě světové vlády zmizí války a zůstanou pouze občanské války či rebelie. „Mír 

nemůže být nikdy víc než vedlejší produkt politiky, která po určitou dobu měla úspěch 

při obraně hlavních zájmů neválečnými prostředky.“ Proto se Burnham domníval, že 

„mír nemůže být nadřazeným praktickým cílem politiky“.5 V jeho podání se politika 

téměř změnila na pokračování války jinými prostředky.  

Burnhamovy knihy a články byly psány pod vlivem filosofie dějin Arnolda 

Toynbeeho a v duchu geopolitického vidění mezinárodních vztahů. Burnhamovo 

dílo bylo výzvou k vytvoření světové říše Spojených států amerických. V první Burn-

hamově knize o mezinárodních vztazích, práci Boj o svět z roku 1947, je tato výzva 

                                                      
1 MORGENTHAU, Hans J.: Politics in the Twentieth Century. Vol. II: The Impasse of American Foreign 

Policy. Citované vydání, s. 281. 
2 MORGENTHAU, Hans J.: American Foreign Policy. London: Methuen and Co., 1952, s. 121. 
3 MORGENTHAU, Hans J.: Politics in the Twentieth Century. Vol. III: The Restoration of American 

Politics. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1970, s. 17. 
4 MORGENTHAU, Hans J.: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 88. 
5 BURNHAM, James: The Struggle for the World. Citované vydání, s. 141, 42, 142 a 224. 
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zformulována zcela nezakrytě, v dalších dvou knihách triptychu – Blížící se porážka 

komunismu (1950) a Zadržování, nebo osvobození? (1953) – zůstává nevyhlašovaným 

ústředním motivem. Při vyhodnocování šancí dvou aspirantů na světové vůdcovství 

začal charakteristiku Sovětského svazu odvoláním se na geopolitickou teorii 

Harolda Mackindera. Podle Burnhama komunisté kontrolují vnitřní Heartland Svě-

tového ostrova. „Poprvé ve světové historii je vnitřní Heartland (centrální Eurasie) 

spojen  

s masovou populací, vysokou úrovní politické organizace a značnou industrializací.“ 

Komunisté tak užívají nejvýhodnější pozici, což je prý třeba vidět doslova: „Neexistu-

je geografická pozice na povrchu země, která by byla nějakým způsobem srovnatelná.“ 

„Geograficky je sovětská pozice stále nejsilnější možnou pozicí na zemském povrchu; 

a to zůstává velmi velkou silou.“1 Toto vidění bipolarity přivedlo Burnhama k názoru, 

že zápas se Sovětským svazem je hrou s nulovým součtem: zisk SSSR je nutně ztrátou 

USA, a naopak. Burnham ovšem neomezoval svou charakteristiku zápasu Sovětského 

svazu a Spojených států o světové vůdcovství pouze na geopolitické faktory, ale zdů-

razňoval i nutnost technologické převahy USA a roli ideologie.  

Burnham dovedl své představy o rozhodující roli síly až do polohy diplomatického 

nihilismu. Domníval se, že diplomatické konference zřídka tvořily nezávislou příčinu 

událostí v dějinách mezinárodních vztahů. „Důležité historické události jsou uspořá-

dávány válkami a polovojenskými či nevojenskými střety ekonomických, politických, 

sociálních a ideologických sil. Konference odrážejí a artikulují skutečnou mocenskou 

rovnováhu, která byla dosažena jinými prostředky.“ Navíc je prý dnes nutné vidět, že 

pro komunisty nejsou mezinárodní jednání mechanismem hledání, obchodními spory, 

cestou k míru, ale bojištěm. „Komunisté a nekomunisté na konferencích v žádném 

případě »nehledají totéž«. Není zde společný základ… Výsledkem je, že tak dlouho, 

jak budeme chodit na konference s hledisky tradiční diplomacie, mezinárodní konfe-

rence s komunisty nikdy nebudou sloužit našim zájmům.“2 

Burnham též odmítal Morgenthauovy výhrady vůči intervenci v Indočíně jako 

příliš mechanické pojetí národního zájmu. „Dokonce v geopolitických pojmech komu-

nistické vítězství v jihovýchodní Asii – nevyhnutelný výsledek našeho odchodu – by 

bylo strategickou katastrofou,“3 psal Burnham v časopise National Review. Z hlediska 

mocenské bipolarity posuzoval i problematiku vztahů k politickým spojencům, kteří 

nevyznávali americkou politickou filosofii. „Klíčovou otázkou není, jestli je Čankaj-

šek demokrat…, ale že je, ve své vlastní podobě, štítem Spojených států proti útoku 

komunistické moci z Heartlandu.“4 

Radikalismus Burnhama předznamenává program neokonzervativců, o nichž 

pojednává 16 a 17. kapitola. Tím se výrazně odlišil od konzervativců-tradicionalistů, 

kteří mají sklon k izolacionismu a politika osvobozování či barevných revolucí 

                                                      
1 Tamtéž, s. 96,114 a 115. 
2 BURNHAM, James: The Coming Defeat of Communism. Citované vydání, s. 92, 36 a 42. 
3 BURNHAM, James: The War We Are In. The Last Decade and the Next. Citované vydání, s. 99. 
4 BURNHAM, James: The Struggle for the World. Citované vydání, s. 133. 
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v nich vyvolává rozpaky. „Můžeme snad předpokládat, že uměle vnucená amerikaniza-

ce ve jménu abstraktního »demokratického kapitalismu« bude světem přijata srdečněji 

než uměle vnucená rusifikace ve jménu »diktatury proletariátu«?“, ptá se například 

tradicionalista Russell Kirk.1   

Konec studené války byl někdy vykládán jako zánik školy politického realismu. 

Závrať z vítězství přivedla některé autory k přesvědčení, že nastal čas harmonie. Velmi 

oblíbeným čtením se tehdy staly vize Francise Fukuyamy o konci dějin, který měl na-

stat vítězstvím liberalismu nad komunismem. Sám Fukuyama však své koncepce pře-

vyprávěl a rozdělil svět na posthistorický, tedy liberální, plný míru, a prehistorický, 

který ještě nepřijal západní hodnoty. Toto poněkud účelové dělení mu pak umožnilo 

učinit závěr, že „historická část světa se řídí realistickými principy a také posthistoric-

ká, když s ní jedná. Vztahy mezi demokratickými a nedemokratickými zeměmi budou 

nadále plné nedůvěry a obav, bez ohledu na rostoucí vzájemnou ekonomickou závis-

lost, jež se postupně stává rozhodujícím činitelem.“ A dodává, že „z mírumilovného 

chování demokratických společností také vyplývá, že Spojené státy a další demokracie 

mají společný zájem na ochraně demokratické sféry ve světě a na jejím rozšiřování, 

kdekoli to je možné a prozíravé“.2 I takto podivně může dnes vypadat přihlášení se ke 

škole politického realismu.   

Kissinger jako politický realista 
Ve chvíli, kdy Henry Kissinger nastupoval do funkce poradce prezidenta pro otáz-

ky národní bezpečnosti, pojetí státního zájmu a solventní strategie vyžadovaly novou 

analýzu mocenské rovnováhy. Klíčovým východiskem pro novou interpretaci rovno-

váhy se stala teze o přechodu od bipolarity k multipolaritě světového politického 

systému – přesněji řečeno k bi-multipolaritě. O tom Richard Nixon uvažoval, jak 

bylo uvedeno výše, už v době svého nástupu do Bílého domu. A to také bylo téma, jež 

Kissinger rozpracovával od počátku své akademické kariéry.  

Svoji první vědeckou práci o mezinárodních vztazích Kissinger věnoval problema-

tice uspořádání Evropy po napoleonských válkách a svým obdivem k Metternichově 

politice předznamenal vlastní úsilí v době svého vedení americké diplomacie. Za hlav-

ní úspěch let 1812 až 1822 pokládal vytvoření evropské mocenské rovnováhy, která 

nebyla založena na hegemonii jedné mocnosti, což vlastně znamenalo, že vítězové se 

dohodli na zachování poražené Francie jako účastníka evropského systému. Pro Kis-

singera by případná likvidace Francie znamenala vytvoření vakua, které by bylo „sti-

mulátorem ruských ambicí“. Klíčová zásluha na vytvoření nové rovnováhy prý příslu-

šela Metternichovi, jehož „úspěch závisel na správnosti vyhodnocení poměru sil  

a především na tom, nakolik byla převaha Rakouska v pružnosti reálná“. Poučení, kte-

ré Kissinger z těchto událostí pro politiku po 2. světové válce vyvodil, je obsaženo  

v myšlence, že „totální zničení protivníka odstraňuje mimo jiné nutného účastníka 

mocenské rovnováhy a staví mocnost, která je přívržencem status quo, před volbu: 

                                                      
1 KIRK, Russell: Vyhlídky konzervativců. In: KIRK, Russell, BUCHANAN, Pat:  Ne exportu demokracie. 

Citované vydání, s. 9. 
2 FUKUYAMA, Francis: Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002, s. 267 a 269. 
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buď ustoupit svému bývalému spojenci, jehož relativní pozice se ve spojitosti s poráž-

kou protivníka upevnila, nebo jít s ním do války“. Přitom Kissinger pokládal mocen-

skou rovnováhu za legitimní pořádek, který jednou chápal jako „fungující uspořádání“ 

bez vztahu ke kategorii spravedlnosti, jindy, a to častěji, jako „princip vytvářející rela-

tivní spravedlnost konkurujících si nároků“1, tedy vlastně jako samu spravedlnost.  

Kissingerovu idealizaci období klasické rovnováhy mocí v Evropě podpořily na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století desítky modelů multipolární-

ho světa, které produkovala americká politologie. Sám Kissinger v předvečer svého 

příchodu do vládních funkcí tvrdil, že dnešní mocenská rovnováha není určena pouze 

poměrem sil. „Ve vojenském smyslu se svět stal bipolárním. Pouze dvě mocnosti  

– Spojené státy a Svaz sovětských socialistických republik – mají úplný rejstřík vojen-

ských prostředků. Během nejbližšího desetiletí ani jedna země nebo skupina zemí ne-

budou s to čelit jejich fyzické převaze,“ psal Kissinger v roce 1968. Zároveň dodával, 

že „doba supervelmocí se chýlí ke konci. Vojenská bipolarita nejen nezabraňuje, ale  

v podstatě napomáhá vzniku politické multipolárnosti.“ Možnost této politické multi-

polárnosti je dána tím, že sice slabost nelze ani dnes převést na politický vliv, ale ani 

vojenská síla se dnes automaticky v tento vliv nemění. „Nové národy se ve stínu su-

pervelmocí cítí v bezpečí a jejich nacionalismus je svádí ke stále odvážnějším proje-

vům svéhlavosti.“2 Přitom Kissinger spatřoval v překonání politické bipolarity naději 

na lepší prosazování zájmů USA. Svůj optimismus spojoval s vizí návratu k metodám 

politiky mocenské rovnováhy, v níž by roli balancera převzaly Spojené státy. Zvláště, 

když v takzvaném socialistickém táboře narůstaly rozpory Sovětského svazu nejen 

s Jugoslávií, ale i s Čínou, Albánií a v neposlední řadě i s Rumunskem.  

Kissingerovo vyznání lásky ke škole politického realismu odpovídá umírněněj-

šímu křídlu, byť například jeho některé osobní aktivity při válce v Indočíně, organi-

zování převratu v Chile a podobně jej pasují na radikála. Jistě ne náhodou své mno-

homluvné paměti zahájil tvrzením, že podle něho „bez rovnováhy nemůže být žádný 

mír a… bez umírněnosti není nikdy žádná spravedlnost“. Přičemž dodával, že on 

„stejně tak věřil, že žádný národ nemůže definovat své volby bez morálky jako kompa-

su, který stanoví kurs skrze dvojznačnost reality a dá tak obětem smysl… Jen zřídka 

můžeme dosáhnout svého cíle jinak než postupně; každý částečný krok je nutně mo-

rálně nedokonalý, a přesto se bez něj nelze morálnosti přiblížit“.3 To není zavržení 

morálky, ale její relativizace, které odpovídá učení školy politického realismu. A nová 

vláda v čele s prezidentem Jamesem Carterem svým akcentem na problematiku lid-

ských práv jen částečně prohodila priority.  

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: A World Restored. The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age. New 

York: Gress and Dunlop, 1964, s. 88, 271, 94, 3 a 145. (První vydání této knihy je z roku 1957.) 
2 KISSINGER, Henry A.: Central Issues of American Foreign Policy. In: Agenda for the Nation. Edited 

by K. Gordon. Washington: The Brookings Institution, 1968, s. 587-588. 
3 KISSINGER, Henry A.: Roky v Bílém domě. Citované vydání, s. 60-61. 
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Otázka lidských práv jako hlavního cíle zahraniční politiky je po 2. světové válce spo-

jována především se jménem Jamese (Jimmyho) Cartera. Právě on při svém nástupním 

projevu do funkce prezidenta v lednu 1977 prohlásil1: „Náš závazek k lidským právům 

musí být absolutní… Protože jsme svobodní, nemůžeme být lhostejní k osudu svobody 

kdekoliv. Naše morální cítění nám přikazuje jednoznačně upřednostňovat společnosti, 

které s námi sdílejí trvalý respekt k individuálním lidským právům.“2 Ovšem již na 

počátku své převolební prezidentské kampaně Carter tvrdil, že „můžeme mít Ameriku, 

kde svoboda na jedné straně a rovnost na straně druhé se vzájemně podporují a nejsou 

v konfliktu, a kde sny našich prvních národních vůdců jsou plně realizovány v našich 

dnech a v našem věku“.3  

 Carter odmítl zadržování komunismu jako základ zahraniční politiky USA. Viděl 

svět jako síť vzájemných závislostí, v němž Spojené státy byly nejdůležitějším činite-

lem vytváření globální kooperace. Mezinárodní změny měly být prosazovány a založe-

ny na morálním vůdcovství, preventivní diplomacii, důrazu na lidská práva a vyjedná-

vání – to vše místo užití síly.4  

Pro mnohé autory zahraniční politika demokrata Jimmyho Cartera je od kurzu re-

publikánů Richarda Nixona a Geralda Forda oddělována právě akcentem na lidská prá-

va. Tento přístup není ale zcela přesný. Zmínění republikánští prezidenti i Henry Kis-

singer sice praktikovali realpolitiku, ale patřili též k rozhodujícím architektům helsin-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 110. Jimmy Carter: Lidská práva, 20. 1. 1977 
2 Inaugural Address of President Jimmy Carter. Thursday, January 20, 1977. Jimmy Carter Library and 

Museum – http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/inaugadd.phtml 
3 CARTER, Jimmy: A Government as Good as it People. New York: Simon and Schuster, 1977, s. 153. 
4 Viz ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 31. 
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ského mírového procesu. Právě tzv. třetí koš Závěrečného aktu Konference o bez-

pečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného 33 evropskými státy, Spojenými státy 

a Kanadou v Helsinkách v srpnu 1975, obsahoval mezinárodní závazky dodržo-

vání lidských práv. S ním je dnes zpravidla spojován pád tzv. reálného socialismu ve 

východní Evropě.  

Ve své době, především pak během předvolební prezidentské kampaně v USA, vý-

sledky KBSE však svorně kritizovali všichni hlavní kandidáti – republikáni Ge-

rald Ford i jeho vnitrostranický vyzyvatel Ronald Reagan, ale i Jimmy Carter. 

Důvod byl prostý: Závěrečný akt především stvrzoval daný stav v Evropě, uznával 

existující hranice států. V tomto smyslu se jevil jako vítězství Sovětského svazu. Jenže 

geopolitické hranice a silokřivky, posvěcené tímto dokumentem, vydržely necelých 

patnáct let, a z třetího koše se stala modla, přestože jej v době přijímání Závěrečného 

aktu téměř nikdo ve Washingtonu a v Moskvě nedocenil. Už proto ne, že téměř nikdo 

nevěřil, že politici ve Washingtonu, kteří byli spojeni s válkou v Indočíně, pučem 

v Chile, s aférou Watergate a řadou skandálů CIA, mohou myslet problematiku 

lidských práv vážně. Na využitelnost Závěrečného aktu pro politiku USA upozornili 

Washington až disidenti ve východní Evropě – jimž Carter vyjadřoval podporu hned 

po svém zvolení.  

Na druhé straně by bylo naivní domnívat se, že k rozpadu východního bloku došlo 

pouze v důsledku činnosti disidentů či díky třetímu koši Závěrečného aktu. Důvody 

byly mnohem komplexnější. Jak píše John Gaddis, „Sovětský svaz pod Brežněvovou 

ochabující vládou začal ztrácet schopnost plnit svůj fundamentální úkol – uplatňovat 

nějakou funkční strategii, tj. efektivně využívat dostupných prostředků k dosažení 

zvolených cílů“.1 Na takovouto politiku musí umřít každý stát. To nesouvisí s tehdej-

ším režimem ve východní Evropě. Jestliže roky po přijetí Závěrečného aktu lze v So-

větském svazu a v ostatních evropských socialistických zemích charakterizovat jako 

období narůstající stagnace, v Pekingu se právě tehdy vracel k moci Teng Siao-pching 

a s ním přicházely i životodárné reformy, které z této země učinily ekonomicky nejdy-

namičtější stát světa.  

 

13. Carterova doktrína 
Carterova zahraniční politika jako celek byla pokusem spojit dvě skupiny: liberály, 

kteří pokládali Kissingerovu realpolitiku za cynickou, a konzervativce, kteří Kissinge-

rův postup vůči Sovětskému svazu a Číně pokládali za příliš měkký. Zároveň tato poli-

tika chtěla reagovat na odstředivé síly v politice spojenců USA, které se objevily jak  

z důvodu nesouhlasu se zahraniční politikou Spojených států, tak i v souvislosti s růs-

tem ekonomické síly a sebevědomí spojenců. Důraz na „tradiční západní hodnoty“ měl 

napomoci obnovit ideové pouto mezi USA, západní Evropou a Japonskem, opětovně 

zformovat jednotnou frontu boje proti komunismu při uznání vedoucího postavení 

Spojených států. 

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 189. 
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Politika lidských práv byla sice praktikována výběrově, ovšem pro některé její 

tehdejší zastánce, a to pravděpodobně i pro Cartera, měla být univerzální. Navíc 

Carter chápal lidská práva nejen jako politická, ale i ekonomická a sociální práva. 

A snažil se toto pojetí promítat do zahraniční politiky i vůči nekomunistickým 

zemím. Není náhodou, že právě tehdy vyvrcholila dvě desetiletí trvající jednání 

s Panamou o kanálu – v září 1977 byly podepsány dvě dohody, které znamenaly návrat 

průplavu pod panamskou jurisdikci. Carterova vláda ukončila podporu Anastasia So-

mozy, nikaragujského diktátora, a roku 1979 Somoza opustil zemi a Washington uznal 

sandinistickou vládu (ovšem pak tajně prostřednictvím CIA podporoval protivládní 

bojovníky). V roce 1978 Carterova politika přivedla k jednání do Camp Davidu izrael-

ského premiéra Menachem Begina a egyptského prezidenta Anwara Sadata.  

Ne všichni s takovýmto postupem souhlasili. Příkladem může být Reaganovo vy-

stupování proti smlouvě o navrácení Panamského průplavu už během volební kampa-

ně: „My jsme jej postavili, my jsme jej zaplatili, je náš a měli bychom říci Torrijos  

a Co., že jsme připraveni si jej udržet!“1 Izraelsko-egyptská ujednání někteří Carterovi 

kritici pokládali za naivní. Navíc bývá politika lidských práv spojována s neúspěchy 

Washingtonu v Íránu.  

V Íránu sice panoval represivní režim, ale zároveň to byl velmi důležitý spojenec 

USA. Carter sám navštívil Teherán v roce 1977. Jenže po dlouhých masových a krva-

vých demonstracích byl v lednu 1979 šáh svržen, podle některých autorů i díky malé 

podpoře z Washingtonu. Nový režim byl ostře protiamerický. Když pak v říjnu Carter 

odsouhlasil imigraci šáha do Spojených států, počátkem prosince vnikli na velvysla-

nectví USA v Teheránu extrémisté a zajali jako rukojmí 52 pracovníků, a to včetně 

diplomatů. To vnímala značná část veřejnosti i politické elity v USA jako velké poní-

žení. Neúspěch Carterovy vlády při pokusu osvobodit rukojmí podlomil důvěryhod-

nost prezidenta a přispěl ke Carterově porážce v prezidentských volbách. Rukojmí pak 

byla propuštěna až po 444 dnech – u příležitosti Reaganovy inaugurace.   

S revolucí v Íránu v roce 1979 bývá spojována druhá energetická krize v USA. 

Ta vyřadila na šest měsíců ze světového trhu v průměru 3,5 miliónu barelů ropy den-

ně.2 Stávky v íránském ropném průmyslu začaly už roku 1978, což snížilo vývoz ropy 

o téměř milión tun denně – a OPEC reagoval zvýšením cen o 14 %. Zároveň v dubnu 

1979 Saúdská Arábie oznámila snížení těžby pod devět miliónů barelů denně. U ben-

zinových pump v USA se začaly tvořit fronty, na některých místech musela autocister-

ny, rozvážející palivo, chránit Národní garda. Tehdy prezident Jimmy Carter prohlásil, 

že Spojené státy jsou „nebezpečně závislé na úzkých trasách tankerů protažených přes 

polovinu světa“, a přirovnal je k trasám Napoleona při tažení na Moskvu. Požadoval 

zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % spotřeby a nechal napojit Bílý 

dům na solární kolektory (v roce 1986, za vlády Ronalda Reagana, byly uloženy do 

muzea). Slíbil zavézt kvóty na dováženou ropu s cílem nikdy nepřekročit úroveň dovo-

                                                      
1 Citováno podle MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 31.  
2 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
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zu ropy ze zahraniční v roce 1977. V roce 1978 ovšem vzrostla spotřeba ropy ve Spo-

jených státech na 18,8 miliónů barelů denně. 

V září 1980 vypukla irácko-íránská válka, která na následující tři měsíce vedla 

ke snížení vývozu ropy z těchto dvou zemí v průměru o 3,3 milióny barelů denně.1 

Zdálo se, že USA čeká třetí energetická krize za sedm let. USA byly ale lépe připrave-

ny, zahraniční dodávky byly více diverzifikovány, ovšem za zvýšením cen ropy násle-

dovala velká inflace. Podle Jaye Hakese se sice většina komentátorů domnívá, že neú-

spěch v následujících volbách přinesla Carterovi íránská krize s rukojmími, ale byla to 

inflace (spolu s následnými efekty, jako rekordně vysoká úroková míra), která ovlivni-

la největší část voličů.2  

Kolísavé priority 
To, čemu se zpravidla říká „Carterova doktrína“, ovšem nepojednávalo o lidských 

právech – je to změna či úprava politicko-vojenské tehdejší orientace vlády. Za vyhlá-

šení Carterovy doktríny je pokládána zpráva o stavu Unie, kterou prezident 

přednesl v Kongresu v lednu 1980.3 V zahraničněpolitické pasáži tohoto projevu 

byla přítomnost sovětských vojsk v Afganistanu charakterizována jako „nejvážnější 

hrozba míru od druhé světové války“ a jako „sovětská snaha rozšířit svojí koloniální 

nadvládu“ prostřednictvím „agrese proti islámskému lidu“. V souvislosti s obsazením 

velvyslanectví USA v Teheránu prezident Jimmy Carter zdůraznil, že „krize v Íránu  

a Afganistanu zdramatizovala velmi důležité poučení: naše přílišná závislost na zahra-

niční ropě je zřejmá a představuje nebezpečí pro bezpečnost naší země“. Z tohoto vše-

ho vyvodil zásadní závěr: „Nechť je naše pozice absolutně jasná: pokus každé vnější 

síly získat kontrolu nad oblastí Perského zálivu bude chápán jako útok na životní zá-

jmy Spojených států amerických, a takovýto útok bude odražen všemi nutnými pro-

středky, včetně vojenské síly.“4  

Tyto formulace znamenaly výrazný posun v zahraniční politice Spojených států. 

Předně byla oficiálně prohlášena nová geografická oblast životních zájmů USA. Vy-

hlášením Carterovy doktríny byly s ohledem na „geopolitické skutečnosti a hospodář-

ský význam“ Střední východ a Perský záliv zařazeny mezi životní zájmy USA. 

Jednalo se o čtvrtou takovouto oblast – po vyjádření zájmu na rovnováze v Evropě, 

na dominanci v Latinské Americe a na žádoucí podobě rovnováhy v Pacifiku a Asii. 

Již v Eisenhowerově doktríně5 (viz 10. kapitola) se sice Spojené státy prohlásily za 

„středovýchodní mocnost“, ale jejich podíl na politice tohoto regionu byl pokládán za 

epizodický a fragmentární. Carterovo vymezení nového existenčního zájmu USA bylo 

však již zcela konkrétní. Tvrdá slova zdůvodnění doktríny obsahovala reakci nejen 

na invazi Sovětské armády do Afganistanu, ale i na ropný šok z roku 1973. Už 

v dubnu 1977 v televizním projevu prezident charakterizoval energetický problém jako 

                                                      
1 Tamtéž. 
2 Viz HAKES, Jay: A Declaration of Energy Independence. Citované vydání, s. 66-67. 
3 Viz Dokumenty na CD – 112. Carterova doktrína, 23. 1. 1980 
4 CRABB, Cecil V., Jr.: The Doctrines of American Foreign Policy. Their Meaning, Role, and Future. 

Baton Rouge, London: Louisiana State University Press, 1982, s. 328 a 329. 
5 Viz Dokumenty na CD – 92. Eisenhowerova doktrína, 5. 1. 1957 
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„morální ekvivalent války“ a v oznámeném plánu o 113 položkách stanovil cíl snížit 

denní dovoz z devíti miliónů barelů v roce 1977 na šest miliónů barelů v roce 1985.  

Pokud se jedná o energetickou bezpečnost obecně a Středního východu zvláště, byl 

vliv Carterovy doktríny na politiku všech následujících prezidentů USA mimořádný. 

To se týká i těch prezidentů, kteří nastoupili do funkce po skončení studené války. 

Podle některých autorů Carterova doktrína nejen stále řídí zahraniční politiku USA 

vůči oblasti Perského zálivu, ale „její základní principy byly též rozšířeny na ostatní 

oblasti ropné produkce ve světě, včetně Kaspického moře a západní Afriky“.1  

Z ropy učinila nejdůležitější zdroj energie a strategickou surovinu mimo jiné sku-

tečnost, že se dá poměrně snadno dopravovat. Dlouhé ropovody jsou ovšem relativně 

snadným cílem jak pro armády, tak pro teroristy. A nejen to – většina importu ropy do 

USA je po moři. Podle oficiálních údajů z USA bylo v roce 2007 dopravováno po 

moři přibližně 43 miliónů barelů denně. Dostat pod kontrolu naleziště na Středním 

východě a v oblasti Kaspického moře znamená zajistit vlastní bezpečnost několi-

ka geostrategických bodů na dopravních trasách ropy:  

 Hormuzský průliv (průliv mezi ománským výběžkem Arabského poloostrova  

a Íránu o délce 150 km), přes který prochází přibližně 38,5 % po moři dopravova-

né ropy (16,5-17,0 miliónů barelů denně), většinou do Indie, Japonska a Číny, zá-

padní Evropy i USA.   

 Malacký průliv (průliv mezi Malajským poloostrovem a indonéským ostrovem 

Sumatra, dlouhý 805 km), přes který prochází přibližně 34,9 % po moři dopravo-

vané ropy (15 miliónů barelů denně). Tudy směřuje ropa ze Středního východu do 

Pacifiku, a to i do Číny, Indonésie a Japonska. 

 Suezský kanál (průplav v Egyptě oddělující asijský Sinaj a Afriku), přes který 

prochází přibližně 10,5 % po moři dopravované ropy (4,5 miliónů barelů denně). 

Tudy směřuje ropa ze Středního východu hlavně do západní Evropy a USA.  

 Bab al-Mandab (průliv mezi Jemenem na Arabském poloostrově a Eritreou  

a Džibuti na africké straně, spojující Rudé moře a Adenský záliv), přes který pro-

chází přibližně 7,7 % po moři dopravované ropy (3,3 miliónů barelů denně) větši-

nou do Evropy a USA. 

 Dardanely a Bospor (průlivy v Turecku oddělující Asii a Evropu), přes něž pro-

chází přibližně 5,6 % po moři dopravované ropy (2,4 miliónů barelů denně). Tudy 

míří ropa z oblasti Kaspického moře převážně do západní a jižní Evropy. 

 Panamský kanál (průplav ve Střední Americe spojující Atlantik a Pacifik), přes 

který prochází přibližně 1,2 % po moři dopravované ropy (0,5 miliónů barelů den-

ně), kudy je dopravována ropa převáženě do USA a středoamerických států.2   

U všech těchto neuralgických bodů globální ropné sítě jsou dnes válečné flotily 

Spojených států.  

                                                      
1 KLARE, Michael T.: Petroleum Anxiety and the Militarization of Energy Security. In: Energy Security 

and Global Politics. Citované vydání, s. 48. 
2 Zpracováno podle The Energy Information Administration  

–  http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Background.html 



 
 
 
 
 
 
 
 

E. Lidská práva a idealismus 

 226 

Vyhlášení Carterovy doktríny také znamenalo posun v prioritách zahraniční poli-

tiky tehdejší vlády. Carter i jeho spolupracovníci mnohokrát prohlásili, že vztahy USA 

k Sovětskému svazu jsou z hlediska významu až na třetím místě – za problémem trila-

terárních zájmů spojenectví se západní Evropou a Japonskem, ale i za problémy vztahů 

Sever-Jih, tedy vztahů rozvinutých kapitalistických zemí a rozvojových zemí.  

Priorita trilaterálních vztahů navazovala na kritiku realpolitiky dvou předchozích 

republikánských prezidentů. Souvisela s prací Trilaterální komise, o které byla již 

zmínka v předchozí kapitole a jejíž první ředitel, Zbigniew Brzezinski, se stal Cartero-

vým poradcem pro otázky národní bezpečnosti. Trilateralisté měli vliv už na činnost 

některých členů Fordovy vlády, ovšem výraznější pozice získali jejich konkurenti  

z Výboru o současném nebezpečí. To si však trilateralisté vynahradili za Carterova 

prezidentství, neboť ten je také někdy uváděn mezi členy komise. Kromě již uvedené-

ho Brzezinského se například Cyrus Vance stal ministrem zahraničí, Michael Blu-

menthal ministrem financí; celkem 26 členů komise nastoupilo do důležitých pozic 

v Carterově administrativě. Začala státní průmyslová politika, spojená s odpočin-

kem od studenoválečnického zbrojení. Brzy však následovala porážka.  

Výkyvy v Carterově zahraniční politice byly dány mimo jiné tím, že prezident hod-

ně spoléhal na své spolupracovníky, kteří se však až příliš často ve svých názorech  

i zájmech rozcházeli. Raymon Garthoff přímo píše, že Carter postrádal státnickou zku-

šenost, což mu v oblasti zahraniční politiky pomáhali získat již zmínění ministr zahra-

ničí Vance, poradce pro otázky národní bezpečnosti Brzezinski, ale i ministr obrany 

Harold Brown. „Ti však nesdíleli společné politické zaměření a Carter selhal při jeho 

formulování.“1 Výsledkem byla chaotická politika. 

Hledání strategie 
Vojenskopolitická strategie Carterovy vlády vycházela ze základních postulátů vlá-

dy minulé. Carter hovořil o „funkční rovnosti“ strategických sil SSSR a USA. Nově 

vyhlášená strategie vyrovnávacího kontrapůsobení podle ministra obrany Harolda 

Browna předpokládala „varianty útoků na cíle, které tvoří strukturu vojenských sil  

a strukturu politické moci“.2 Ovšem i vyjádření těchto záměrů ve zbrojních progra-

mech bylo ve znamení kompromisů: Carter nepovolil výrobu nového strategického 

bombardéru B1 a neutronové jaderné pumy, ale nezastavil výzkum a vývoj těchto 

zbraní; dal pokyn k výrobě mobilních mezikontinentálních raket MX, k vývoji střel  

s plochou dráhou letu i nejnovější generace balistických raket pro atomové ponorky.  

Prezidentská direktiva č. 59, podepsaná Carterem v červenci 1980, byla pro-

dloužením Schlesingerovy kontrasilové koncepce: kladla prvořadý důraz na zací-

lování vlastních sil na strategické síly SSSR, avšak zvláštní důraz položila i na 

zaměření na kryty pro politické vedení Sovětského svazu; počítala jak s „omeze-

nou“ jadernou válkou, tak s jejím delším trváním; znovu zvýšila počet a variace cílů 

útoku proti Sovětskému svazu, a to na 40 tisíc. Pro oblast omezených válek zahájila 

                                                      
1 GARTHOFF, Raymond L.: Detente and Confrontation. Citované vydání, s. 623. 
2 Citováno podle Sovremennaja vněšňaja politika SŠA, sv. 1. Moskva, Nauka 1984, s. 315. 
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budování speciálních sil rychlého nasazení. V námořní strategii začala s výraznou 

orientací na oblast Středního východu a zvláště pak Perského zálivu. 

Podle mnoha autorů přechod ke zvýšení vojenských výdajů nastal po sovětské in-

tervenci do Afganistanu. Příliš mnoho vlivných lidí, a to i z CPD, tlačilo na Cartera, 

aby odstoupil od své politiky uvolňování, uznání vzájemné globální závislosti a prefe-

rence lidských práv. Na přelomu let 1977 a 1978 se jim to podařilo. Tehdy Carter 

podepsal prezidentský dekret  PD-18 a zvýšil vojenské výdaje. Jak ukazuje graf číslo 

23,1 stalo se tak ještě před intervencí Sovětské armády do Afganistanu, k níž došlo 

v prosinci 1979. Je zřejmé, že obrat od détente k nové konfrontaci začal v roce 1978 

– a jestli ve Washingtonu na něco reagovali, pak to byla sovětsko-kubánská vojenská 

pomoc Etiopii. Tehdy též Carter začal aktivně hrát s čínskou kartou. Ovšem zápas 

supervelmocí o třetí svět, který byl příznačný pro šedesátá léta minulého století, 

byl již v letech sedmdesátých v zásadě rozhodnut – souboj o Etiopii, Somálsko, 

Mozambik, ale i o Afganistan byl více symbolický než zásadní. Však také odpor vůči 

sovětsko-kubánským vojenským aktivitám v Africe byl více slovní než praktický, 

avšak v případě Afganistanu začaly Spojené státy aktivně podporovat protivládní  

a protisovětský odboj. 
 

Graf č. 23: Výdaje ministerstva obrany USA  

v době vlády Jamese Cartera, 1977-1981 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Tehdejší invaze do Afganistanu, kam Sovětská armáda vstoupila na pozvání kábul-

ské vlády, zatáhla SSSR do obdobných problémů, jaké prožily Spojené státy v souvis-

                                                      
1 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.   
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losti s intervencí v Indočíně. Lidské, materiální i morální náklady byly mimořádně 

vysoké. Příznačné je, jak často se Brzezinski chlubí tím, že to byl on, kdo Sověty do 

této pasti zatáhl: „Najednou jsme měli příležitost dát SSSR jejich vietnamskou válku,“ 

uvedl například v Le Nouvel Observateur v lednu 1998.1 Ovšem byla to především 

špatná rozhodnutí v Moskvě, která Sověty zavedla do opotřebovávací války.  

Přibližně v téže době se Moskva dopustila ještě jedné závažné chyby. Aniž by byly 

Spojené státy a jejich spojenci v Evropě informováni (neinformováni byli i spojenci 

SSSR a mnozí politici v moskevském vedení), začal Sovětský svaz v roce 1977 na 

svém západním území rozmísťovat mobilní rakety středního doletu SS-20 (do roku 

1980 každá se dvěma, poté třemi jadernými náložemi v hlavici). Nová kvalita těchto 

zbraní učinila ze západní Evropy rukojmí Moskvy – rakety mohly provést „chirurgický 

útok“ na jaderné kapacity NATO. Určitá vojenská logika byla v tom, že rozmístěním 

těchto raket Moskva vyvažovala britské a francouzské rakety, kterých ovšem bylo 

poskrovnu. Svým tahem ale Moskva umožnila Spojeným státům zdůvodnit rozmístění 

jejich raket středního doletu v západní Evropě.    

A Washington odpověděl. V roce 1979 Carterova vláda předložila spojencům 

v Alianci návrh na rozmístění raket středního doletu Pershing II a střel s plochou 

dráhou letu Tomahawk v západní Evropě. NATO v prosinci téhož roku přijalo tzv. 

dvojí rozhodnutí, které podmínečně vyslovilo souhlas s rozmístěním 572 amerických 

raket a střel na území pěti evropských států NATO, přičemž souběžně měla být vedena 

jednání se Sovětským svazem. Rovnováha sil se vychýlila: nově rozmístěné sovět-

ské rakety SS-20 nemohly zasáhnout žádné území ve Spojených státech; raketám 

Pershing II by let ze západní Evropy do Moskvy trval deset minut. Tyto problémy 

se podařilo vyřešit až po příchodu nového prezidenta (viz 16. kapitola). 

Nervozita narůstala. Po rozmístění raket SS-20, v návaznosti na moskevskou pod-

poru revolučních režimů v Africe a invazi do Afganistanu začal, ve Washingtonu pře-

vládat názor, že Moskva zneužila détente ke globální ofenzivě. Carter sice přišel do 

Bílého domu s představami o radikálnějším omezení jaderných zbraní než měla For-

dova vláda, ovšem, jak ukazuje graf číslo 24, situace se měnila.2 Neklid rostl i díky 

informacím o nukleárních zbraních: jak ukazuje graf, Sovětský svaz zvyšoval počet 

svých strategických jaderných náloží, zatímco počet těchto náloží v ozbrojených silách 

USA klesal. Z grafu je ovšem též vidět, že Spojené státy si zachovaly převahu v počtu 

náloží. Navíc dále zvyšovaly jejich kvalitu.  

Výchozí představy Carterovy zahraniční politiky ztratily oporu. Tradiční studeno-

válečná témata se opět dostala do centra pozornosti. Zhoršování sovětsko-amerických 

vztahů doprovázela dlouhá škála rozhodnutí americké vlády: byl mezi nimi například 

zákaz rybolovu sovětských lodí ve vodách USA, prezidentovo stažení žádosti o ratifi-

kaci smlouvy SALT II ze Senátu, uvalení embarga na vývoz obilí a vyspělých techno-

logií do Sovětského svazu, bojkot olympiády v Moskvě atd. Dnes už je ovšem mno-

                                                      
1 Podle JOHNSON: Chalmers, Nemesis. The Last Days of the American Republic. New York: Metropoli-

tan Books, 2006, s. 110. 
2 Zpracováno podle Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/default.asp 
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hem jasnější, že ze strany SSSR nešlo ani tak o cílevědomou ofenzívu, jako o ideolo-

gickou setrvačnost, neopírající se o reálné možnosti. Podle Gaddisových slov to, co se 

jevilo jako ofenzíva, bylo spíš „naprostá absence jakékoliv strategie vůbec“.1  
 

Graf č. 24: Jaderné nálože ve strategických triádách USA a SSSR  

v době vlády Jamese E. „Jimmy“ Cartera, 1977-1981 
 

 
 

Zároveň se Carter, řečeno Brzezinského slovy, pokusil dostat Sovětský svaz do 

„ideologické defenzívy“ a „prosadit komplexnější a více reciproční détente“.2 Propo-

jování zůstalo: například v březnu1977, čtyři dny před odletem státního tajemníka 

Vance do Moskvy na jednání o nové smlouvě SALT, požádal Carter o zdvojnásobení 

částky na financování Rádia Svobodná Evropa i Radia Svoboda a o navýšení rozpočtu 

vysílání Hlasu Ameriky pro Sovětský svaz o 25 %. Velvyslanectví USA začalo zvát 

sovětské občany do své budovy na promítání filmu Doktor Živago, řada soukromých 

skupin z USA začala ilegálně dopravovat do Sovětského svazu náboženskou i jinou 

literaturu. Diplomaté USA využívali téměř každou příležitost ke kritice porušování 

lidských práv v socialistických zemích východní Evropy.3 Je zajímavé, jak málo byla 

tehdy kampaň za lidská práva využívána proti Číně.    

Kritika politiky 
Stanley Hoffmann charakterizoval Carterovu politiku jako „peklo dobrých úmys-

lů“.4 Její rozporuplné výsledky sjednocovaly odpůrce představy o lidských právech 

jako ústředním tématu zahraniční politiky USA. Dnes někteří američtí autoři upozor-

ňují, že politika lidských práv prosazuje hodnoty, které slouží k ovládnutí světa. Jak 

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 188. 
2 Citováno podle GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 346. 
3 Viz GARTHOFF, Raymond L.: Detente and Confrontation. Citované vydání, s. 630. 
4 Citováno podle HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 63. 
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konstatoval americký politolog David Rieff, „hnutí za lidská práva se rostoucí měrou, 

ať již vědomě či nevědomě, stávala nástrojem rekolonizace světa ve jménu lidských 

práv“.1 V  době Carterova prezidentství ale kritika směřovala jiným směrem.  

 Nestoři školy politického realismu poukazovali na její přílišnou poplatnost 

moralismu. Hans Morgenthau v této kritice zopakoval své přesvědčení, že „nutně 

existuje určitý relativismus ve vztahu mezi morálními principy a zahraniční politikou“. 

Tento relativismus zdůvodňoval z jedné strany problémy času – některé principy jsou 

prý použitelné v jednom historickém období, jiné principy zase v odlišné době. Záro-

veň Morgenthau zdůrazňoval problémy kultury – některé principy přijímá jedna poli-

tická civilizace, jiné principy zase země patřící do jiného civilizačního okruhu. Proto 

podle Morgenthaua „obrana lidských práv nemůže být důsledně aplikována v zahra-

niční politice, neboť se dostává a musí se dostávat do konfliktu s ostatními zájmy, 

které mohou být v určitých směrech důležitější“.2  

Arthur Schlesinger zase tvrdil, že morální hodnoty mají sice zásadní význam pro 

mezinárodní politiku, ale jejich role „není v poskytování abstraktních a univerzálních 

principů pro zahraničněpolitické rozhodování. Mají spíše osvěcovat a kontrolovat kon-

cepce národního zájmu.“3 Karl Thompson vcelku oprávněně dodával, že velká část 

diskuse v rámci politické filosofie v USA o problematice lidských práv v zahraniční 

politice Spojených států „nezahrnuje otázky premisy, nýbrž otázky taktiky“.4 A jak 

decentně napsal Henry Kissinger, „aktivisté lidských práv věří juristům více, než věří 

státníkům. Zastánci vestfálských principů věří státníkům víc než juristům“5 – čímž 

oddělil činnost realistických státníků od idealistických aktivistů. 

Konzervativní kritika též vycházela z představy, že národní zájem je v zahra-

niční politice důležitější a obecnější hodnotou než lidská práva. Tento náhled mo-

hou dobře reprezentovat představy Irvinga Kristola, uznávaného otce neokonzervatis-

mu. Podle něho je nutné při posuzování lidských práv ve světové politice začít z rozli-

šení autoritativních a totalitárních režimů – což prý hnutí za lidská práva nečiní. Při-

tom prý „autoritativní režim existoval v průběhu celých dějin a může být jednoduše 

pokládán za preliberální realitu“. Autoritativní režimy jsou prý neideologické a mohou 

se změnit v režimy liberální. Totalitní společnosti jsou však na rozdíl od autoritativ-

ních „postliberální realitou – vznikly jako zvláštní odmítnutí západní liberální tradice, 

deklarovaly nepřátelství této tradici a cíl potlačit ji“. To, že aktivisté a propagátoři 

hnutí na ochranu lidských práv odmítají rozlišení autoritativních a totalitních režimů, 

není podle Kristola náhoda: jejich cílem je prý totiž „morální odzbrojení buržoazně 

kapitalistického Západu“. Požadavek Kongresu, aby ministerstvo zahraničí podávalo 

                                                      
1 DESCH, Michael C.: America's Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. 

Foreign Policy. In: International Security, Winter 2007/2008, s. 110.  
2 MORGENTHAU, Hans J.: Politics among Nations. Citované vydání, s. 275, 277. 
3 SCHLESINGER, Arthur M., Jr.: The Cycles of American History. Citované vydání, s. 86. 
4 THOMPSON, Kenneth W.: Implications for American Foreign Policy. In: The Moral Imperatives of 

Human Rights: A World Survey. Ed. by K. W. Thompson. Washington, University Press of America 

1980, s. 237. 
5 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 193. 
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každoroční zprávu o stavu lidských práv ve světě, Kristol nazval „idiotskou politickou 

aritmetikou“.1 Také Jeane Kirkpatricková spojila svůj přechod ke konzervatismu s tezí, 

že politika lidských práv nerozlišuje autoritativní pravicové a totalitní levicové režimy 

– přičemž podle ní autoritativní jako preliberální režimy bez ideologie se mohou de-

mokratizovat, zatímco totalitní ideologické a postliberální režimy jsou nezměnitelné.2 

Konzervativci svorně upozorňují na kontraproduktivnost kampaně na ochranu lid-

ských práv, kterou rozpoutala Carterova vláda. V jejich obraze bipolárního světa útok 

proti autoritativním režimům znamenal, že se Spojené státy zbavovaly svých spojenců 

v boji proti komunismu. Poněkud matoucí vize neideologických autoritativních reži-

mů, které se mění v režimy liberální, měla zastřít přání spojit se s fašizujícími či přímo 

fašistickými diktaturami. A navíc již James Burnham, právě tak jako neokonzervativci, 

zpochybňoval možnost změn v socialistických zemích pomocí výstavby paralelních 

struktur a kladl prvořadý důraz na rozštěpení komunistických stran, a to zvláště v sa-

motném Sovětském svazu.  

Pro řadu ideologů i politiků je velkým problémem ideje lidských práv, že vy-

žaduje měřit všem stejně. To je ovšem v politice hájící sobecky pojatý stání zájem 

obtížné. Proto se dnes neokonzervativec Robert Kagan dovolává Roberta Coopera, 

který tvrdí, že „úkolem postmoderního světa je přijmout myšlenku dvojího metru“.  

A dodává, že mezi sebou mohou Evropané „jednat na základě zákonů a otevřené spo-

lupráce v bezpečnostní oblasti“. Když však jednají se světem za hranicemi Evropy, 

„potřebujeme se vrátit k tvrdším metodám dřívějších dob – k síle, preventivním úde-

rům, klamání, k čemukoli potřebnému“.3  

 

14. Zrození ideje lidských práv 
Pravděpodobně první pokus spojit zahraniční politiku USA s otázkou lidských 

práv představoval návrh rezoluce, který v roce 1849 předložil senátor Lewis Cass 

– tehdy bývalý ministr války v kabinetu prezidenta Andrewa Jacksona a budoucí mi-

nistr zahraničí prezidenta Jamese Buchanana. Tématem onoho návrhu byla obrana re-

voluce v Uhrách, tedy kritika Rakouska a Ruska za potlačení Kossutovy republiky. 

Tento návrh je z věcného hlediska jistě sympatický, ale může také posloužit jako 

ukázka rozpornosti americké politické tradice. Cass v návrhu rezoluce dával naje-

vo, že dobře ví, jak má být v zahraničí ctěna svoboda. Doma pak patřil k hlavním 

architektům politiky přesídlování indiánů. Vehementně hájil „doktrínu suverenity 

lidu“, což v jeho podání byla koncepce, podle níž osadníci, a to i nezákonní či aktuální 

obyvatelé toho či onoho teritoria, mohou samostatně rozhodnout, jaké u nich budou 

platit zákony – především zda bude povoleno otroctví či nikoliv. Cassova bezmezná 

                                                      
1 KRISTOL, Irving: „Human Rights“: The Hidden Agenda. In: The National Interest,  

winter 1986/1987, s. 7-8.  
2 Viz KIRKPATRICK, Jeane J.: Dictatorships & Double Standards. In: Commentary, November 1979  

a KIRKPATRICK, Jeane J.: Dictatorships & Double Standards. Rationalism and Reason in Politics. 

New York: AEI, Simon and Schuster Publication, 1982. 
3 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Citované vydání, s. 96. 
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podpora otrokářů vedla k odštěpení části Demokratické strany a k založení abolicio-

nalistické Strany svobodné půdy (Free Soil Party). Přiblížila občanskou válku.   

Obhájci Carterovy politiky lidských práv však zpravidla zdůrazňují, že se jedná  

o mnohem starší a dokonce i definiční rys zahraniční politiky Spojených států. Do 

určité míry je to pravda. Jenže téma lidských práv v zahraniční politice USA vždy pů-

sobilo rozporuplně. Zvláštností kampaně na obranu lidských práv, která byla odstarto-

vána v USA v druhé polovině sedmdesátých let minulého století, byla její vnitropoli-

tická potřeba: byla dána mimo jiné tím, že se jednalo o reakci na nebývalé rozpolcení 

americké společnosti v důsledku války v Indočíně. Vytažení humanistických hesel 

mělo napomoci opětovnému ideovému stmelení americké politické elity a veřejnosti. 

A nelze zapomínat, že vděčným startem pro celou předvolební kampaň byla vzpomín-

ka na Deklaraci nezávislosti USA, jejíž dvousté výročí Spojené státy oslavily právě 

v roce prezidentských voleb, v nichž Carter zvítězil. 

Ideály a materiální zájmy 
Význam Deklarace nezávislosti USA1 je obtížné přecenit. Ovlivnila celý svět. Tato 

Deklarace například předznamenala sepsání Deklarace práv člověka a občana na po-

čátku Velké francouzské revoluce – její návrh na Ústavodárném shromáždění v Paříži 

přednesl v červenci 1789 hrdina americké revoluce generál Lafayette. Podobně tak 

učinil Ho Či Min roku 1945 při psaní Deklarace nezávislosti Vietnamu – v úvodní 

pasáži tohoto prohlášení je citace z Deklarace nezávislosti Spojených států. A to ne-

jsou ojedinělé události.  

Při oslavách i kritice Deklarace nezávislosti USA je třeba mít na paměti, že bezpro-

střední příčinou americké revoluce nebyly otázky univerzálnosti lidských práv, 

ale neshody s britskou metropolí. Boj za svobodu začal z materiálních, nikoliv abs-

traktně idealistických pohnutek. První velké zkušenosti z mezinárodní politiky získali 

osadníci už v letech 1745 a 1746. Tehdy se podíleli na dobytí francouzské pevnosti 

Louisbourg v Novém Skotsku, ale vzápětí mohli jen bezmocně přihlížet, když ji Lon-

dýn podle smlouvy z Cách, podepsané v roce 1748 na závěr války o rakouské dědictví, 

vrátil do rukou Paříže. Tehdy mnozí osadníci pochopili, že jejich zájmy jsou ve vztahu 

k mocenské rovnováze mezi evropskými mocnostmi pro Velkou Británii zcela podruž-

né. Že zájmy amerických kolonistů a britské zájmy nejsou totožné. 

Na základě takovýchto zkušeností vypracoval Benjamin Franklin Albanský plán 

Unie z roku 1754.2 Ten sice ještě počítal s podřízeností britské Koruně, ale již jasně 

naznačoval, že existují obecné životní zájmy kolonií a že tyto zájmy lze prosadit jen 

společnou silou. Zároveň se v téže době ukazovalo, že virginská milice vedená Ge-

orgem Washingtonem měla větší úspěchy ve válce s indiány a Francouzi než britské 

jednotky. Zájmům kolonistů nevyhovovalo ani moratorium na osídlování oblastí na 

západ od Apalačského pohoří, které Velká Británie vyhlásila v roce 1763 ve snaze 

vylepšit si vztahy s indiány.      

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 6. Deklarace nezávislosti USA, 4. 7. 1776 
2 Viz Dokumenty na CD – 3. Albanský projekt Unie, 1754 
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Revoluce propukla poté, kdy byly v Londýně přijaty zákon o cukru z roku 1764, 

zákon o koloniích z roku 1767. Bezprostředním podnětem pro povstání byl zákon 

o čaji z roku 1773, který umožňoval Britské východoindické společnosti dovoz čaje 

do kolonií bez daně, což podlamovalo domácí producenty a obchodníky. Až pak se 

objevilo heslo „Žádné daně bez reprezentace!“ Tedy požadavek volených představite-

lů, spolurozhodujících o zákonech a o financích. Tyto skutečnosti často vedou k hod-

nocení americké revoluce jako nejkonzervativnější revoluce v dějinách. Ideály 

lidských práv, které jsou obsaženy v Deklaraci, však svým významem překonaly da-

ňové neshody kolonistů a jejich britské metropole. 

Univerzální práva 
Deklarace nezávislosti USA byla přijata 4. července 1776. Obsahuje slova, která 

jsou pro mnohé teoretiky i politiky stálou inspirací: „Pokládáme za samozřejmé prav-

dy, že všichni lidé jsou stvořeni rovni, že jsou nadáni Stvořitelem určitými nezcizitel-

nými Právy, mezi nimiž jsou Život, Svoboda a úsilí o Štěstí (Life, Liberty and pursuit 

of Happiness). – Že k zabezpečení těchto práv jsou mezi Lidmi vytvářeny Vlády odvo-

zující své spravedlivé moci ze souhlasu těch, kterým vládnou. – Že kdykoli některá 

Forma Vlády začne škodit těmto cílům, je Právem Lidu změnit nebo zrušit ji a ustano-

vit novou vládu založenou na takových principech a organizovat její moci do takové 

podoby, která by se mu zdála nejvíce vyhovující k zajištění jeho Bezpečnosti a Štěs-

tí… Ale když dlouhá řada bezpráví a útisků sledující neustále tentýž Cíl projevuje 

úmysl podřídit lid absolutnímu Despotismu, je Jeho právem, ba povinností svrhnout 

takovou vládu a opatřit si nové Strážce pro svou budoucí bezpečnost.“1 

Jak je patrné, podařilo se Thomasu Jeffersonovi, který byl autorem této Deklarace, 

na malém prostoru mistrně shrnout některé ze základních myšlenek osvícenské politic-

ké filosofie 17. a 18. století. Jefferson zpracoval tento text jako člen kongresové „ko-

mise pěti“, v níž byl jako představitel státu Virginie a kterou spolu s ním tvořili Ben-

jamin Franklin za stát Pennsylvania, John Adams za Massachusetts, Roger Sherman za 

Connecticut a Robert Livingston za New York. Franklin a Adams provedli drobné 

stylistické zásahy do textu. Úpravy, které byly provedeny v přípravné komisi a při 

schvalování Kongresem, byly mnohem závažnější.2  

Podle Arthura Ekricha přinesla Deklarace nezávislosti a Ústava „svobodu pro poli-

tického člověka tak, jak existoval v 18. století“, tj. s vyloučením žen, černých otroků  

a bílých sloužících.3 Tím se otvírá i tradiční námitka vůči politice radikálních osvícen-

ců, a to především Jeffersona: upozorňuje na existenci otroctví v USA. Nejen v době 

přijímání Deklarace nezávislosti, ale ještě celou řadu desetiletí po tomto revoluč-

ním aktu bylo v USA možné podle platných zákonů vlastnit člověka. Angus Mad-

dison uvádí, že v letech 1700 až 1870 bylo na území dnešních Spojených států dove-

zeno z Afriky 399 tisíc otroků. V roce 1750 bylo ze 1,2 miliónů obyvatel území brit-

                                                      
1 The Political Writings of Thomas Jefferson. Representative Selections. New York: The Liberal Arts 

Press 1955, s. 2-4. 
2 Viz Dokumenty na CD – 6. Deklarace nezávislosti USA, 4. 7. 1776 
3 EKRICH, Arthur A.: The Decline of American Liberalism. New York: Atheneum, 1967, s. 31. 
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ských kolonií v Severní Americe 20 % černochů, v roce 1830 z 12,1 miliónů obyvatel 

Spojených států tvořili 18,1 % černoši. Ovšem v roce 1750 v pěti koloniích, kde byla 

otrocká práce nejvíce užívaná (Maryland, Virginie, obě Karolíny a Georgie), předsta-

vovali otroci 40 % obyvatelstva; v severních koloniích to bylo jen pět procent.1  

Podle Jenny Wahlové z Carleton College bylo v letech 1500 až 1800 otrokáři od-

vezeno z Afriky 12 miliónů černochů; z nich 10 miliónů dokončilo cestu do Ameriky 

(Maddison uvádí 9,5 miliónů). Pouze menší část těchto otroků směřovala do britských 

kolonií. V předvečer občanské války, konkrétně v roce 1860, žily ve Spojených stá-

tech přibližně čtyři milióny otroků s tržní hodnotou blízko čtyřem miliardám 

dolarů. Ve státech Jihu tvořili tehdy otroci 32,27 % obyvatel. V New Orleans byla 

nejvyšší cena u žen ve 22 letech, u mužů ve 25 letech. Cena dívky byla vyšší než 

chlapce do poloviny teenagerského věku. V roce 1850 průměrná cena mužského otro-

ka v nejproduktivnějším věku dosahovala na Jihu 800 dolarů, v roce 1861 byla ale 

nejvyšší cena v New Orleans za mužského otroka 1381 dolarů.2  

To je bezesporu pravda. Jenže tvrzení, že autoři Deklarace nezávislosti USA sou-

hlasili s otroctvím, odporují jak duchu této Deklarace, tak i historickým faktům. 

Z právního hlediska Jefferson patřil mezi jižanské otrokáře. Ovšem pro radikální 

osvícence neexistoval žádný 36°30’ zeměpisné šířky, který by rozděloval práva člově-

ka podle barvy pleti tak, jak to umožňovala federální ústava. Původní text Deklarace 

nezávislosti USA, navržený Jeffersonem a schválený kongresovou komisí, obsaho-

val zcela nedvojsmyslnou pasáž odsuzující otroctví – kterou však Kongres na nátlak 

jižanských plantážníků vyškrtl. Tak z původního Jeffersonova textu z části vypočítáva-

jící královy zločiny zmizela výtka, že král „vedl válku proti samotné lidské přirozenos-

ti, potlačuje nejsvětější práva života a svobody“. Tento křesťanský král podporoval trh, 

„kde ČLOVĚK může být prodáván a kupován“.3 Zároveň Thomas Paine, další 

z kmotrů americké revoluce, je autorem eseje Africké otroctví v Americe (1775), která 

je protiotrokářsky zaměřená, a Benjamin Franklin je pokládán za zakladatele abolicio-

nalistického hnutí. 

Majetek a sociální práva 
Hledat autentický smysl, který Deklaraci Jefferson přikládal, je nezbytné v kontex-

tu osvícenského myšlení. Jeho představitelé se záměrně odlišili od Johna Locka, který 

je inspiroval tezí, že smyslem společenství je „zachování svých životů, svobod a stat-

ků, což nazývám obecným jménem vlastnictví.“4 Z tohoto citátu je zřejmá nejen podo-

ba, ale i rozdíl v přístupu obou autorů: na místě, které u Locka zaujímají statky či 

vlastnictví, mluví Jefferson o „úsilí o štěstí“. Američtí osvícenci, snad jen s výjim-

kou Franklina, právě tak jako v Evropě Morelly, Mably či Rousseau, nespojovali 

vlastnictví s přirozeným, ale občanským právem. Jestliže podle Locka vzniká  

                                                      
1 MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 37, 107 a 109.  
2 WAHL, Jenny B.: Slavery in the United States. In: EH.Net Encyclopedia  

–  http://eh.net/encyclopedia/article/wahl.slavery.us  
3 The Thomas Jefferson Papers. Citované vydání, s. 16. 
4 LOCKE, John: Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992, s. 103. 
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v přirozeném stavu ohrazením půdy prací fakt vlastnictví, podle Paina vzniká v přiro-

zeném stavu z nemožnosti oddělit půdu od její kultivace prací pouze idea vlastnictví.1  

Jeffersonův výčet lidských práv nekončí výše uvedenými citacemi. Edward Dum-

baul do přehledu práv, která Jefferson pokládal za přirozená, zahrnul: právo na život, 

svobodu a úsilí o štěstí; právo na vystěhování; právo na samosprávu; na náboženskou 

svobodu; na osvobození od zpětného působení zákonů; osvobození od vězení za dluhy; 

osvobození od věčných závazků; právo na svobodu styku mezi voliči a jejich reprezen-

tanty; právo na obchod se sousedy; právo na volnou plavbu; právo na práci po celý 

život; právo na sebeobranu proti zločincům; na sebeobranu proti agresorům; právo na 

násilí proti zločinné smluvní straně; právo na nestranného soudce.2 Jak patrno, v tomto 

seznamu jsou i sociální práva. Přitom pojetí sociálních práv člověka patří k základ-

ním diferenciačním znakům jednotlivých politických doktrín. Je zřejmé, že soci-

ální práva, včetně práva na práci, patřila k přirozeným právům alespoň podle 

některých amerických osvícenců.  

V americké politické teorii lze dnes nalézt nejen různé pojetí práva na štěstí či re-

voluci, ale i tzv. užší a širší pojetí práva na život: právo nebýt zabit se liší od práva 

žít zabezpečen potravinami, zdravotnickou péčí, bydlením atd. Zformovalo se ono 

angloamerické liberálně-konzervativní pojetí vztahu svobody a rovnosti, které se vý-

razně liší od osvícenského. V tomto novém chápání „člověk má nárok na práva v ob-

čanské a politické oblasti, ale ne v ekonomické, sociální a kulturní oblasti.“3 Vztah 

svobody a rovnosti dostává podobu napětí mezi vlastnictvím a rovností, neboť sou-

kromý ekonomický zájem je základní motivační silou v sociálním životě: rovnost je 

zúžena na formální rovnost příležitostí podle zásady „jeden člověk, jeden hlas“. Tomu-

to pojetí ovšem odporují nejen socialistické, ale i různé neoliberální (v americké 

terminologii liberální) teorie, které se v některých ohledech snaží položit větší akcent 

na sociální práva lidí.  

K neoliberálním koncepcím směřovaly některé výroky amerických progresivistů  

z počátku 20. století, k nímž měl blízko i Theodor Roosevelt, ale i Howard Taft a Wo-

odrow Wilson. Oficiální politické myšlení se poprvé k těmto neoliberálním koncepcím 

přihlásilo výročním poselstvím prezidenta Franklina D. Roosevelta Kongresu 

v lednu 1941, v němž prezident hovořil o nezbytnosti zajistit lidstvu čtyři svobo-

dy4: svobodu projevu a vyjadřování, svobodu vyznávat boha vlastním způsobem, svo-

bodu od ekonomického nedostatku a za čtvrté svobodu od strachu. Zde lze nalézt teze 

o práci pro všechny, kdo pracovat chtějí, ukončení privilegií pro vybrané, širokou pří-

ležitost zdravotní péče, pro využívání plodů vědeckého pokroku a teze o stálém růstu 

životní úrovně jako některých ze základních politických myšlenek amerického lidu. 

Franklin Roosevelt zde neopominul mezi charakteristikami čtyř základních svobod 

                                                      
1 Viz PAINE, Thomas: Agrarian Justice. In: The American Age of Reason. Moscow: Progress Publishers, 

1977, s. 301. 
2 Viz The Political Writings of Thomas Jefferson. Citované vydání, s. XXVIII - XXIX. 
3 Van DYKE, Vernon: Human Rights, The United States and World Community. New York etc.: Oxford 

University Press, 1970, s. 52. 
4 Viz Dokumenty na CD – 72. Franklin D. Roosevelt: Čtyři svobody, 6. 1. 1941 
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uvést i „vysvobození z nouze – což přeloženo do světových pojmů znamená ekono-

mické dorozumění, které bude zabezpečovat zdravý mírový život pro obyvatele všech 

zemí.“ V témže vystoupení Franklin Roosevelt prohlásil, že „základní věci, které náš 

lid očekává od svého politického a ekonomického systému, jsou jednoduché. Jsou to: 

Rovnost příležitostí pro mladé a ostatní. Práci pro ty, kdo mohou pracovat. Bezpečnost 

pro ty, kdo ji potřebují. Zachování občanských svobod pro všechny. Užívání plodů 

vědeckého pokroku pro větší a stále rostoucí životní úroveň.“1  

Je zřejmé, že v očích tehdejších liberálů maximum možného představovaly ony čty-

ři svobody, v nichž je spojena idea kolektivní bezpečnosti s představou lidských práv, 

a to jak politických, tak i sociálních. Problémem byl ale vlastní strach, který stavěl 

meze lidským právům a formoval politiku dvojího metru. V případě Roosevelta dostal 

tento strach podobu nařízení známého jako Executive Order 9066.2 Tento příkaz pre-

zident podepsal v únoru 1942 – a poslal tak přibližně 120 tisíc etnických Japonců, 

žijících ve Spojených státech, do internačních táborů. Přitom 62 % z nich byli ob-

čané USA, narození už ve Spojených státech. Nejvyšší soud shledal toto jednání ús-

tavním, ovšem, jak píše James Wilson, „ani jeden Američan japonského původu nebyl 

později shledán vinným ze špionáže nebo sabotáže“.3   

Je ale nesporné, že navrhovaná Nová charta práv (1943) a tzv. Druhá charta práv 

(1944), vypracované v době prezidentství Franklina Roosevelta, mluvily mj. o právu 

na práci, zdravotnickém zabezpečení, sociálním zabezpečení. Také výčet kategorií 

lidských práv, který byl zformulován administrativou Cartera, počítal s právem na 

uspokojení „takových životních potřeb jako je jídlo, přístřeší, zdravotnické zabezpeče-

ní a vzdělání.“4  

Štěstí, morálka a revoluce 
To, že Jefferson zařadil mezi základní přirozená práva úsilí o štěstí, nebylo nikterak 

náhodné. Necelý měsíc před přijetím Deklarace nezávislosti USA sepsal George Ma-

son Virginskou deklaraci práv5, jejíž první článek uváděl, že všichni lidé jsou od pří-

rody stejně svobodní a nezávislí a mají určitá vrozená práva, která jim nemohou být 

smluvně ani násilím odebrána, „a to právo na život, svobodu, spolu s prostředky na 

získávání a vlastnění majetku, na úsilí a získání štěstí i bezpečnosti“. Jefferson tedy 

mohl převzít ideu štěstí odtud.  

Důležité je, že američtí radikální osvícenci spojovali štěstí eudaimonisticky s mo-

rálkou – Jefferson se pokládal za epikurejce – a jejím prostřednictvím pak opět štěstí 

svazovali s lidskou přirozeností. Člověk v pojetí amerických osvícenců byl tvorem 

společenským mimo jiné právě v důsledku vrozených morálních hodnot. „Ten, 

kdo nás stvořil,“ psal Jefferson, „by byl špatným mistrem, kdyby pravidla našeho 

                                                      
1 ROOSEVELT, Franklin D.: Annual Message to Congress. January 6th, 1941 

 – http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16092 
2 Viz Dokumenty na CD – 75. Franklin D. Roosevelt: Příkaz No. 9066, 19. 2. 1942 
3 WILSON, James Q.: Jak se vládne v USA. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 293. 
4 The Bulletin of State Departmtent, May 23. 1977 (No. 1978), s. 505. 
5 Viz Dokumenty na CD – 5. Virginská deklarace práv, 12. 6. 1776 
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mravního jednání učinil výsledkem vědy… Člověk je stvořen pro společnost. Jeho 

morálka byla stvořena tudíž pro tentýž cíl.“1  

Mravnost neměla v pojetí amerických radikálních osvícenců pouze rozměr in-

dividuálně psychologický, ale i politický. Ostatně osvícenská morálka byla vždy 

sociálně aktivní. Jejím ideálem byla společenská struktura, která odpovídá mrav-

nosti a prospívá tak lidskému štěstí. Proto podle Paina, „až zanikne barbarství dneš-

ních vlád, změní se vzájemný morální postoj lidí… Cílem revoluce je tedy změna mo-

rálního postoje vlád.“2 V přirozenoprávních koncepcích se tak rodila nejen vize hrani-

ce svobody jednotlivce, za něž nemůže zasahovat vláda. Šlo také o „kladnou zásadu 

politické organizace. Je tu již, ovšem ve svých počátcích, nový názor na stát, který se 

má zakládat na samotném principu svobody a který má uvést práva každého jednotliv-

ce v soulad s právy všech ostatních.“3 Cestou k tomuto cíli měla být podle amerických 

osvícenců revoluce, kterou, jak je patrno z citovaných pasáží Deklarace nezávis-

losti, Jefferson spojil nejen s právem lidu, ale i s jeho povinnostmi. 

Každá přirozenoprávní teorie směřuje k porovnání původního a civilizovaného sta-

vu společnosti. Paine a Jefferson nalezli obraz přirozeného a primitivního stavu ve 

společenství amerických indiánů. Srovnání tohoto společenství s aktuálním stavem 

přesvědčilo Paina, že „chudoba je jev vzniklý během toho, co se nazývá civilizovaným 

životem“, že civilizace „dělá jednu část společnosti více bohatou a druhou ubožejší, 

než kdyby obě zůstaly v přirozeném stavu.“4 Logika takovéto politické filosofie ústí do 

závěru, že mohou nastat situace, ve kterých revoluce nejen neohrožuje existenci 

společnosti, ale naopak je nutným počátkem její obrody a zachování společnosti  

i člověka. Proto „lid má vždy vrozené a nezadatelné právo zrušit každou vládní formu, 

která mu nevyhovuje, a nastolit takovou formu, která odpovídá jeho zájmům, sklonům 

a jeho štěstí.“5  

Také Jefferson v lednu 1787 v dopise Madisonovi psal o třech typech lidské spo-

lečnosti: (1) bez vlády, jako u indiánů; (2) s vládou, na níž má vůle každého přímý 

vliv; (3) s vládou síly. A dodal: „Je pro mne nejasným problémem, není-li první situa-

ce nejlepší“. Každopádně byl Jefferson přesvědčen, že společnosti bez vlády, jako jsou 

indiánské společnosti, těší se ve své většině „většímu stupni štěstí než ty, které žijí pod 

evropskými vládami“. Úvahy o harmonii osobních a společenských zájmů u indiánů 

jsou obsaženy i v Jeffersonových Poznámkách o státu Virginia.6 

K charakteristickým rysům Jeffersonova radikalismu navíc ještě patří i skepse  

k možnosti udržet trvale v USA nově zformovaný politický systém. V souvislosti se 

                                                      
1 The Thomas Jefferson Papers. Citované vydání, s. 209. 
2 PAINE, Thomas: Práva človeka. Odpoveď na útok pána Burka proti Francúzskej revolúcii. Bratislava: 

Osveta, 1959, s. 194 a 198. 
3 RUGGIERO, Guido de: Dějiny evropského liberalismu. Praha: Orbis, s. 32. 
4 PAINE, Thomas: Agrarian Justice. In: The American Age of Reason. Moscow: Progress Publishers, 

1977, s. 299. Tato koncepce ovšem ne zcela odpovídá Painovu pojetí vztahu přirozených a občan-

ských práv v Painově knize Práva člověka. 
5 PAINE, Thomas: Práva človeka. Citované vydání, s. 125.  
6 The Political Writings of Thomas Jefferson. Citované vydání, s. 66 a 65. 
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Sheysovým povstáním psal, že považuje „velkou rebelii čas od času za dobrou věc, 

nutnou v politickém světě jako bouře ve světě fyzickém. Neúspěšné rebelie vskutku 

zpravidla odhalí zásahy do práv lidu, které je vyvolaly… Je to medicína nutná pro 

zdraví vlády… Ať nás bůh chrání před tím, že bychom ještě dvacet let zůstali bez ta-

kového povstání… Strom svobody musí být čas od času osvěžován krví vlastenců a ty-

ranů. To je jeho přirozené hnojivo.“1 Řečeno jinak, Jefferson nevěřil v trvalou mož-

nost zajištění vlády lidu prostřednictvím dělby moci a vyvažování jednotlivých 

větví moci. Zůstal – alespoň do určité míry – věrný antické vizi zákonitého střídání 

politických režimů; proto mluvil o nutnosti opakovaných revolucí. Tento Jeffersonův 

požadavek periodické revoluce jde nesporně za rámec představy role dělby moci 

jako záruky demokracie, a tedy i názorů federalistů, píšících Ústavu Spojených 

států amerických.  

Pro Jeffersonův radikalismus bylo příznačné, že pomáhal v Americe zakládat jako-

bínské kluby a přátelil se s jakobínským vyslancem. V dopise svému bývalému tajem-

níkovi Jefferson litoval ve francouzské revoluci nevinně popravené „jako by bývali 

padli v boji“; „ale čas a pravda zachrání a oslaví jejich památku… Svoboda celé Země 

závisela na výsledku zápasu a byla kdy vyhrána taková cena s prolitím tak malého 

množství nevinné krve?“2 Pro americké osvícence není typická ona rezignace, která 

zachvátila Evropu jako důsledek zděšení nad jakobínským pojetím volonté générale. 

Negativně se ovšem tato nová situace projevila v ústupu od revolučního internaciona-

lismu, který byl ve své době vyjádřen Franklinovým zvoláním: „Má vlast je tam, kde je 

svoboda!“ či ještě lépe Painovou replikou: „Má vlast je tam, kde není svoboda!“ 

Politický člověk 
Franklin a Paine byli spoluautory pensylvánské ústavy (1776), která tím, že ne-

spojovala volební právo mužů s majetkovým censem, stanovila každoroční výmě-

nu hodnostářů, zaváděla jednokomorový systém atd., byla ve své době skutečným 

obrazem demokratismu. Pro Jeffersona bylo všeobecné hlasovací právo synony-

mem republikanismu. Jeffersonův vztah k lidu byl prost jakéhokoli paternalismu: 

jeho koncept republikanismu vycházel z pojetí lidu jako dospělého člověka, schopného 

samosprávy (self-government). Je-li lid zaostalý, není smyslem politiky držet jej stra-

nou věcí veřejných, ale napomoci jeho vzdělání. Navíc, jak již bylo uvedeno ve 4. ka-

pitole, pro osvícence byla svoboda a samospráva přímo spojená s drobným vlast-

nictvím, a to zemědělským vlastnictvím. Být nezávislý znamenalo mít vlastní země-

dělskou půdu.  

Určité pochybnosti mohou vyvolat pouze známé Jeffersonovy úvahy o tom, že nej-

lepší formou vlády je taková vláda, která zajistí nejefektivnější výběr přiroze-

ných aristokratů, které pokládal za „nejcennější dar přírody“, do vládních funkcí. 

Jefferson svůj pojem přirozené aristokracie stavěl do přímého protikladu s dědičnou či 

majetkovou aristokracií, kterou nazýval umělou; za základní hodnoty aristokracie 

                                                      
1 Tamtéž, s. 67 a 68-69. 
2 The Thomas Jefferson Papers. (Dopis W. Shortovi 3. 1. 1793) Citované vydání, s. 142. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 239 

přirozené pokládal ctnost a talent.1 Skutečnost, že vedle talentu stavěl i ctnost, uka-

zuje, že přes veškerou víru v rozum, která byla vlastní osvícenství, jeho pojem aristo-

kracie nelze ztotožňovat ani s různými technokratickými, scientokratickými či 

prostě meritokratickými koncepcemi. Zároveň Jefferson upozorňoval, že občané 

musejí mít svobodný výběr mezi přirozenou aristokracií a pseudoaristokracií a před-

pokládal, že vcelku vyberou dobře, když pouze v některých případech je bohatství 

může splést a původ oslepit. 

Osvícenské pojetí lidu bylo ale mezi otci-zakladateli Spojených států řídkým 

zjevem. Ve slavné stati Federalista č. 10, jehož autorem je James Madison, je možné 

nalézt velký útok na „stranictví“, kterým Madison rozuměl to, že je „skupina občanů  

– ať již tvoří většinu či menšinu – spojena a poháněna společnou pohnutkou, vášní či 

zájmem, jež jsou v rozporu s právy jiných občanů nebo s trvalým celkovým zájmem 

společnosti“. Skryté příčiny stranictví viděl v lidské povaze a pokládal je za neodstra-

nitelné, přičemž se mimo jiné domníval, že „majetní a nemajetní představují ve spo-

lečnosti vždy odlišné zájmy“. V hledání cest k omezení důsledků stranictví dospěl 

k názoru, že „čistá demokracie, čímž myslím společnost tvořenou malým počtem ob-

čanů, kteří se shromažďují a osobně řídí vládu, nemůže být lékem na zlořády společ-

nosti“. A dodal: „Republika, čímž myslím vládu uskutečňovanou prostřednictvím zvo-

lených zástupců, otvírá odlišné perspektivy a slibuje poskytnout lék, který hledáme.“2 

V takovémto pojetí se mírou „ctnosti a talentu“ stává majetek jako přirozený důsle-

dek schopností. Odtud pak již není daleko k výroku jiného z otců-zakladatelů USA, 

Alexandra Hamiltona, že „lid je pouze velké zvíře.“ 

Ústava Spojených států ve své původní podobě vycházela z představy člověka, 

která má mnohem blíže ke kalvínskému pojetí a názorům Hobbese, než ke kon-

cepcím radikálních osvícenců. Svým usilovným hledáním bariér, které by zamezily 

nebezpečí vlády nemajetné většiny, rozhodně neodpovídala Jeffersonovým ideálům. 

Proto Jefferson kritizoval její nedostatky, rozlišoval ducha a literu Ústavy a stal se 

účastníkem sporů o její výklad. Postavil se na čelo bojů za prvních deset dodatků 

k Ústavě3, a i když byla tato charta práv ve své době pokládána za zbraň proti feudál-

nímu absolutismu a zvůli administrativy, je zdrojem mnoha politických jistot a sporů  

i na počátku 21. století.  

Charakteristika politického člověka doby americké revoluce by nebyla úplná bez 

vzpomínky na Painovy myšlenky, že „v patách revoluce občanské kráčí revoluce nábo-

ženská.“4 Sám Jefferson pokládal za jednu ze svých největších zásluh, že dokázal 

prosadit Virginský statut náboženské svobody (1779), první zákon oddělující církev 

od státu. Takto byla, jak řekl Jefferson, v důsledku „nejtěžšího zápasu, který jsem kdy 

podnikl“, postavena hráz „hříšné a tyranské“ náboženské nesnášenlivosti, neboť „naše 

                                                      
1 Viz The Political Writings of Thomas Jefferson (dopis J. Adamsovi 28. 10. 1813). Citované  

vydání, s. 97. 
2 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 70-75. 
3 Viz Dokumenty na CD – 9. Ústava USA, 17. 9. 1778 
4 PAINE, Thomas:Věk rozumu. Praha: J. Laichter, 1909, s. 7. 
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občanská práva nezávisejí na našich náboženských názorech o nic více, než na našich 

názorech na fyziku či geometrii“.1 Ovšem zakázal publikování svých dopisů o nábo-

ženství, neboť se právem obával reakce fundamentalistů.  

Osvícenské pojetí volné soutěže se netýkalo ani tak ekonomiky, jako vztahu pravdy 

a lži. Zabezpečení podmínek pro „svobodnou konkurenci“ pravdy a omylu po-

kládali osvícenci za základní cíl v boji proti feudálním předsudkům a za základní 

podmínku pokroku, „neboť pravda je velká a zvítězí, když bude ponechána sama 

sobě“, a tam, „kde je tisk svobodný a každý člověk umí číst, vše je bezpečné“.2 Tato 

víra v sílu pravdy však nikterak americkým osvícencům nebránila ve zcela realistic-

kém pochopení revolučních úkolů války proti Britům: v politické praxi nespoléhali na 

diskusi, ale na zbraně.  

K americké revoluci patří i fakt, že 600 až 700 tisíc Američanů zůstalo ve válce 

za nezávislost věrno králi. Jim bylo odebíráno volební právo, právo na oficiální 

funkce, právo učit, být církevními úředníky atd. U řady toryů byl v duchu revo-

lučního násilí bez soudu konfiskován majetek, tělesné tresty byly samozřejmostí, 

soud nebyl podmínkou pro vsazení do vězení. Toryové byli posíláni na nucené 

práce, jejich noviny byly konfiskovány, téměř 100 tisíc jich muselo odejít ze země. 

Mnoho obhájců britské Koruny bylo ještě pět či šest let po posledním výstřelu zbaveno 

většiny práv.3 

Smysl lidských práv 
Deklarace nezávislosti USA je sice první oficiální dokument pojednávající o lid-

ských právech, nikoliv však počátek diskuse na toto téma. Ta má své antické kořeny. 

Ovšem novověké obnovení politické diskuse o lidských právech má americký počátek: 

je jím jednání zvláštní  poroty, junty, kterou v roce 1550 svolal do Valladolidu císař 

Karel V. Junta měla rozsoudit spor, v němž na jedné straně stál Bartolomé de Las 

Casas, biskup z Chiapas (což je dnešní nejjižnější a nejchudší stát mexické federace, 

domovina zapatistů), na druhé pak teolog i filosof Juan Ginés de Sepúlveda, další  

z císařových rádců. Spor se týkal otázky, zda domorodí obyvatelé v Americe mají duši. 

Výsledek měl být základem pro rozhodnutí, zda je oprávněné kruté zacházení 

s indiány. Junta rozhodla ve prospěch obhájce domorodců, Las Casase – kruté zachá-

zení s indiány však pokračovalo.  

Idea lidských práv je ale stále živá. Svým sjednocením vize rovnosti a svobody 

přitahuje pozornost jak svých obhájců, tak i odpůrců. Důležitá však není pouze disku-

se, ale především konkrétní naplňování ideálů. Obecně lze říci: mají-li být dějiny 

skutečně civilizačním procesem, pak směřují k stále širšímu vymezení a zajištění 

lidských práv. V takovémto civilizačním procesu idea lidských práv vytváří rámec 

kulturního bytí člověka. Činí tak tím, že sjednocuje morální a právní normy s hu-

manistickou filosofií, ale i s materiálními možnostmi společnosti.  

                                                      
1 The Political Writings of Thomas Jefferson. Citované vydání, s. 34. 
2 Tamtéž (dopis Ch. Yanceyovi 6. 1. 1816), s. 35 a 93. 
3 Viz APTHEKER, Herbert: The Nature of Democracy, Freedom and Revolution. New York:  

International Publishers, 1967, s. 11. 
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Jestliže se pod tlakem civilizačních procesů skutečně formuje jednotná planetární 

civilizace, pak je nutné i posilování globálního režimu lidských práv. Aby se tak stalo 

bez velkých konfliktů, je nutné hned na počátku tohoto procesu brát v úvahu, že idea 

lidských práv nemusí ve světové politice vždy plnit integrační funkci. Už řadu let 

státní orgány USA vydávají zprávu o porušování lidských práv ve světě, v níž kritizují 

čínskou vládu. Zároveň ale státní orgány Číny vydávají svoji vlastní zprávu o dodržo-

vání lidských práv, ve které viní z porušování Spojené státy. Idea lidských práv může 

být nástrojem konfrontace jako téměř každá jiná idea. Vždyť Velká francouzská 

revoluce přinesla tři odlišné deklarace práv – původní, navazující na návrh Lafayetta, 

jakobínskou a termidorskou – a každá z nich byla vykoupena hektolitry krve. „Jsme 

hrdi na naše garance svobody myšlení a projevu a vyznání,“ napsal si v roce 1954 pre-

zident Eisenhower do svých poznámek. „Tak nevědomky jsme vini za jednu z největ-

ších chyb, kterou může ignorance napáchat – předpokládáme, že naše uspořádání hod-

not sdílejí všichni lidé světa.“1 

Má-li myšlenka lidských práv napomoci humanizaci vztahů ve světovém politickém 

systému, nesmí politika jednotlivých států klást hlavní důraz na odlišnosti v jednotli-

vých kulturních koncepcích lidských práv. Využít rostoucí zájem o lidská práva ve 

prospěch mezinárodního společenství vyžaduje v první řadě opírat politiku o společ-

né obecně humanistické ideje, které jsou obsaženy ve všech kodexech lidských 

práv. Takovýto přístup se však neprosazuje automaticky. Vždyť ještě na konci vlády 

George Bushe ml. jeho ministryně zahraničí Condoleezza Riceová neváhala v duchu 

egocentrického unilateralismu ještě v polovině roku 2008 napsat, že „mezinárodní 

pořádek, který vyjadřuje naše hodnoty, je nejlepší záruka našich stálých národních 

zájmů, a Amerika má stále unikátní příležitost zajistit tento výsledek“.2  

 

15. Idealismus a liberalismus 
Politika lidských práv je zpravidla spojována s idealistickou tradicí v americké 

zahraniční politice. V  odborné literatuře je dnes běžné, že je idealismus spojován  

s liberalismem do jedné linie jako protiklad realismu. Například James Meernik ve 

své analýze politického užívání síly v zahraniční politice definuje liberální idealismus 

jako „filosofii, která zdůrazňuje důstojnost jednotlivců užívajících racionalitu k de-

finování svého politického a ekonomického směřování, které je naplňováno prostřed-

nictvím procedurální a skutečně demokratické vlády“.  

Z této definice je zřejmé, že se jedná o liberalismus, ne o idealismus jako paradig-

ma v teorii mezinárodních vztahů. Při této definici Meernik napočítal v období od 

roku 1798 do roku 1941 celkem 28 případů užití vojenské síly USA v mezinárodní 

politice mimo oficiálně vyhlášené války k prosazení liberálně idealistických cílů, 

což představuje 16 % všech užití tohoto nástroje zahraniční politiky USA. Tabulka 

číslo 42 shrnuje výsledky této analýzy. Následující tabulka číslo 43 ukazuje rozložení 

                                                      
1 Citováno podle GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 128. 
2 RICE, Condoleezza: Rethinking the National Interest. American Realism for a New World. In: Foreign 

Affairs, July/August 2008, s. 26. 
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užití síly ve jménu liberálně idealistických cílů za dané období podle regionů a vyplý-

vá z ní, že nejčastěji s daným cílem zasahovali vojáci USA ve Střední Americe a Kari-

biku (18 akcí).1 
 

Tabulka č. 42: Užití síly k prosazení liberálních cílů, 1789-1941 
 

období 
počet 

akcí 
průměr ročně 

počet všech 

užití síly 

procento ze 

všech užití 

síly za období 

1798-1866 2 0,02 60 3 

1866-1899 0 - 33 - 

1899-1919 20 1,0 48 42 

1919-1941 6 0,26 31 19 

celkem všechny roky 28 0,18 172 16 

 

Dnes je liberální zahraniční politika ve Spojených státech zpravidla spojována 

nejen s prosazováním demokracie, ale také s takovými přístupy, jako je multila-

teralismus, důraz na prosazování zájmů USA prostřednictvím mezinárodních 

organizací a v neposlední řadě s úctou k mezinárodnímu právu – tedy se zásadami, 

které nelze nalézt v neokonzervativním kodexu.  
 

Tabulka č. 43: Užití síly k prosazení liberálních cílů podle oblastí, 1789-1941 
 

oblast počet akcí 

počet všech 

akcí 

v regionu 

procento 

všech akcí 

v regionu 

kontinentální USA 0 12 - 

Střední Amerika / Karibik 18 62 29 

Jižní Amerika 0 18 - 

severní Afrika / Střední východ 0 12 - 

subsaharská Afrika 2 4 50 

Evropa / severní Atlantik 1 8 12,5 

Asie 7 56 12,5 

celkem všechny regiony 28 172 16 

 

Podle Michaela Desche je však nutné rozlišovat výraz liberalismus s malým „l“ na 

začátku, který se ve Spojených státech užívá k označení levice v domácím politickém 

spektru (například členové Americké demokratické akce či Americké unie občanských 

svobod či politici jako bývalý massachusettský guvernér a prezidentský kandidát Mi-

chael Dukakis či senátor Edward Kennedy). Výraz liberalismu s velkým „L” hovoří  

o lockovském přístupu založeném na hodnotách jako je osobní svoboda, rovnost příle-

žitostí, svobodný trh, reprezentativní vláda.  

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované  

vydání, s. 119 a 141.   
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Situace je ovšem i po tomto rozlišení stále komplikovaná. Podle Desche „neliberál-

ní politika Spojených států – včetně snah být globálním hegemonem, vést preventivní 

války, omezovat občanské svobody ve jménu národní bezpečnosti a podpora mučení  

v určitých podmínkách – se objevila před útoky 11. září a byla obhajována celým poli-

tickým spektrem”. Tato neliberální politika je dítětem amerického liberalismu, 

představy, že liberální hodnoty lze prosadit jen pomocí neliberálních prostředků.1  

Spojením liberalismu a idealismu velmi často vzniká další zmatek. Liberalismus je 

ideologie či doktrína, jejímž protikladem je například konzervatismus či socia-

lismus. V tomto smyslu lze pouze některé z realistických škol – tedy několika škol, 

které se hlásí k realistickému paradigmatu či jsou k němu přiřazovány z důvodu blíz-

kosti základních pojmů – pokládat za protiklad idealismu i liberalismu: jsou to ty ško-

ly, které jsou konzervativní. Jde například o školu politického realismu zmíněnou 

v předcházející kapitole, spojovanou se jmény Reinholda Niebuhra a Hanse Mor-

genthaua. Ta svojí filosofií člověka bezesporu vyznává konzervativní krédo.  
 

Tabulka č. 44: Rozdíly tří hlavních ideologií  

 

 LIBERALISMUS KONZERVATISMUS SOCIALISMUS 

člověk 

mírně proměnný 

výchovou  

a vzděláním 

neměnná hříšná podstata 
radikálně proměnný 

změnou společnosti 

společnost 

základem politická  

a kulturní svoboda 

jednotlivce,  

technokracie 

základem trh, třídní 

diferenciace se zvláštní 

rolí rodové a majetkové 

aristokracie 

základem rovnost  

a solidarita 

stát 
strážce svobody, 

nástroj reformy 

strážce soukromého 

vlastnictví 

nástroj řízení  

společnosti směrem  

k sociální rovnosti 

světový systém 

neformovatelný  

osvícenou iniciativou 

či samovývojem 

neměnný, založený na 

mocenské rovnováze 

změnitelný revoluční 

proměnou vztahu tříd 

aktéři stát, instituce stát stát, třídní solidarita 

válka 
odstranitelná  

reformou sytému 

nástroj fungování, 

aspekt systému 

projev vykořisťování 

v kapitalismu, odstra-

nitelný revoluční 

změnou systému 
 

Je nesporné, že politický realismus v USA má kořeny v konzervativní ideologii. 

Jenže podle některých historiků politického myšlení novou slávu realistického para-

digmatu založila kniha britského historika a teoretika mezinárodní politiky Edwarda 

Carra Dvacetiletá krize, která byla poprvé vydaná v roce 1939 – a Carr měl blíže 

k marxismu než konzervatismu. Jiným příkladem může být v sedmdesátých letech 

                                                      
1 DESCH, Michael C.: America's Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. 

Foreign Policy. In: International Security, Winter 2007/08, s. 8. 
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minulého století vzniklá škola neorealistů, která se soustřeďuje na problematiku sys-

témových zákonitostí a je do značné míry ideologicky neutrální: její přívrženci se od-

dělili od politické antropologie a teologie a mohou být z řad nejrůznějších politických 

proudů. Nemluvě o tom, že velmi mnoho teoretiků přijímá některé analytické kategorie 

od realistů a klade si idealistické cíle, což ostatně bylo i Carrovo krédo.     

Jedním ze zdrojů zmatků při hledání vztahu liberalismu a idealismu je fakt, že libe-

ralismus navazuje na osvícenství. To v řadě ohledů platí, jak pokud jde o vnitrostátní 

uspořádání, tak i o řešení problémů války a míru v sociální proměně uvnitř státu. 

Ovšem například v dílech Jeremy Benthama, který představuje most mezi osvícen-

stvím a liberalismem, jsou některé z hlavních zásad osvícenství popřeny – a Bentham 

zavrhl dokonce i myšlenku přirozených práv jako neprůkaznou a nebezpečně revoluč-

ní. Zároveň nelze zapomínat, že na osvícenství nenavazuje pouze liberalismus, ale také 

socialismus. Konzervatismus pak od počátku vyrůstal z popírání osvícenství. Tabulka 

číslo 44 přibližuje hlavní rozdíly těchto tří ideologií.  

Pro směr, kterému se někdy říká liberální idealismus či dokonce internacionalis-

mus, je svět mnohem komplexnější než pro politické realisty, je též pluralitnější, 

s velkou vzájemnou závislostí. Velkou roli v něm hrají mezinárodní organizace a na-

vzdory významným konfliktním zájmům jsou v něm i kooperace a řád. Svět není 

džungle, ale kultivovatelná zahrada. V USA liberální idealismus svými kořeny sahá 

nejen k liberalismu, ale i k pacifismu a socialismu. Pro některé autory se ovšem jako 

zvláštní směr v americkém zahraničněpolitickém myšlení vydělil sociální globalis-

mus, který poukazuje na nespravedlivou distribuci bohatství, na existenci malé skupi-

ny bohatých států v jádru, většinu chudých zemí na periferii a semiperiferii světového 

systému. Až tento směr pak chápou jako vizi, která má své kořeny v socialistické ideo-

logii různých variací.1  

Politický idealismus 
Také dichotomie „realismus versus idealismus“ v teorii politiky pojednává o něčem 

jiném – což bylo ukázáno již ve 12. kapitole. Nejde o rozlišení „realisté jako ti, co 

nepodléhají víře“ a „idealisté jako věřící v něco nadpřirozeného“. Základní vymezení 

bývá prosté: například Albert Wolfers uvádí, že „zatímco realista je v první řadě zaujat 

otázkou síly – a její kulminací v oblasti násilí – jako podstaty veškeré politiky mezi 

národy, idealista je především zaujat její eliminací“2. Podle Morgenthaua je celá mo-

derní historie politického myšlení „zápasem dvou škol, které rozděluje fundamentálně 

odlišná koncepce přirozenosti člověka, společnosti a politiky. Jedna věří, že racionální 

a morální pořádek, odvozený z univerzálně platných abstraktních principů, může být 

uskutečněn zde a nyní. Předpokládá v podstatě dobrou a neomezeně tvárnou lidskou 

přirozenost a věří, že atributy nedostatku sociálního pořádku odpovídají stupni znalosti 

                                                      
1 Viz například ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 52-53. 
2 WOLFERS, Albert: The Role of Power and the Role of Indifference. In: International Politics and 

Foreign Policy. A Reader in Research and Theory. Edited by J. N. Rosenau. – Revised edition. – New 

York: Free Press and London: Collier–Macmillan Ltd., 1969, s. 176. 
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a chápání, zaostalým sociálním institucím nebo zkaženosti určitých vybraných jednot-

livců či skupin. Věří ve vzdělání, reformu, sporadické užití síly k vyléčení těchto ne-

dostatků. Druhá škola věří, že svět, z racionálního hlediska nedokonalý, je výsledek sil 

vlastních lidské přirozenosti… Dovolává se více historických precedentů než abstrakt-

ních principů a cíle vidí spíše méně zlé než absolutně dobré.“1  

Někteří přívrženci realismu spojují protiklad idealistického a realistického para-

digmatu se zvláštní periodizací dějin zahraniční politiky USA. Například Arthur 

Schlesinger ml. se domnívá, že na počátku historie Spojených států stáli „otcové-

zakladatelé, kteří viděli mezinárodní vztahy jako funkci mocenské rovnováhy. Ale po 

roce 1815, kdy se Amerika obrátila zády k mocenským zápasům Evropy, přestala uva-

žovat o moci jako podstatě mezinárodní politiky.“2 Hans Morgenthau rozděluje ame-

rické dějiny hned na tři období. První začíná vydobytím nezávislosti, trvá do 19. století 

a je prý realistickým obdobím: myšlení i jednání probíhalo v pojmech moci. Reprezen-

tantem tohoto období je Alexander Hamilton. Druhé období trvá od začátku 19. století 

do americko-španělské války a Morgenthau jej nazývá ideologickým: myšlení se po-

hybovalo v pojmech morálních principů, ale jednání v pojmech moci. Reprezentanty 

období jsou prý Thomas Jefferson a John Q. Adams. Třetí, přibližně padesátileté ob-

dobí začíná od americko-španělské války a Morgenthau je označuje jako moralistické: 

myšlení i jednání probíhá v pojmech morálních principů. „Toto období, zahájené 

McKinleyem, během něhož morální principy již více neospravedlňují trvalý národní 

zájem jako v druhém období, ale zachraňují jej jako cíl pro akci, našlo své naplnění 

v po-litickém myšlení Woodrowa Wilsona.“3 

Důležité ale je, že idealisté nemusejí být nutně liberály – mohou to být též nej-

různější sekulární či náboženští pacifisté, někteří socialisté, zelení atd. K tématu 

odstranění moci z mezinárodních vztahů lze přistoupit různě, přičemž v duchovní 

tradici USA lze zachytit tři hlavní proudy:  

 Moralismus a legalismus. V tomto případě se jedná o představu, že aplikací 

obecné mravnosti či práva na mezinárodní politiku lze změnit světový politic-

ký systém. Kennan se domníval, že v základech moralisticko-legalistického pří-

stupu k mezinárodním vztahům leží dva omyly: předně je to „pokus přenést anglo-

saskou představu individuálního práva na mezinárodní pole“ a místo na jednotliv-

ce aplikovat je na vlády; druhý omyl vychází „ze vzpomínky na vznik našeho 

vlastního politického systému“ dohodou třinácti kolonií.4 Morgenthau navíc vedle 

„unikátnosti amerického experimentu“ spatřuje intelektuální zdroje idealismu 

v izolacionismu 19. století, v pacifismu a v antiimperialismu americké ideologie.5 

Také podle Glenna Hastedta legalismus „vyrůstá z odmítnutí mocenské rovnováhy 

jako nástroje zajištění národní bezpečnosti a liberálního přesvědčení, že lidé jsou 

                                                      
1 MORGENTHAU, Hans J.: Politics among Nations. Citované vydání, s. 3. 
2 SCHLESINGER, Jr., Arthur M.: The Cycles of American History. Citované vydání, s. 70. 
3 MORGENTHAU, Hans J.: American Foreign Policy. London: Methuen and Co., 1952, s. 13-23. 
4 KENNAN, George F.: American Diplomacy 1900–1950. Chicago, London: The University of Chicago 

Press, 1969, s. 95-96. 
5 MORGENTHAU, Hans J.: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 7. 
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rozumné bytosti, kterým se oškliví válka, a dávají přednost mírovým řešením spo-

rů.“ Ústředním úkolem zahraniční politiky USA je podle přívrženců tohoto pohle-

du na svět vytvořit systém globálních institucí a pravidel k řešení sporů bez války.1  

 Fanatismus. Někdy může být moralismus spojen s ideologií a předpokladem, že 

odstranění moci z mezinárodní politiky či její regulace vyžaduje vítězství této 

ideologie – například rozšíření liberální demokracie do všech koutů světa. Pak 

se může moralismus stát zdůvodněním politiky síly a křižáckých tažení. Tako-

véto přístupy jsou častým předmětem kritiky ze strany realistů, kteří poukazují na 

absenci analytického přístupu moralistů a nebezpečné pohrdání nutností brát 

ohled na reálný poměr sil ve světě. Takovýto idealismus byl patrný například 

v některých výrocích a postojích Ronalda Reagana a dnes u neokonzervativců.  

 Woodrow Wilson. Nejčastěji je ovšem idealismus spojován se jménem prezidenta 

 Wilsona. Jedná se především o jeho projevy v předvečer vstupu Spojených států 

do 1. světové války, při žádosti Kongresu o souhlas ke vstupu do války a s návrhy 

na vytvoření Společnosti národů. O působení Wilsona v 1. světové válce pojedná-

vá blíže 8. kapitola. 

Wilson a válka 
První z těchto významných projevů Woodrowa Wilsona je z ledna 1917 k Sená-

tu a jeho podstatou je teze „mír bez vítězství“.2 Wilson tehdy prohlásil, že „otázka, 

na které celá budoucnost míru a světa závisí, je tato: Je současná válka bojem za spra-

vedlivý a bezpečný mír, nebo pouze za novou mocenskou rovnováhu? Když bude pou-

ze bojem za novou mocenskou rovnováhu, kdo bude garantovat, kdo může garantovat 

stabilní ekvilibrium nového uspořádání? Pouze klidná Evropa může být stabilní Evro-

pa. Musí zde být ne mocenská rovnováha, ale komunita moci; ne organizovaná rivalita, 

ale organizovaný společný mír…“  

Z toho především vyplývá, že to musí být „mír bez vítězství“. Vítězství by zname-

nalo ztrátu poražených. Ovšem „pouze mír mezi rovnými může být trvalý“. Přitom 

ovšem „rovnost mezi státy, na níž musí být trvalý mír založen, musí být rovností práv“. 

Přitom „lidstvo dnes hledá svobodu života, ne mocenskou rovnováhu“. Zároveň 

Wilson tvrdil, že „žádný mír nemůže být trvalý, když neuznává a neakceptuje zásadu, 

že vlády odvozují svoje spravedlivé moci ze souhlasu těch, jimž vládnou“. A jako pra-

vý dědic tradice zahraniční politiky USA nezapomněl dodat, že přístup k moři musí 

být založen na právu a být skutečně svobodný. „Svoboda moří je sine qua non míru, 

rovnosti a kooperace.“ Což prý souvisí s omezením válečného námořnictva. A koneč-

ně, všechny státy by měly přijmout Monroeovu doktrínu: nikdo by neměl rozšiřovat 

svoji vládu na jiné státy a národy, všichni lidé by měli mít svobodu určit podobu svého 

zřízení, svoji vlastní cestu vývoje.  

Prezident Wilson se již tehdy domníval, že z války musí vzejít Liga pro mír, která 

zabrání jakékoliv další válečné katastrofě. Přitom je prý „absolutně nezbytné vytvořit 

sílu jako garanta trvalého uspořádání, která bude mnohem větší než síla kteréhokoliv 

                                                      
1 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 45. 
2 Viz Dokumenty na CD – 62. Woodrow Wilson: Mír bez vítězství, 22. 1. 1917 
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dnes válčícího státu či nějaké aliance dosud vytvořené“. Aby mír byl trvalý, „musí to 

být mír zajištěný organizovanou nejdůležitější silou lidstva“.  

Počátkem dubna téhož roku však již Wilson volal po válce ve jménu snahy 

„učinit svět bezpečným pro demokracii“. Už v květnu 1915 ministr zahraničí USA 

zaslal do Berlína ostrou notu poté, kdy byla potopena britská civilní loď Lusitiana 

s občany USA na palubě. V lednu 1917 však Německo vyhlásilo neomezenou ponor-

kovou válku a následovalo potopení několika amerických lodí. Počátkem března se 

v americkém tisku objevily zprávy o Zimmermannově telegramu, který německému 

velvyslanci v Mexiku zaslal státní tajemník německého ministerstva zahraničí. Ten 

navrhoval spojenectví Německa s Mexikem; velvyslanec byl též vyzýván, aby vyzval 

Mexiko pomoci zprostředkovat německo-japonskou alianci. Nálada veřejnosti i ve 

vládě USA se prudce změnila.  

Přísně vzato, Wilsonova zahraniční politika nebyla ani před vstupem USA do 

války zcela neutrální. Wilson si ze své akademické profese přinesl do politiky odpor 

k němectví, protože pokládal německou filosofii za příliš abstraktní a postrádající spi-

ritualitu. Ve chvíli, kdy Spojené státy vstoupily do 1. světové války, činily půjčky 

USA státům Dohody více než dvě miliardy, zatímco půjčky pro Centrální mocnosti 

nepřesáhly 27 miliónů dolarů. V roce 1914 export do Velké Británie a Francie činil 

754 miliónů dolarů, roku 1916 ale již dosáhl na 2,75 miliard; ve stejné době export do 

Německa klesl z 345 na dva milióny dolarů.1 Pacifista William Bryan, který byl 

Wilsonovým ministrem zahraničních věcí od volebního vítězství v roce 1912, rezigno-

val už v červnu 1915 pro nesouhlas s Wilsonovým odklonem od neutrality.  

V projevu, v němž v dubnu 1917 žádal Kongres o vyhlášení války císařskému Ně-

mecku,2  již Wilson tvrdil, že „současná německá ponorková válka proti obchodu je 

válkou proti lidstvu. Je to válka proti všem národům. Americké lodě byly potopeny… 

Je to výzva všemu lidstvu.“ Je to boj „lidu svobodně si vládnoucího“ proti „sobecké  

a autokratické moci“. A když je v sázce svoboda, „neutralita není již vhodná a žádou-

cí“. „Svět musí být učiněn bezpečným pro demokracii,“ prohlásil tehdy Wilson a zdů-

raznil, že Spojené státy nesledují ve válce žádné sobecké cíle. O změně nálady ve Spo-

jených státech svědčí fakt, že pro vyhlášení války Německu hlasovalo 82 senátorů  

a 373 poslanců, proti bylo šest senátorů a 50 poslanců; pro vyhlášení války Rakousku-

Uhersku v prosinci téhož roku bylo 74 senátorů a 365 poslanců, proti nebyl žádný ze 

senátorů a pouze jeden poslanec. 

Wilson se domníval, že účast Spojených států ve světové válce umožní přechod od 

starého uspořádání mezinárodních vztahů k novému, přičemž staré uspořádání bylo 

charakterizováno jako nespravedlivé a nové jako spravedlivé. Zastaralý světový poli-

tický systém se prý opírá o sobeckou rivalitu mezi autokratickými klikami, tajné ma-

névrování, intriky, cynické kupčení, bezohlednost vůči bezbranným a nevinným lidem, 

posvěcování zájmů ambiciózních a militaristických tyranů. „Starý pořádek věcí nebyl 

                                                      
1 Viz PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 125. 
2 Viz Dokumenty na CD – 63. Woodrow Wilson: Žádost Kongresu vyhlásit válku Německu, 2. 4. 1917 
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závislý na obecných morálních zásadách lidstva, nezakládal politiku na mezinárodním 

právu, ale zakládal politiku na mezinárodní moci. Vytvářel tudíž skupiny národů, které 

spoléhaly na zbraně, stály tváří v tvář jiné skupině.“ Každá tato skupina byla přesvěd-

čena, že je založena na lepších principech, a předpokládala, že „nejlepší, co mohlo být 

vytvořeno ve světě, je to, co se nazývá mocenská rovnováha“.1 Spojené státy jsou však 

prý zainteresovány v „partnerství práv mezi Amerikou a Evropou. Jestli nám budouc-

nost nenabízí nic jiného než nový pokus udržet svět v právu vyrovnávat se prostřednic-

tvím mocenské rovnováhy, Spojené státy nebudou mít žádný zájem, neboť se nezú-

častní žádné kombinace moci, která není kombinací nás všech. Nemají zájem na ev-

ropském míru, ale na světovém míru.“2 

Válka podle Wilsona je vedena proti „teroru, který leží skryt v každé mocenské 

rovnováze“. Nesmí skončit vítězstvím zbraní a novou rovnováhou. „Monstrum, které 

se uchylovalo ke zbraním, musí být vsazeno do želez, která nemohou být rozbita. 

Sjednocená moc svobodných národů musí zastavit agresi a světu musí být dán mír.“ 

Pro Wilsona prostě existovala možnost volit mezi „starým principem moci a novým 

principem svobody“. Nový světový politický systém musí být „ne mocenská rovno-

váha, ne jedna mocná skupina národů postavená proti druhé, ale jedna všeobsahující 

mocná skupina národů, která bude kurátorem světového míru“.3 To jsou teze, které 

jsou pro přívržence školy politického realismu nepřijatelné. 

Čtrnáct bodů Woodrowa Wilsona, které byly součástí prezidentova vystoupení 

v lednu 1918 v Kongresu USA,4 obsahovalo řadu návrhů na poválečné uspořádání 

světa, pro něž se tento prezident USA stal hrdinou mnoha idealistů, pacifistů i liberálů, 

ale i některých konzervativců. Z hlediska pojetí světové politiky jsou nejvýznamnější 

poslední, IV. a I. bod. Podle bodu XIV., jak již bylo řečeno v 2. kapitole, „je nutno 

vytvořit všeobecné sdružení národů“, tedy Společnost národů. Ve IV. bodě je obsažena 

teze, že „budou dány a přijaty přiměřené záruky, že zbrojení států bude sníženo na 

nejnižší míru, slučitelnou s jejich domácí bezpečností“. Hned jako první válečný cíl 

prezident vytýčil „veřejné dohody o míru, veřejně dohodnuté, po nichž nebude již 

tajných dohod mezinárodních jakéhokoli druhu; diplomacie bude vždy postupovat 

přímo před zraky veřejnosti“.  

Jako II. bod následoval klasický požadavek: „Naprostá svoboda plavby na mořích, 

mimo pobřežní vody v míru i ve válce, s výjimkou případu, kdy moře mohou být zcela 

nebo částečně uzavřena při mezinárodní akci, prováděné s tím, aby bylo vynuceno 

plnění mezinárodních závazků.“ Zároveň ve III. bodě Wilson požadoval „co nejúplněj-

ší odstranění všech hospodářských přehrad a zavedení rovnosti v hospodářských sty-

cích mezi všemi národy, které přijímají mír a sdruží se k jeho zachování“, tedy před-

zvěst uspořádání po 2. světové válce.  

                                                      
1 The Public Papers of Woodrow Wilson. War and Peace. Vol. II. New York, London: Harper and Broth-

ers, 1927, s. 67. 
2 Tamtéž. Vol. I., s. 353. 
3 Tamtéž. Vol. I., s. 548,117 a 343. 
4 Viz Dokumenty na CD – 65. Woodrow Wilson: Čtrnáct bodů, 8. 1. 1918 
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Pátý bod je méně jasný, neboť předpokládá dobrovolnou, nepředpojatou a naprosto 

nestrannou úpravu veškerých koloniálních požadavků, „při níž bude přísně zachovává-

na zásada, že při rozhodování o všech takových otázkách svrchovanosti musí zájmy 

národů, o které jde, mít stejnou váhu jako spravedlivé požadavky vlád, jejichž nárok 

má být vymezen“. Obdobně pak zní bod X., podle něhož „národům Rakousko-

Uherska, jehož místo mezi národy si přejeme mít zachováno a zajištěno, budiž dána co 

nejvolnější možnost autonomního rozvoje“ – tedy nikoliv vytvoření samostatného 

Československa, ale federalizace Rakouska-Uherska. V pozoruhodném VI. bodě 

Wilson požadoval „vyklidit celé ruské území“, zajistit Rusku „ničím nerušenou mož-

nost určovat si nezávisle svůj vlastní politický rozvoj a státní politiku“ a přál si záro-

veň přivítat Rusko „ve společnosti svobodných států se zřízením, které si samo vybe-

re“.1   

Liberalismus a realita 
Už v červnu téhož roku, kdy Wilson vyhlásil čtrnáct válečných cílů, se vojen-

ské jednotky USA vylodily v Murmansku, v srpnu ve Vladivostoku a v září v Ar-

changelsku. Celkem se intervence v Rusku zúčastnilo přibližně 15 tisíc vojáků USA. 

Podle zeměpisné mapy, kterou připravilo ministerstvo zahraničí USA pro pařížskou 

mírovou konferenci, chtěly Spojené státy odtrhnout od Ruska Pobaltí, Bělorusko, 

Ukrajinu, Kavkaz, Sibiř a Střední Asii – což se stalo cílem některých skupin tvořících 

zahraniční politiku USA také v devadesátých letech minulého století. A nelze zapomí-

nat, že vojenské síly USA byly po celou dobu Wilsonova prezidentství v Nikaragui, 

v Číně a na Filipínách. Wilson několikrát vyslal armádní jednotky do Mexika, 

nařídil vojensky okupovat Haiti atd. Tabulka číslo 45 uvádí přehled užití síly 

v zahraničí v době Wilsonova prezidentství zpracovaný podle studie Richarda Grim-

metta.2 Na konec tabulky jsou doplněny Filipíny, které Grimmett pro toto období 

pravděpodobně pokládá za přidruženou součást USA.  

Jak z uvedených citací, tak i z politické činnosti prezidenta je zřejmé, že Wilsonův 

„kooperativní mír“ nenaplňoval zcela představy o politickém idealismu jako učení, 

které se snaží eliminovat moc z mezinárodních vztahů. Zvláštnost Wilsonova chápání 

světového politického systému je v tom, že se tento americký prezident ve svých 

projevech snažil distancovat od mocenské rovnováhy, k zabezpečení nového po-

řádku však požadoval moc. „Ozbrojená síla je sice v základu tohoto programu, ale je 

pouze v základu, a když morální síla nebude dostatečná, fyzická síla světa dostatečná 

bude,“ řekl Wilson na třetím plenárním zasedání pařížské mírové konference v únoru 

1919, když zdůvodňoval svůj projekt Společnosti národů. „Ale je posledním útočiš-

těm, protože je zamýšlena jako konstituce míru, ne jako válečná liga.“3 Jak píše Inis 

Claudeová, „americké členství ve Společnosti národů bylo kritizováno z mnoha stran, 

ale nikdy z hlediska, že by tato organizace reprezentovala útěk z reality moci“. Podle 

                                                      
1 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Citované vydání, s. 211-212. 
2 Viz GRIMMETT, Richard F.: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2007. 

Citované vydání – http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32170.pdf 
3 The Public Papers of Woodrow Wilson. War and Peace. Vol. I. Citované vydání, s. 426.  
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této autorky Wilson nebyl politický realista, když chtěl zavést pořádek do mezinárod-

ních vztahů, ale nebyl „nerealistický v otázkách moci“.1 
 

Tabulka 45: Akce ozbrojených sil USA v zahraničí  

v době prezidentství Woodrowa Wilsona, 1913-1920 
 

stát/oblast roky stát/oblast roky 

Nikaragua 1912-25 Kuba 1917-22 

Čína 1912-41 Mexiko 1918-19 

Mexiko 1913 Panama 1918-20 

Haiti 1914 Sovětské Rusko 1918-20 

Dominikánská republika 1914 Dalmácie 1919 

Mexiko 1914-17 Turecko 1919 

Haiti 1915-34 Honduras 1919 

Čína 1916 Čína 1920 

Dominikánská republika 1916-24 Guatemala 1920 

Čína 1917 Rusko (Sibiř) 1920-22 

1. světová válka 1917-18 (Filipíny)  (1899-1941) 

 

V pozadí Wilsonova odsuzování mocenské rovnováhy nebylo pouze zastírání za-

hraničněpolitických cílů. Tato kritika odpovídala tehdejším představám progresivních 

internacionalistů, a to zvláště v podání, které obsahoval projev „mír bez vítězství“ 

z ledna 1917. Ovšem Wilson jako liberální puritán a profesor státního práva svérázně 

chápal samu kategorii „mocenská rovnováha“. Ve stejné chvíli, kdy hovořil o neefek-

tivnosti a nemorálnosti mocenské rovnováhy, neváhal dávat najevo své přesvědčení  

o zjevném předurčení USA, jejich nadřazenosti nad ostatními národy. „Věřím, že Spo-

jené státy mají v sobě duchovní energii, kterou žádný jiný národ nemůže přispět  

k osvobození lidstva,“ tvrdil Wilson. Právě v 1. světové válce měly prý Spojené státy 

„nekonečné privilegium naplnit své předurčení a spasit svět“.2 Zároveň Wilson zjed-

nodušeně ztotožňoval systém mocenské rovnováhy ve světě s politickým uspořádáním 

Evropy v období od posledních výstřelů u Waterloo do výstřelů v Sarajevu. Navíc 

představa nového politického systému, kterou v některých projevech propagoval, je 

někdy záměrně nepřesně vykládaným a jindy ne zcela správně pochopeným systémem 

kolektivní bezpečnosti – měla to být vlastně aliance liberálně demokratických států.  

Wilsonovský či progresivní internacionalismus začal jako část reformního impulzu 

ve „věku socialistického hledání“. Tehdy, konrétně v roce 1912, měla Socialistická 

strana Ameriky 115 tisíc členů, přibližně 1200 socialistů bylo ve veřejných funkcích 

                                                      
1 CLAUDE, Inis L.: Power and International Relations. New York: Random House, 1962, s. 99 a 106. 
2 Citováno podle SCHLESINGER, Jr., Arthur M.: The Cycles of American History. Citované vydání,  

s. 16. 
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ve 350 městských zastupitelstvech a 24 státech. Okolo tří miliónů obyvatel USA četlo 

pravidelně socialistické noviny; socialistický týdeník Appeal to Reason měl 760 tisíc 

předplatitelů a patřil mezi nejčtenější publikace ve světě.1 Eugene Debs – odborářský 

a socialistický vůdce, pětinásobný kandidát Socialistické strany na prezidenta USA  

– získal v roce 1912 v prezidentských volbách šest procent odevzdaných hlasů. Ame-

rická unie proti militarismu (AUAM) vznikla na podnět jak liberálů, tak i socialistů 

v roce 1915 a během několika měsíců dokázala vytvořit své pobočky ve všech velkých 

městech USA. Konzervativní internacionalisté vytvořili Ligu k prosazení míru (LEP), 

vedenou bývalým prezidentem Williamem Taftem – během dvou let vznikly pobočky 

ve 47 městech. Wilsonovy sympatie byly na straně progresivních internacionalistů, 

tedy AUAM.  

Změna cílů zahraniční politiky během prvních čtyř měsíců roku 1917 vý-

znamně zasáhla i Wilsonovu politickou a volební základnu. Prezident ztratil podpo-

ru socialistů a pacifistů, řady reformistů i ženských organizací. Tehdy ve Spojených 

státech skončil „věk socialistického hledání“. Když v červnu 1918 Eugene Debs před-

nesl projev proti válce, byl zatčen a na základě zákona o špionáži2 odsouzen na deset 

let do vězení. Trest nastoupil v dubnu 1919 a jako vězeň v následujícím roce opět kan-

didoval na prezidenta; získal 3,4 % hlasů.  Z vězení jej až v roce 1921 propustil repub-

likánský prezident Warren Harding.  

K profilu osobnosti prezidenta Wilsona je třeba doplnit, že měl podle dnešního 

chápání lidských práv příliš kladný vztah k rasistické organizaci Ku Klux Klan  

a zaváděl po příchodu Bílého domu ve vládních úřadech rasovou segregaci. Walter 

Mead dokonce uvádí, že právě na jeho zásah nebyl do textu Versailleské smlouvy za-

řazen japonský návrh pasáže o rovnosti ras.3 V tajném memorandu během pařížské 

konference Robert Lansing, tehdejší Wilsonův ministr zahraničních věcí, varoval před 

důsledným naplňováním principů práv a národů na sebeurčení, protože se obával, co 

by to udělalo s Iry, indiány, Egypťany či jihoafrickými Búry a co by se stalo s muslimy 

v Sýrii a Palestině a jak by to zasáhlo ideu sionismu, k níž Wilson choval velké sympa-

tie. A shrnul, že právo národů na sebeurčení je „fráze, která prostě obsahuje dynamit. 

Vyvolá naděje, které nebudou moci být nikdy naplněny.“4 

Útoky na socialisty a pacifisty otevřely prostor pro hnutí „stoprocentních Ameri-

čanů“ po skončení války. To pak změnilo akcent z obav z německého nebezpečí na 

hysterickou kampaň proti bolševismu (toto hnutí předznamenalo mccarthismus po  

2. světové válce i vlastenčení na začátku intervence v Iráku). Je zřejmé, že proměny 

orientace Wilsonovy vlády oslabily i poválečnou podporu návrhu na vstup USA 

do Společnosti národů. Pakt o Společnosti národů5 poté nemohl obstát v zápase proti 

                                                      
1 Viz KNOCK, Thomas J.: From Peace to War: Progressive Internationalists Confront the Force of Reac-

tion. In: Major Problems in American Foreign Relations. Volume II: Citované vydání, s. 52. 
2 Viz Dokumenty na CD – 64. Zákon o špionáži, 15. 6. 1917 
3 Viz MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 91.  
4 Citováno podle SCHULTE-NORDHOLT, Jan W.: The Peace Advocate Out of Touch with Reality. In: 

Major Problems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 62. 
5 Viz Dokumenty na CD – 66. Pakt o Společnosti národů, 28. 4. 1919 
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konzervativním internacionalistům a izolacionistům – jak o tom pojednává 8. kapitola 

v pasážích věnovaných meziválečnému izolacionismu.  

Nelze též zapomínat, že Wilson jako moderní liberál nepodléhal iluzím o tom, že se 

veřejné mínění vytváří samovolně a že vývoj směřuje k poznání pravdy. Hned v dubnu 

1917 vytvořil Výbor pro veřejné informace (zrušen v roce 1919) s cílem propagovat 

doma i v zahraničí vládní přístup k probíhající válce. Členy výboru byli ministři za-

hraničí, války a námořnictva; předsedou jmenoval George Creela, novináře a progresi-

vistického reformátora. Prioritou se stalo rozhlasové vysílání, vláda dokonce na čas 

zestátnila radio industry.1  

Woodrow Wilson měl blíže k liberalismu než k tomu, co je dnes spojováno s idea-

listickým paradigmatem. Za přívržence liberálního proudu jsou pak vedle Wilsona 

pokládáni tak rozdílní politici jako John Quincy Adams, Thomas Jefferson, John Ken-

nedy, James Madison, Thomas Paine, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt či Theodore 

Roosevelt. Ve své pozoruhodné studii Americký liberální neoliberalismus píše Micha-

el Desch, že neliberální politici a myslitelé typu Richarda Nixona a Henryho Kissinge-

ra byli výjimkou. V zahraniční politice se ovšem liberalismus projevuje různě.  

Wilsonovská tradice 
Přes všechny osobní porážky Wilsonův přístup k mezinárodním vztahům spolu-

vytvářel jednu ze základních tradic zahraniční politiky USA. Podle Waltera Meada 

wilsonovci „věří, že Spojené státy mají jak morální závazek, tak i národní zájem šířit 

americké demokratické a sociální hodnoty ve světě, vytvářet mírové mezinárodní spo-

lečenství, které uznává roli práva“. Větší nadšenci požadují mezinárodní právo  

a světovou federaci, méně nadšení wilsonovci se mohou nadchnout pro environmen-

tální či feministické programy.  

Wilsonovci vyrostli z puritánských a kalvinistických kořenů přistěhovalců. Podle 

dnešních wilsonovců „Spojené státy mají právo a povinnost změnit chování zbytku 

světa“. Zároveň se Spojené státy „mohou a měly by se zajímat nejen o způsob jednání 

ostatních zemí v jejich mezinárodních vztazích, ale i o jejich domácí politiku“. Krédo 

wilsonovců je velmi známé: především demokracie vytváří lepší rámec pro zahraniční 

politiku než monarchie a tyranie. Je to prý cesta k nejdůležitějším a racionálním zá-

jmům. Demokracie prý umožňuje omezit největší nebezpečí – nadvládu vojenské elity 

ve státě. Tyranie prý dává moc generálům, zatímco demokracie maminkám. Prostě  

– demokracie směřuje k zabránění válce. Náboženští misionáři v 19. století, ale i za-

kladatelé mírových hnutí, byli povětšině spojeni s tímto proudem. V roce 1898 přívr-

ženci tohoto kréda podporovali intervenci do havajských záležitostí, nikoliv ale vyslání 

vojáků USA na Kubu. Podle Meada však dnes existují dva druhy wilsonovců: 

 Pravicoví wilsonovci věří, že současné Spojené státy naplňují sen otců-zakla-

datelů. Nejsou proto nutné žádné reformy a americké hodnoty a přístupy používa-

né v americké společnosti lze uplatnit všude ve světě. Mnozí neokonzervativci pat-

ří do této skupiny. 

                                                      
1 Viz ROSENBERG, Emily S.: Cultural Interactions. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 8-9. 
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  Radikální wilsonovci jsou přesvědčeni, že Spojené státy mají daleko k naplnění 

původních ideálů. To znamená, že nejen země v zahraničí potřebují pomoc, ale ta-

ké společnost v USA vyžaduje zásadní reformy.  

Ve věku ideologií wilsonovci pomáhají zahraniční politice USA tím, že „wilsonis-

mus je mimořádně vhodný pro získání přátel a ovlivnění lidí v zahraničí“. Není sektář-

ský, ovšem podporuje ofenzivní pojetí zahraniční politiky. Na rozdíl od jeffersonov-

ských „stalinistů“, kteří chtějí rozvíjet revoluci ve vlastní zemi, jsou wilsonovci „troc-

kisté“ – požadují vývoz americké revoluce.1 Jak napsal Ronald Steele, „jak liberálové, 

tak neokonzervativci mohou mít pravdu, když se oba pokládají za wilsonovce… 

V praktické politice rozdíl mezi intervencionistickými liberály a intervencionistickými 

neokonzervativci je více otázka stupně než principu.“2 

V zahraniční politice USA se Wilsonův akcent na liberální ekonomické vztahy  

a zásady kolektivní bezpečnosti prosadil až po 2. světové válce – byť John Keynes  

a George Kennan byli protivníci Wilsonova pařížského snažení. Zároveň je wilsonov-

ský důraz na podporu demokracie velmi často pokládán za jedinou linii zahraniční 

politiky Washingtonu. Je tomu tak mimo jiné proto, že, jak poznamenal Glenn Has-

tedt, „wilsonovské principy slouží k odůvodnění politiky s velmi odlišnými cíli, spíše 

než k jejímu řízení.“3 

Předobraz tomu dal už Franklin Roosevelt, který svým Novým údělem začal prosa-

zovat neoliberalismus doma a svoji válečnou spoluprací se Sovětským svazem nazna-

čoval spojení s politickým idealismem. V souhrnu ale je zřejmé, že Rooseveltovo sna-

žení směřovalo k představám o kolektivní bezpečnosti. V již zmíněném výročním 

poselství ke Kongresu v lednu 19414 prezident jako čtvrtou ze svobod, které je nutné 

lidstvu zajistit, uvedl „svobodu od strachu – což převedeno do podmínek světa zname-

ná celosvětové omezení zbrojení až na takovou úroveň a do dokonalé podoby, že žád-

ný stát nebude v pozici dopustit se aktu fyzické agrese proti žádnému sousedovi – ni-

kde ve světě“.5  

OSN a nový světový řád  
Ideje kolektivní bezpečnosti se prosadily v červnu 1945 na konferenci v San 

Francisku, kde byla založena Organizace spojených národů. Její Charta6 byla 

ratifikována již bez problémů – Senát hlasoval následující měsíc a 89 hlasů bylo pro, 

dva senátoři byli proti, a to při pěti absencích. Situace byla zcela odlišná od doby, kdy 

se po 1. světové válce schvaloval vstup do Společnosti národů. Především se ještě více 

posílilo postavení USA ve světě: Spojené státy se podílely na vojenské porážce států 

Osy, ale hospodářsky zvítězily i nad spojenci. Pro mnohé idealisty se znovu objevila 

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 189, 138, 181 atd.  
2 Citováno podle DESCH, Michael C.: America's Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overre-

action in U.S. Foreign Policy. In: International Security, Winter 2007/08, s. 20. 
3 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 50. 
4 Viz Dokumenty na CD – 72. Franklin D. Roosevelt: Čtyři svobody, 6. 1. 1941 
5 ROOSEVELT, Franklin D.: Annual Message to Congress. January 6th, 1941  

– http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16092 
6 Viz Dokumenty na CD – 77. Charta OSN, 26. 6. 1945 
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naděje přeměnit světovou džungli na zahradu. V každém případě ale Spojené státy 

přebíraly roli hegemona západního světa. Zároveň je samotná Charta OSN psána 

tak, že vyhovuje i umírněným izolacionistům.  

OSN zachovává ideály kolektivní bezpečnosti – podle článku 1 Charty si klade za 

cíl udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní 

opatření; rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnopráv-

nosti a sebeurčení národů; uskutečňovat mezinárodní součinnost řešením mezinárod-

ních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podpo-

rováním a posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez 

rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství a být střediskem, které by uvádělo  

v soulad úsilí národů o dosažení těchto společných cílů. Valné shromáždění OSN 

však přijímá pouze právně nezávazné rezoluce. Rozhodnutí bezpečnostního cha-

rakteru je ponecháno na Radě bezpečnosti. 
 

Tabulka č. 46: Využití práva veta v Radě bezpečnosti OSN 
 

 
USA Čína* Francie 

Velká 

Británie 
SSSR/Rusko 

1946-1955 - 1 2 - 80 

1956-1965 - - 2 3 26 

1966-1975 12 2 2 10 7 

1976-1985 34 - 9 11 6 

1986-1995 24 - 3 8 2 

1996-2008 12 4 - - 3 

celkem 82 7 18 32 124 
 

Poznámka: Do roku 1971 v Radě bezpečnosti, stejně jako v celé OSN, místo Číny (ČLR)  

zasedal Tchaj-wan (Čínská republika).  
 

Podle Charty kvůli zajištění rychlých a účinných akcí svěřují členové Radě bez-

pečnosti „základní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“, 

přičemž Rada bezpečnosti „jedná jejich jménem“ (čl. 24). Zároveň se členové OSN 

„shodují v tom, že přijmou a provedou rozhodnutí Rady bezpečnosti“ (čl. 25). Jenže je 

tu také článek 27 Charty OSN, podle jehož 2. odstavce sice o procedurálních otázkách 

rozhoduje Rada bezpečnosti kladnými hlasy devíti členů, ovšem podle 3. odstavce ve 

všech ostatních věcech Rada bezpečnosti rozhoduje kladnými hlasy devíti členů, a to  

– podle anglického znění – „včetně shodných hlasů stálých členů”. I když tedy 

v Chartě není právo veta zmíněno explicitně, Spojené státy jsou jednou z pěti zemí, 

které mají toto právo. Tím se USA vyhýbají povinnosti podílet se na akcích, o nichž 

by mohla Rada bezpečnosti rozhodnout proti vůli Washingtonu – čehož se obávali 

kritici Paktu o společnosti národů. O tomto pojetí práva veta se dohodli už účastníci 
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Jaltské konference v únoru 1945. Tabulka číslo 46 ukazuje, jak často a kým bylo právo 

veta v Radě bezpečnosti OSN užíváno.1   

Už z 1. článku Charty vyplývá, že OSN se věnuje i lidským právům. Výchozím do-

kumentem v této oblasti je Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata na 

Valném shromáždění OSN roku 1948. V článku 3 jsou jako výchozí uvedena práva 

každého člověka „na život, svobodu a osobní bezpečnost“. Přestože lze deklaraci vy-

tknout řadu nedostatků – neurčitost v pojímání vlastnictví, práva na revoluci či absenci 

práv na sebeurčení – drží Všeobecná deklarace jeden důležitý primát: je prvním mezi-

národním dokumentem tohoto typu, který uznal existenci sociálních práv člověka.  

Jestliže rezoluce Valného shromáždění OSN má charakter doporučení, mezinárodní 

smlouvy jsou závazné. Všeobecná deklarace lidských práv byla proto postupně převe-

dena do právně závazné podoby: v roce 1966 byly dotvořeny Mezinárodní pakt o ob-

čanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních  

a kulturních právech. Ty na mezinárodní aréně vstoupily v platnost o deset let pozdě-

ji. Spojené státy však měly a stále mají s těmito dokumenty problémy. Oba pakty 

podepsaly v říjnu 1977, tedy v době prezidentství Jamese Cartera. Pakt o občan-

ských a politických právech ratifikovaly v červnu 1992, tedy až po skončení studené 

války za vlády George Bushe st. Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních prá-

vech Spojené státy dosud neratifikovaly. Pro konzervativce jsou sociální práva spíše 

cílem nebo nárokováním toho, co má být výsledkem vlastního úsilí. Liberálové pak 

v Kongresu neměli nikdy dost sil k prosazení svého názoru.  

Každá válka podněcuje k volání po míru, které lze pokládat za projev idealismu. 

Vítězové v hegemonistických válkách pak mají tendenci vnímat svůj úspěch jako věč-

ný, což lze pokládat za projev politického idealismu. Ani konec studené války nebyl 

jiný. A tak zatím poslední vzedmutí velké vlny zájmu o politický idealismus předsta-

vuje vystoupení prezidenta George Bushe st. před Kongresem USA 11. září 1990,2 

tedy na den přesně jedenáct let před tragickým teroristickým útokem na New York  

a Washington. Bylo to v době, kdy v souvislosti s obsazením Kuvajtu iráckou armádou 

vykazovala Rada bezpečnosti OSN velkou jednotu i rozhodnost. Bush st. v tomto vy-

stoupení představil svoji představu nového světového řádu po vítězství Spojených 

států ve studené válce. Tehdy mimo jiné v souvislosti s krizí v Perském zálivu řekl, že 

se objevil unikátní okamžik dějin: „Nové partnerství států začalo“. Přichází „nová éra 

– osvobozená od hrozeb teroru, silnější v prosazování spravedlnosti, bezpečnější při 

hledání míru. Éra, v níž mohou státy světa Východu i Západu, Severu a Jihu prospero-

vat a žít v harmonii.“ Měl to být jiný svět než ten, který jsme znali. „Svět, kde pravidla 

džungle budou nahrazena pravidly zákonů. Svět, v němž státy rozpoznají společnou 

odpovědnost za mír a spravedlnost. Svět, kde silnější respektuje práva slabšího“.3 Tak-

to hovořil prezident, kterého vynesla k moci konzervativní vlna. Podle studie Williho 

                                                      
1 Global Policy Forum – http://www.globalpolicy.org/security/data/vetotab.htm 
2 Viz Dokumenty na CD – 124. George Bush st.: Nový světový řád, 11. 9. 1990 
3  BUSH, George st.: Toward a New World Order – http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=18820  
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Banyana patřil Bush st. mezi členy Trilaterální komise, ovšem v roce 1978 se této ko-

mise pro její přílišný liberalismus zřekl.1    

Toto vystoupení Bushe st. naznačilo některá směřování v zahraniční politice během 

prvního období nového prezidenta – a to demokrata Billa Clintona. Sám Bush st. 

ovšem patří do jiného ideového proudu, jehož nástup začal už v druhé polovině vlády 

Jimmyho Cartera. Viděno jako celek, nebylo Carterovo období jen ve znamení politiky 

lidských práv. Jak upozorňuje Arthur Schlesinger, Carter byl „nejkonzervativnějším 

prezidentem z Demokratické strany od dob Grovera Clevelanda před sto lety“. Domní-

vá se, že v budoucnosti se „rozdíly mezi Carterem a Reaganem budou zdát jako méně 

důležité než jejich kontinuita“.2 Na druhé straně je tu fakt, že Carter v roce 2002 obdr-

žel Nobelovu cenu míru nejen za své dobré služby v Latinské Americe a na Blízkém 

východě, ale i pro svůj veřejný odpor vůči invazi USA do Iráku. Ten naznačuje, že 

osobně má Jimmy Carter blízko k humanistickým postojům.  
 

                                                      
1 BANYAN, Will:  The "Proud Internationalist": The Globalist Vision of David Rockefeller. (© March 

2006), s. 58 – http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/third_section/The_Proud_Internationalist_2006.pdf  
2 SCHLESSINGER, Jr., Arthur M.: The Cycles of American History. Citované vydání, s. 33. 
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Představy prezidenta George Bushe st. o novém světovém řádu se nestaly dominantní 

koncepcí zahraniční politiky USA po vítězství ve studené válce. Představy o kooperaci 

a harmonii vytěsnil unilateralismus, pro který tvořilo nové postavení globálního hege-

mona živnou půdu. Unilateralismus v nejširším smyslu znamená, že Spojené státy 

jednají v mezinárodních vztazích samostatně a řídí se pouze svými zájmy. Tento 

politický egocentrismus je spojován nejen s neochotou podřizovat se či přizpůso-

bovat zájmům ostatních států, ale nenechat se ovládat ani mezinárodními institu-

cemi – ať již se jedná o organizace, nebo mezinárodní právo. V tomto smyslu může 

být unilateralismus jak izolacionistický, tak intervencionistický, může se přihlásit 

k neutralitě či k aktivismu.   

Unilateralismus po studené válce nepředstavuje žádné zásadní vybočení z tradice 

zahraniční politiky Spojených států. Nejasnosti kolem výkladu izolacionismu USA 

v 18. a 19. století jsou do značné míry dány tím, že to, co bývá vydáváno za izolacio-

nismus otců-zakladatelů, byl mnohdy právě unilateralismus. Požadavek unilatera-

lismu, ne izolacionismu, je jednou z nejdůležitějších částí slavného Washingtonova 

projevu na rozloučenou, tvoří též jeden z opěrných sloupů Jeffersonova přístupu 

k mezinárodní politice. Všechny tři první konfrontace Spojených států se zahraničím  

– kvaziválka s Francií koncem 18. století, útok na berberské státy v severní Africe na 

začátku 19. století i válka s Velkou Británií roku 1812 – vedly Spojené státy samy. 

Také Monroeova doktrína byla projevem unilateralismu. Podle některých autorů „s vy-

jímkou Wilsonova prezidentství byl unilateralismus dominantním prvkem zahraniční 

politiky Spojených států během amerických dějin až do 2. světové války“.1 Také pova-

ha americké účasti v 1. světové válce i poválečná neochota USA vstoupit do Společ-

                                                      
1  PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 57. 



 
 
 
 
 
 
 
 

F. Unilateralismus a konzervatismus 

 258 

nosti národů bývá právem spojována s „unilateralistickými impulsy“ – nikoliv s izola-

cionismem. Někteří autoři, jak již bylo uvedeno v 7. kapitole, spojují i vstup Spoje-

ných států do světových válek s unilateralismem. A podle Glenna Hastedta dokonce 

ani „poválečný posun od izolacionismu k internacionalismu neznamenal opuštění uni-

lateralismu; pouze na něj umístil multilaterální fasádu.“ Zároveň ale upozorňuje, že 

„ochota používat tento přístup v globálním měřítku též odráží americký pocit výjimeč-

nosti a je často vnímána ostatními jako necitlivý a sobecký nacionalismus.“1  

 

16. Reagan a říše zla 
Za vzorovou ukázku unilateralismu pokládají někteří autoři politiku Ronalda Reagana: 

„Ačkoliv byl připraven mezinárodně spolupracovat, kdekoliv to bylo možné, zároveň 

byl připravený jednat unilaterálně, kdekoliv to bylo nutné“.2 K pilířům jeho politiky 

ale patřilo i znovuoživení aliancí a bilaterálních vztahů s přátelskými státy. I proto 

názor na Reaganovu zahraniční politiku nebude nikdy jednotný. Rozpory v hodnocení 

však vyvolává především skutečnost, že během jeho pobytu v Bílém domě proběhly 

dvě zásadní proměny:  

 Reaganův nástup byl spojen s návratem k původní podobě studené války. 

Jádrem zahraniční politiky se stala konfrontace se Sovětským svazem, kterou na-

víc nově doprovázela útočná biblická rétorika. To vše bylo spojeno s výrazným 

zvýšením výdajů nejen na zbrojení, ale i na zpravodajské služby. Do žádného vel-

kého vojenského konfliktu však během prezidentství Ronalda Reagana Spojené 

státy nebyly zataženy.  

 V druhé etapě Reaganovy vlády proběhla velmi významná jednání mezi preziden-

tem USA a nejvyšším představitelem SSSR Michailem Gorbačovem, který se stal 

generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu v březnu 1985. Ta 

vedla k novému typu vzájemného porozumění. Reaganova zahraniční politika 

tak ve svém souhrnu výrazně přispěla k vítězství USA ve studené válce a násled-

nému rozpadu SSSR.    

Nemorální Sovětský svaz 
Reaganova bojovná protisovětská prohlášení odpovídala jak jeho konzervativní 

ideologii, tak i snaze probudit Spojené státy z letargie. Série Reaganových ostrých 

protisovětských vystoupení začala ihned jeho tiskovou konferencí po inauguraci a za-

hrnovala jak útoky na mravní integritu představitelů Sovětského svazu, tak i zásadní 

zavržení představy architektů politiky détente, že SSSR náleží stejná geopolitická, 

ideologická, ekonomická a morální legitimita jako Spojeným státům.3 V řadě Reaga-

nových projevů bylo odmítnuto liberální pojetí lidských práv a na jeho místo nastoupi-

lo zdůrazňování náboženské odlišnosti amerického pojetí člověka a ateismu  

v socialistických státech. Odsuzoval „ruský ateismus“, ale hlavně zpochybňoval, jako 

                                                      
1 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 41-42. 
2 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 179. 
3 Viz GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 198.  
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například ve svém projevu na půdě University Notre Dame v květnu 1981, budoucí 

existenci Sovětského svazu a komunismu vůbec. Velkou pozornost vyvolaly Reagano-

vy výroky o Sovětském svazu z jeho projevu v britském parlamentu1 v červnu 1982. 

V něm charakterizoval SSSR jako zemi, která se „dere proti proudu dějin tím, že upírá 

svým občanům lidskou svobodu a lidskou důstojnost“. Vyzval pak ke „křižáckému 

tažení za svobodu“, které by mělo „odkázat marxismus-leninismus na smetiště dějin“.  

Nejslavnějším se stal Reaganův výrok o Sovětském svazu jako říši zla, který pou-

žil ve svém vystoupení na Národní evangelické asociaci v březnu 1983.2 Podle prezi-

denta Písmo svaté i Ježíš nabádají klást odpor hříchu a zlu – a komunisté jsou „jádrem 

zla moderního světa“. I když je komunismus „bizarní kapitolou dějin“, vyzval všechny 

přítomné, aby neignorovali „historická fakta a agresivní pudy říše zla“. I v tomto vy-

stoupení se pro Reagana změnila mezinárodní politika v arénu „boje mezi správným  

a špatným, dobrem a zlem“.3 Útočný a mobilizující význam měla i prohlášení o blížící 

se armagedonské bitvě, která některým posluchačům připomínala slovník Theodora 

Roosevelta. Carterův liberální moralismus byl nahrazen Reaganovým konzerva-

tivním moralismem.  

Slovo dostalo v mezinárodní politice nový význam. Důrazem na ideologický aspekt 

politiky sledovala Reaganova politika praktické cíle. Především zde byl požadavek 

překonání izolacionistických a pacifistických nálad veřejnosti po porážce v Indo-

číně. Spojené státy procházely tím, co bývá někdy označováno za vietnamský syn-

drom – po prohře ve Vietnamu dramaticky klesla sebedůvěra jak veřejnosti, tak  

i politické elity. Neokonzervativci jako Norman Podhoretz pokládali ztrátu vůle čelit 

komunismu dokonce za příčinu „finlandizace Ameriky, politické a ekonomické podří-

zenosti Spojených států nadřazené sovětské moci“.4 Vznikal tzv. nový nacionalismus, 

jak byl nazýván tento hodnotový a emotivní konglomerát, který skutečně měl některé 

nové rysy: jestliže starý nacionalismus vyrůstal z přesvědčení o všestranné nadřaze-

nosti Spojených států, nový nacionalismus konce sedmdesátých a počátku osmdesá-

tých let 20. století byl reakcí na úpadek americké moci.  

Zároveň došlo ke změně obrazu světové politiky, kdy na místo představ o mani-

pulaci mechanismů mocenské rovnováhy nastoupila vize absolutního konfliktu 

dobra, reprezentovaného Spojenými státy, a zla, které bylo přisouzeno Sovětské-

mu svazu. Z takovéto vize světových rozporů bylo dovozeno oprávnění pro jakékoli 

vlastní akce: od intenzifikace zbrojení, přes diplomatický nihilismus v podobě formu-

lování nepřijatelných návrhů, odmítnutí podpisu konvence o mořském právu či pohr-

dání rozsudkem mezinárodního soudního dvora v Haagu ve věci amerického zasaho-

vání do věcí Nikaraguy, až po vojenské invaze. 

Došlo též k výraznému zesílení propagandistického působení do zahraničí, a to jak 

socialistického, tak nesocialistického. Kampaň na obranu lidských práv byla sice zavr-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 115. Ronald Reagan: Vystoupení v britském parlamentu, 8. 6. 1982 
2 Viz Dokumenty na CD – 118. Ronald Reagan: Říše zla, 8. 3. 1983 
3 Viz VESELÝ, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Citované vydání, s. 531-532. 
4 PODHORETZ, Norman: The Present Danger. New York: Simon and Schuster, 1980, s. 12. 
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žena, ale jen ve své původní podobě. Reaganova vláda též přijala dva rozsáhlé propa-

gandistické projekty – program Pravda a program Demokracie, které zahrnovaly 

řadu opatření, od posílení rozhlasového vysílání přes vzdělávací kursy pro cizince až 

po iniciování různých aktivit nevládních dobrovolných amerických organizací ve smě-

ru většího podílu na propagaci amerického způsobu života.  

Ideologický zápas byl pojat jako podstata mezinárodní politiky. Například pro Irvi-

na Kristola byl „základní konflikt naší doby – konflikt mezi SSSR a USA – ideologic-

ký“. Dokonce tvrdil, že „národní zájmy Sovětského svazu a Spojených států, jsou-li 

konvenčně vymezeny, nejsou v současnosti ve vzájemném radikálním konfliktu“. Za-

býval se sice i jinými formami boje proti komunismu, zvláště pak propagandistickou 

válkou, ale vojenská intervence rozhodně nezůstávala stranou jeho pozornosti. Heslo 

„žádný další Vietnam“ komentoval tvrzením, že „nikdo ve Spojených státech nyní 

netvrdí »žádné další Grenady«“.1 Konec Reaganova druhého funkčního období byl 

však ve znamení zmírnění ideologizace zahraniční politiky. 

Reaganův konzervativní blok 
Reaganova radikální rétorika, jejíž mezinárodní ohlasy prý prezidenta překvapova-

ly, nebyla dána pouze ideologizací. Zdůrazňování ideologických cílů v zahraniční poli-

tice USA bývá poměrně časté. Co bylo v Reaganově rétorice zvláštní, bylo přihlášení 

se ke konzervatismu. A byl to konzervatizmus v mnohém nový. Tato doktrína se od 

doby Alexandra Hamiltona změnila, nemluvě o tom, že konzervatismus takových poli-

tických osobností, jako byl senátor Henry Cabot Lodge na počátku 1. světové války či 

senátor Robert Taft v době 2. světové války i po ní, byl izolacionistický. Až na pře-

lomu čtyřicátých a padesátých let minulého století proběhlo definování aktivního, 

intervencionistického konzervatismu. Tato první proměna je spojována, jak již bylo 

řečeno, se jménem Jamese Burnhama. Dnes jsou konzervativci převážně vnímáni 

jako zastánci tvrdé linie reprezentované prezidenty Ronaldem Reaganem či Ge-

orgem Bushem, ml. 

Podle konzervativních autorů nelze „připustit existenci politického systému, jehož 

síla stále narůstá a který se nás snaží zničit. Máme pouze jedinou možnost – přijmout 

strategii Catonovu.“2 Budoucnost Západu je možná pouze za předpokladu, že Západ 

bude silnější než jeho totalitní odpůrci. „To znamená, že moc Spojených států a jejich 

spojenců nesmí být pouze rovná, ale musí být větší než moc Sovětského svazu a jeho 

spojenců… Koexistence na základě současné distribuce síly je nemožná. Mír může být 

zachován pouze tehdy, když (1) rozdělení silových potenciálů se rozhodujícím způso-

bem změní ve prospěch Západu a (2) sovětský režim se změní nebo iniciativa Západu 

uspěje v proměně sovětského režimu prostřednictvím tlaku a přesvědčení.“3 U těchto 

autorů byla patrná tendence nahrazovat věcnou analýzu mocenské rovnováhy ideolo-

                                                      
1 KRISTOL, Irving: Foreign Policy in an Age of Ideology. In: The National Interest, Fall 1985, s. 8 a 14. 
2 STRAUSZ-HUPÉ, Robert, KINTNER, William R., POSSONY, Stefan T.: A Forward Strategy for 

America. New York: Harper, 1961, s. 405-406. 
3 STRAUSZ-HUPÉ, Robert, POSSONY, Stefan T.: International Relations in the Age of the Conflict 

between Democracy and Dictatorship. Citované vydání, s. 792. 
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gickými hesly, takovými, jako to, které proslavilo Williama Buckleye ml.: „Raději 

riziko být mrtvý, než jistota být rudý. A jestliže zemřeme? Pak zemřeme.“1 

Nástup Reagana však nebyl výsledkem úspěchů takovýchto teoretiků v akademické 

diskusi. Reaganův úspěch byl spojen s výraznou proměnou konzervativního hnutí 

ve Spojených státech po porážce, kterou utrpělo při prezidentské kandidatuře Barryho 

Goldwatera v roce 1964. Změny se dotkly samé podstaty této doktríny a byly ve zna-

mení propojení několika odlišných a do značné míry dokonce protikladných duchov-

ních proudů:  

 Tradicionalismus. Ten navazuje na britského zakladatele moderní konzervativní 

doktríny Edmuna Burka z 18. století, jehož krédo bylo blízké Hamiltonovi. Po  

2. světové válce tradicionalistickou politickou filosofii ve Spojených státech pro-

slavil především Russel Kirk, a to zvláště v monumentální knize Konzervativní 

smýšlení z roku 1953. Tradicionalismus je převážně filosofický, náboženský, lite-

rární a estetický. Jeho přívrženci se pokládají za zastánce pořádku, konsensu, mo-

rálky, „správného“ – tedy nikoli „zdravého“ – rozumu, náboženství, „obecné prav-

dy“, ctností. K boji proti ztrátě kořenů americké společnosti, proti erozi hodnot  

a růstu sekularismu řadí své zástupy pod prapory, na kterých jsou vyšita hesla „Ro-

dina“, „Církev“, „Tradice“, „Společenství“. 

 Libertarianismus. Toto krédo vzniklo tím, že liberálové v době po velké hospo-

dářské krizi odložili většinu postojů tzv. manchesterského liberalismu 19. století 

jako nepoužitelnou přítěž. Ve Spojených státech jej po 2. světové válce proslavili 

zvláště Friedrich Hayek a Milton Friedman. Libertarianisté za pomoci převážně 

ekonomické argumentace zdůrazňují individuální svobodu, svobodné podnikání, 

rozum a konkurenci. V boji proti Leviathanu řadí své šiky pod transparenty s nápi-

sy „Decentralizace“, „Antiintervencionismus“, „Stát – nepřítel svobody“. 

 Neokonzervatismus. Toto intelektuální hnutí bylo ve své první generaci, které dal 

výchozí impulz v sedmdesátých letech minulého století Irving Kristol, pravicovou 

reakcí na některé neúspěchy programu Velké společnosti prezidenta Lyndona Jo-

hnsona. Řečeno slovy Normana Podhoretze, „termín neokonzervativci bývá použí-

ván pro označení skupiny intelektuálů, kteří dříve věřili ve schopnost vlády řešit ce-

lou řadu sociálních a ekonomických problémů, ale kteří v důsledku neúspěchu 

mnoha sociálních programů šedesátých let dospěli ke skeptickému vztahu k vládní 

intervenci. Kristolova definice je pronikavější: »Neokonzervativec« je liberál, který 

byl přetvořen realitou.“2 Hitem se stal požadavek návratu k tradičním hodnotám a 

oslava kapitalismu. Tato doktrinální proměna někdejších neoliberálů v neokonzer-

vativce umožnila, že konzervatismus pronikl na významné katedry nejprestižnějších 

vysokých škol a do masových sdělovacích prostředků. Nová generace neokonzerva-

tivců, o níž hovoří závěr následující kapitoly, slavila úspěch v souvislosti s nástu-

                                                      
1 BUCKLEY, William F., Jr.: The Jeweler's Eye. A Book of Irresistible Political Reflections. New York: 

G. P. Putnam's Sons, 1968, s. 126. 
2 PODHORETZ, Norman: The New Defenders of Capitalism. Washington: Ethics and Public Policy Cen-

ter, 1981, s. 97. 
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pem George Bushe ml. Ta ve svých pracích klade mnohem větší důraz na proble-

matiku zahraniční politiky.  

Neokonzervativci byli již před vznikem svého kréda velmi politicky aktivní. Jejich 

první generace se formovala především kolem organizace Koalice za demokratickou 

většinu, která byla založena v roce 1972, aby v Demokratické straně zprava likvidovala 

důsledky porážky George McGoverna, liberálního kandidáta na funkci prezidenta. 

Zároveň se v sedmdesátých letech 20. století rozmnožily a aktivizovaly nejrůznější 

konzervativní ústavy, nadace a „továrny na myšlenky“. Nejčastěji bývají v této 

souvislosti uváděny Hoover Institut, kde pracovala i pozdější ministryně zahraničí 

Condoleeza Riceová, American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), 

Heritage Foundation, Center for Strategic and International Studies, ale i řada dalších 

(viz blíže 20. kapitola). Z těchto pracovišť vzešla mnohá zahraničněpolitická doporu-

čení pro Reagana – ale i někteří jeho spolupracovníci, jako například Richard Allan, 

který byl prvním Reaganovým poradcem pro otázky národní bezpečnosti, ale i Jeane 

Kirkpatricková atd.  

 Fundamentalismus. Ten odvozuje svůj název od The Fundamentals, edice esejí, 

které v roce 1910 vydal Bible Institute v Los Angeles. Tyto knihy byly psány 

v duchu ortodoxního protestantismu a útočily proti modernismu. Jako důležitá sou-

část konzervativního bloku v současných Spojených státech fundamentalismus vy-

stupuje od konce sedmdesátých let minulého století. Novým fenoménem se stala te-

levizní kázání, které již tehdy ve Spojených státech sledovalo více lidí, než chodilo 

do kostela. A právě mezi televizními kazateli převládli protestantští fundamentalis-

té. Reverend Jerry Falwell, který stál v čele nejznámější fundamentalistické 

organizace Morální většina, formuloval program hnutí jako čtyři pozitivní cíle:  

1. Pro život. Tento okruh vychází z představy, jak říkal Falwell, že „národním zlo-

činem Ameriky je interrupce… Cítím, že je to biologická vražda.“ 2. Pro rodinu.  

V duchu tohoto hesla musí přívrženci hnutí bojovat proti tzv. antirodinnému záko-

nodárství, proti hnutí za zrovnoprávnění žen a proti právům homosexuálů. 3. Pro 

morálku. Sem vstupuje požadavek na návrat modlitby do veřejných škol, ale i boj 

proti pornografii a drogám. 4. Pro Ameriku. Kdo chce patřit mezi členy hnutí, musí 

podporovat růst vojenských výdajů a Izraelský stát a židovský lid obecně.1 Onen 

poslední programový bod nejen vyjadřuje antikomunistické zaměření, ale je i in-

formací o nové podobě fundamentalismu v USA – noví fundamentalisté nebyli 

antisemité, čímž se nejen lišili od svých předchůdců, ale vyvářeli jednotnou frontu 

se sionisty proti společnému nepříteli.   

Tehdy se též v USA začalo výrazně rozšiřovat hnutí tzv. znovuzrozených. Ozna-

čení „znovuzrozený“ (born-again, twice-born) se používá pro člověka, který prošel 

duševní krizí, po níž se rozhodl stát se skutečným křesťanem. V prezidentských vol-

bách roku 1980 všichni tři hlavní kandidáti – republikán Ronald Reagan, demokrat 

Jimmy Carter a nezávislý John Anderson – se hlásili mezi znovuzrozené. Z těchto 

                                                      
1 Viz D'SOUZA, Dinesh: How the „Moral Majority“ Was Formed. In: Human Events, October 13,  

1984, s. 14. 
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fundamentalistických zdrojů čerpal Reagan svůj moralismus a biblickou rétori-

ku. Také zvolení George Bushe ml. do Bílého domu pomáhalo hnutí znovuzrozených.  

Změna režimů 
Bojovná antikomunistická rétorika nebyla příznačná pro celý osmiletý Reaganův 

pobyt v Bílém domě. Ve svém druhém volebním období zmírnil svůj radikální slovník, 

neboť po schůzkách s Gorbačovem a změnách v Sovětském svazu se tato rétorika ne-

jevila jako vhodná. Ovšem již od počátku komunisté v Moskvě byli chápáni jinak 

než komunisté v Pekingu. I když během předvolební kampaně v roce 1980 Reagan 

sliboval, že zruší Carterovo uznání Čínské lidové republiky a obnoví diplomatické 

styky s Tchaj-wanem, po příchodu do Bílého domu změnil názor. Zvýšil se vzájemný 

obchod, začala jednání o vojenské spolupráci. V roce 1984 Reagan navštívil Peking 

osobně. To vše ve jménu soustředění na konfrontaci se Sovětským svazem. Návrat 

k východiskům studené války poznamenal i přístup k rozvojovým zemím: jak píše 

Glenn Hastedt, jestliže Carter posuzoval tyto otázky „převážně v regionálním kontex-

tu, Reagan je vnímal bezprostředně v kontextu expanzionistické sovětské politiky“.1 

Přesto mělo tehdejší zatlačování komunismu dvě roviny: regionální a globální.  

Představy o regionální rovině zatlačování může ozřejmit Reaganova doktrína.2 Za 

její vyhlášení je pokládána zpráva o stavu Unie, kterou přednesl americký prezi-

dent v Kongresu v únoru 1985. Tehdy Reagan prohlásil, že „nemůžeme porušit své 

sliby těm, kdo riskují své životy – na všech kontinentech, od Afganistanu po Nikara-

guu – při odporu proti agresi podporované Sovětským svazem a při ochraně práv, která 

máme od narození… Podpora bojovníků za svobodu je sebeobranou a zcela odpovídá 

jak Chartě OAS, tak i OSN.“3 Nastoupila snaha změnit režimy, a to hlavně podpo-

rou ozbrojených protivládních sil.    

Toto prohlášení nesporně zapadlo do linie politiky zatlačování komunismu. Ve své 

konkrétní podobě bylo odmítnutím tzv. Clarkova dodatku z roku 1976, kterým Kon-

gres zakázal vládní podporu protivládních sil v Angole. Řečeno Tuckerovými slovy 

„Reaganova doktrína vymezila legitimnost v pojmech souhlasu s demokratickým pro-

cesem“: boj proti režimům, které se lišily od amerického uspořádání, byl vyhlášen za 

přirozený a podpora tohoto boje za zákonnou. Ovšem i zde bylo patrné konzervativní 

rozlišení mezi autoritativními a totalitními režimy. Autoritativní režimy jsou v tomto 

pojetí „méně nelegitimní než totalitarismus; nekomunistické antidemokratické režimy 

jsou méně nelegitimní než komunistické režimy“. To pak znamenalo, že „komunistická 

povstalecká hnutí mohou být potlačena ve jménu demokratické revoluce, i když tato 

hnutí bojují proti tyranské diktatuře“.4  

Během Reaganovy vlády se tato politika stala předmětem jedné velké aféry – jedna-

lo se o tzv. Írán-Contras skandál. Ten propukl v roce 1986 a týkal se nezákonné pod-

                                                      
1 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 66. 
2 Viz Dokumenty na CD – 121. Reaganova doktrína, 6. 2. 1985 
3 Citováno podle TUCKER, Robert W.: Intervention and the Reagan Doctrine. New York: Time, Inc. 

1985, s. 4. 
4 Tamtéž, s. 5 a 6. 
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pory bojovníků proti sandinistické vládě v Nikaragui. Tuto podporu podivným způso-

bem organizoval pracovník Národní bezpečnostní rady plukovník Oliver North za pe-

níze, které získal z nelegálního prodeje zbraní do Íránu (z celkového zisku 16 miliónů 

obdržely contras 3,8 miliónů dolarů). Obviněn byl i prezidentův poradce pro otázky 

národní bezpečnosti, ovšem Reaganova spoluúčast nebyla nikdy prokázána.  

Naopak velkému uznání v USA se těšila podpora afgánských bojovníků, bojují-

cích proti marxistické vládě v Kábulu a sovětským jednotkám v této zemi. Na tuto 

pomoc vydaly Spojené státy celkem 2,1 miliardy dolarů,1 přičemž neváhaly posílat ani 

tehdy nejmodernější přenosné rakety Stinger pro sestřelování letadel a vrtulníků (podle 

některých zdrojů jich CIA povstalcům dodala 500, podle jiných až dva ticíce kusů).  

Paradoxem je, že sandinisté přišli o svoji moc v roce 1990 na základě svobodných 

voleb – aby se k ní znovu vrátili, a to opět na základě voleb, v roce 2006. Na druhé 

straně afgánští bojovníci, podporovaní z USA, se po vítězství ve své většině obrátili 

proti Spojeným státům. I v současnosti, poté, kdy je v roce 2001 svrhla intervence 

vedená USA, bojují někteří z nich proti vojákům NATO.  

Globální zatlačování 
Druhá rovina zatlačování komunismu mířila přímo proti Moskvě. Direktiva Národ-

ní bezpečnostní rady NSDD-75, kterou prezident podepsal v lednu 1983, ukládala 

„zadržovat a časem zvrátit sovětský expanzionismus prostřednictvím soupeření na 

trvalém základě se Sovětským svazem ve všech mezinárodních oblastech“.2 V zrcadle 

konzervativní ideologie se vojenská parita se Sovětským svazem jevila jako po-

rážka. Proto též příchod Reagana znamenal růst výdajů na strategické síly s cílem 

získat převahu. Zelenou dostaly Cartrem pozastavené programy nových bombardérů 

B-1. Urychleně byl započat vývoj a rozmísťování těžkých mezikontinentálních balis-

tických raket Peacekeeper (původně označované MX; podle smlouvy START II byly 

v roce 2005 zlikvidovány), které mohly nést až 10 samostatně naváděných náloží. To-

též se týkalo i balistických raket pro ponorky Trident II (její současná verze může nést 

až 12 samostatně navoditelných náloží, ovšem smlouva START I omezila jejich počet 

na osm a smlouva SORT na čtyři či pět náloží; s doletem 7,4 tisíc kilometrů může za-

sáhnout střední Rusko prakticky z kteréhokoliv místa Světového oceánu). Podporu 

prezidenta dostaly i programy na vývoj a výrobu střel s plochou dráhou letu odpalova-

ných z letadel. Zahájeny byly i programy nové.  

Vojenskostrategická koncepce posílila orientaci na úder strategických zbraní 

proti politickému vedení SSSR. Počítala s dlouhodobým charakterem jaderné války  

a požadovala získání převahy ve všech etapách této války. Schválený plán vojenských 

výdajů na léta 1981 až 1986 ve výši 1,6 bilionů dolarů byl největším růstem za celou 

dobu studené války. Graf číslo 25 znázorňuje růst vojenských výdajů v době vlády 

Ronalda Reagana.3  

                                                      
1 Viz HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 67. 
2 Viz Dokumenty na CD – 117. NSDD-75, 17. 1. 1983 
3 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.   
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Hvězdné války 
Nejdiskutovanější složkou Reaganových vojenských programů je dodnes program 

strategické obranné iniciativy (Strategic Defense Indicative, SDI), známý jako pro-

jekt hvězdných válek. Záměr vlády Spojených států vytvořit novou vojensko-

politickou situaci prostřednictvím SDI vyhlásil oficiálně Reagan v březnu 1983.1 

Počátky tohoto programu však lze hledat v představách o charakteru budoucích válek, 

které již v druhé polovině čtyřicátých let minulého století zpracovávala taková praco-

viště jako RAND Corporation. Zdá se ale, že se prezidentovo chápání a vojensko-

technické i obecně přijímané politické pojetí SDI poměrně výrazně rozcházelo.  
 

Graf č. 25: Výdaje ministerstva obrany USA v době vlády Ronalda Reagana,  

1980-1990 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Podle Reaganova názoru tři desetiletí vzájemné odstrašení prostřednictvím ofen-

zivní hrozby fungovalo. Ovšem pro budoucnost to prý nestačí. Technické otázky obra-

ny proti mezikontinentálním balistickým raketám Sovětského svazu měly být podle 

Reagana zodpovězeny do konce minulého století. Až se je podaří vědecké komunitě 

USA vyřešit, dostanou Spojené státy prostředky, které „učiní tyto nukleární zbraně 

bezmocné a zastaralé“. Proto prý rozhodl o zahájení dlouhodobého výzkumného a vý-

vojového programu s cílem „odstranit hrozbu danou strategickými jadernými raketami. 

To může vydláždit cestu ke kontrolním opatřením sebeodstraňujícím zbraně. Neusilu-

jeme ani o vojenskou nadřazenost ani o politickou výhodu. Našim jediným cílem, kte-

rý sdílejí všichni lidé, je hledat cesty k omezení rizika nukleární války“.2  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 119. Ronald Reagan: Hvězdné války, 23. 3. 1983 
2 Reagan Touts U.S. Military Power and Introduces the Strategic Defense Initiative (SDI), 1983. In: Ma-

jor Problems in American Foreign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 500-501. 
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V roce 1984 byla na Ministerstvu obrany vytvořena Organizace strategické obranné 

iniciativy (SDIO, Strategic Defense Initiative Organization), která začala hvězdné 

války připravovat. I po schůzce v Reykjavíku s Gorbačovem v říjnu 1986 Reagan ob-

hajoval svoji vizi SDI. Podle něho dosavadní výzkum pro potřeby SDI neporušoval 

Smlouvu o omezení systémů protiraketové obrany1 z roku 1972. A zároveň Reagan 

dodal: až se Spojené státy dostanou se svým výzkumem do stadia testů, „můžeme po-

depsat smlouvu, která umožní Sovětům sledovat tyto testy. A když se ukáže program 

jako použitelný, obě strany mohou odstranit své ofenzivní rakety a pak budeme spo-

lečně sdílet výhody vyspělé obrany“.2  

Toto pojetí představovalo i pro mnohé Reaganovy spolupracovníky naivní iluzi. 

Pro řadu z nich program SDI měl sloužit k zazdění okna zranitelnosti, o kterém po-

jednávala 11. kapitola – tedy převahy Sovětského svazu v počtu náloží na mezikonti-

nentálních balistických raketách. Ostatně obraz okna zranitelnosti byl jedním z mobi-

lizačních témat Reaganovy předvolební kampaně i organickou součástí slovníku Rea-

ganova ministra obrany. Podle dostupných údajů 33 lidí z Výboru o současném ne-

bezpečí (CPD) nastoupilo v roce 1981 do administrativy Ronalda Reagana, více 

než dvě desítky z nich na místa týkající se otázek národní bezpečnosti. Sám prezident 

Reagan v únoru 1981 oznámil, že Sovětský svaz „od roku 1970 předehnal ve vojen-

ských výdajích Spojené státy o 300 miliard dolarů“, což je údaj nápadně připomínající 

závěry Týmu B – jak o tom hovoří 11. kapitola.  Za kritický rok pro Spojené státy byl  

z hlediska „okna zranitelnosti“ vyhlášen rok 1986. Argumenty pro ideu „okna zranitel-

nosti“ pomáhal shromažďovat i Paul Nitze, jeden ze zakladatelů CPD. Nitze se sice 

podílel na přípravě smlouvy SALT l, ale po rezignaci z vládních funkcí se stal velkým 

kritikem smlouvy SALT 2. Po vítězství Reagana ve volbách se Nitze stal napřed ve-

doucím americké delegace na jednáních se Sovětským svazem o strategických zbra-

ních, později byl jmenován hlavním poradcem prezidenta pro otázky odzbrojení.  

Zvláštností Reaganova chápání SDI byla však skutečnost, že zavedení SDI spojo-

val s odstraněním rovnováhy sil jako záruky míru. Reagan odmítal ideu vzájemné-

ho zaručeného zničení. V jeho podání by bezpečnost v budoucnosti neměla být založe-

na na možnosti druhého úderu. Tyto úvahy, které by mohl přednést nejeden pacifista, 

však byly u Reagana provázány s ještě jednou zvláštností: prezident nespojoval mír 

s politickými dohodami, ale především s vojensko-technickým pokrokem v USA. 

Řečeno jinak, Reagan předpokládal, že Spojené státy napřed získají převahu, a tím 

vzniknou vhodné podmínky pro politické dohody.  

Jenže – jak v mezinárodní politice důvěřovat tomu, že stát, který získá vojen-

sko-technickou převahu, nevyužije svoji výhodu k vlastnímu jednostrannému 

prospěchu? Podle některých autorů Reagan v jaderné odzbrojení věřil – Gaddis přímo 

píše, že „Reagan byl jediným zastáncem odstranění jaderných zbraní, který se kdy stal 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 105. Smlouva o omezení systémů protiraketové obrany, 26. 5. 1972 
2 Reagan Defends SDI After the Reykjavík Summit Meeting, 1986. In: Major Problems in American For-

eign Relations. Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 502. 
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prezidentem Spojených států“1. Pravda je, že dokonce i v již citovaném projevu před 

Národní evangelickou asociací v březnu 1983 o říši zla2 tvrdil, že „zachováme Ameri-

ku svobodnou a silnou, zatímco vyjednáme skutečné a ověřitelné snížení nukleárních 

arzenálů ve světě a jednoho dne, s Boží pomocí, jejich úplné odstranění“. Změnil jed-

nání SALT na jednání START – s tím, že změna názvu měla vyjádřit, že již nejde 

jen o kontrolu zbrojení, ale o snížení strategických jaderných arzenálů. A skuteč-

ně tímto směrem postupoval. Tabulka číslo 47, zpracovaná The Arms Control Associa-

tion,3 ukazuje, jak se vyvíjely dohody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, 

později mezi USA a Ruskem, týkající se strategických zbraní. Je z nich zřejmé, že 

START I skutečně znamenal změnu – klesly počty nosičů a začaly se omezovat arze-

nály náloží.  
 

Tabulka č. 47: Smlouvy o omezení strategických zbraní 
 

 SALT I SALT II START I START II START III SORT 

limit  

rozmístěných 

náloží 

limitovala 

rakety, ne nálo-

že 

limitovala 

rakety a 

bombardéry, 

ne nálože 

6000 3000–3500 2000–2500 1700–2200 

limit 

 rozmístě-

ných nosičů 

USA: 1710 

ICBM a 

SLBM; SSSR: 

2347 ICBM a 

SLBM 

2250 1600 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 

status vypršela 

nikdy ne-

vstoupila 

v platnost 

platí 

nikdy ne-

vstoupila 

v platnost 

nedojednáno platí 

datum  

podpisu 
26. 5. 1972 18. 6. 1979 31. 7. 1991 3. 1. 1993 nestanoveno 24. 5. 2002 

datum vstupu 

v platnost 
3. 10. 1972 nestanoveno 5. 12. 1994 nestanoveno nestanoveno 1. 6. 2003 

krajní lhůta 

realizace 
nestanoveno 31. 12. 1981 5. 12. 2001 31. 12. 2007 31. 12. 2007 31. 12. 2012 

datum zániku 3. 10. 1977 31. 12. 1985 5. 12. 2009 5. 12. 2009 nestanoveno 31. 12. 2012 

 

Otázka důvěry v prezidentovy záměry s jadernými zbraněmi měla však tři roviny: 

nejednalo se pouze o to, zda jadernému odzbrojení věřil prezident Reagan osobně, 

ale zda v ně věřili i jeho spolupracovníci a zda se prezidentovo odhodlání promí-

talo do všech oblastí zahraniční politiky. Graf číslo 26 ukazuje, že počet strategic-

kých jaderných náloží USA začal klesat až v roce 1988, tedy na samém konci Rea-

                                                      
1 GADDIS, John Lewis: Studená válka. Citované vydání, s. 199-200. 
2 Viz Dokumenty na CD – 118. Ronald Reagan: Říše zla, 8. 3. 1983 
3 The Arms Control Association – http://www.armscontrol.org/factsheets/factfilejune07 



 
 
 
 
 
 
 
 

F. Unilateralismus a konzervatismus 

 268 

ganovy vlády a studené války.1 Možnost účinné obrany proti mezikontinentálním ba-

listickým raketám, které tvořily jádro sovětské triády, mohla vyvolat dojem, že Spoje-

né státy se připravují k prvnímu úderu proti Sovětskému svazu a snaží se zachovat si 

relativní nezranitelnost. Této vizi byli pravděpodobně oddáni někteří lidé v Reaganově 

okolí. Podle dostupných údajů nikoliv však Reagan.  
 

Graf č. 26: Počet jaderných náloží USA 

v době prezidentství Ronalda W. Reagana a George Bushe st., 1980-1992 
 

 
 

Po vojenském cviční NATO Able-Archer 83 v prosinci 1983, které sovětská strana 

vyhodnotila jako možné zahájení jaderné války a začala přípravy na odvetu, prý výraz-

ně znejistěl. Podle některých autorů se v této situaci svět nejvíce přiblížil k nukleární 

katastrofě od kubánské raketové krize roku 1962. Po zhlédnutí filmu Den poté Reagan 

prohlásil, že „v Pentagonu jsou stále lidé, kteří tvrdili, že nukleární válka je »vyhratel-

ná«“. Na jejich adresu prohlásil: „Myslím, že to byli blázni. Horší je, že se objevili 

také sovětští generálové, kteří také přemýšlí v pojmech vítězství v jaderné válce.“2 

Jenže SDI výrazně zpochybňovala tyto úvahy už tím, že podle mnohých analytiků 

vybočovala z rámce Smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany3, která 

patřila k pilířům kontroly zbrojení. Tyto spory připomínají i současné diskuse kolem 

programu Národní protiraketové obrany USA prezidenta George Bushe ml.   

Pozoruhodnou, dodnes citovanou kritiku projektu SDI přinesli ve společném článku 

McGeorg Bundy, George Kennan, Robert McNamara a Gerard Smith, tedy vesměs 

lidé s bohatými zkušenostmi z praxe americké zahraniční politiky. Podle jejich názoru 

tím, „co je obzvlášť a zásadně chybné na prezidentově záměru, je to, že nemůže být 

                                                      
1 Zpracováno podle Natural Resources Defense Council – http://www.nrdc.org/default.asp 
2 Citováno podle GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 360. 
3 Viz Dokumenty na CD – 105. Smlouva o omezení systémů protiraketové obrany, 26. 5. 1972 
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uskutečněn“. Základním problémem je totiž to, že „v případě všeobecné jaderné války 

ani devadesátipětiprocentní možnost zničit jaderné nálože protivníka by nestačila  

k záchraně jedné či druhé společnosti. Ani jeden z Reaganových technických poradců 

netvrdí, že taková úroveň ochrany je dosažitelná.“ Projekt hvězdných válek nepočítá  

s protiopatřeními Sovětského svazu, jeho efektivnost není možné vyzkoušet, účinná 

reakce systému bude vyžadovat na veškerá rozhodnutí dobu pouhých 60 sekund, bě-

hem nichž musí dojít ke zjištění nepřátelských raket, k rozhodnutí o protiakci, zaměře-

ní, zaútočení a zneškodnění střel. Sám vysněný kosmický štít není nikterak chráněn  

a jeho odhadovaná cena bude jistě mnohokrát překročena. Přes všechna prezidentova 

prohlášení o tom, že „strategická obranná iniciativa“ udělá z jaderných zbraní „bez-

cenné a zastaralé nástroje“, „vláda důrazně trvá na tom, že program hvězdné války 

nikterak neomezuje potřebu šesti nových systémů útočných zbraní“. Na rozdíl od rea-

ganovské koncepce „mír prostřednictvím síly“ dospěli autoři článku k závěru, že pro-

gram hvězdných válek „zmaří Smlouvu o omezení systémů protiraketové obrany, což 

je nejvýznamnější dohoda o kontrole zbrojení“. S tím souvisí i jejich konstatování, že 

„jedním z nejnešťastnějších aspektů iniciativy usilující o hvězdnou válku je skuteč-

nost, že byla zahájena bez jakéhokoli pokusu projednat ji seriózně a předem se sovět-

skou vládou“.1 

Pochybnosti o možnostech protiraketové obrany vyjadřovala také část vědecké ko-

munity. Například Unie znepokojených vědců vydala v roce 1984 stanovisko, v němž 

označila vybudování efektivní obrany proti sovětským raketám za nemožné. Studie 

Americké fyzikální společnosti z roku 1987 odhadovala dobu na výzkum, který by 

umožnil věcné rozhodnutí o možnostech SDI, na nejméně deset let. A tak by bylo mož-

no pokračovat. Do diskuse ovšem vstupovali i obhájci Reganova rozhodnutí zahájit 

„hvězdné války“. Například Zbigniew Brzezinski, poradce pro otázky národní bezpeč-

nosti předcházejícího demokratického prezidenta, tehdy psal, že „strategická stabilita 

musí být hledána spíše prostřednictvím jednostranných iniciativ založených na techno-

logické inovaci, než prostřednictvím osnování smluv o kontrole zbrojení“. A dodal, že 

„dohody o kontrole zbrojení neznamenají ani politické urovnání, ani konec strategické 

konkurence. Inovace ve vojenské technice budou vskutku nutným průvodním jevem 

každé smlouvy o kontrole zbrojení.“2 

Uzbrojit Moskvu  
Nedůvěru vůči Reaganovým slovům o míru nevytvářely pouze tvrdá antikomunis-

tická rétorika a SDI, ale komplexní program přestavby armády, letectva i válečného 

námořnictva. Koncepce z roku 1981 hovořila o nutnosti vybudovat takové ozbrojené 

síly, které by měly být schopny realizovat jednu velkou a tři poloviční omezené 

války. Tehdejší doporučení konzervativců, analýzy kritizující odhady CIA o nezrani-

                                                      
1 BUNDY, McGeorge, KENNAN, George F., McNAMARA, Robert S., SMITH, Gerard C.: The 

President’s Choice: Star Wars or Wars Control. In: Foreign Affairs. Winter 1984/85, s. 264 až 278. 
2 BRZEZINSKI, Zbigniew: Game Plan. How to Conduct the U.S.–Soviet Contest. New York: The 

Atlantic Monty Press, 1986, s. 153 a 155. 
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telnosti SSSR, zdůrazňovaly, že nelze počítat pouze množství sovětských zbraní, ale 

že je nutné brát v úvahu jejich kvalitativní zaostávání za zbraněmi USA.  

V únoru 1982 ve svém projevu v Kongresu hovořil ministr obrany Caspar 

Weinberger o přijetí strategie horizontální eskalace, což mělo znamenat použití síly  

v takovém rozsahu a na takovém místě, kde to bude výhodné pro USA.1 Jednalo se 

vlastně o konvenční variantu strategie masové odvety, která by měla Spojeným státům 

umožnit spojovat konflikty v té části světa, kde by výsledek mohl být pro USA nežá-

doucí, s konflikty v jiných, výhodnějších regionech, a tak tlačit na protivníky i spojen-

ce. Rozpracovány byly nejrůznější teorie konfliktů nízké intenzity bez použití jader-

ných náloží, které se měly stát základní formou zkoušky sil mezi SSSR a USA v do-

hledné budoucnosti.  

Modernizace konvenční výzbroje, a to včetně růstu ničivé síly nejaderných trhavin, 

vedla dokonce k úvahám o možnosti kontrasilového úderu proti Sovětskému svazu bez 

použití nukleárních zbraní. Tradičně vysoké prestiži se u republikánů těší válečné ná-

mořnictvo. V projektech Reaganovy vlády dostalo podobu flotily o šesti stech lodích, 

přičemž růst zaznamenalo raketojaderné ponorkové loďstvo strategického významu, 

objevila se nová kategorie hladinových lodí se střelami s plochou dráhou letu s jader-

nou náloží, stoupal počet lodí s konvenční výzbrojí – klasický to nástroj intervenční 

politiky. Vznikl i nový pojem – konkurující strategie. Za ty jsou pokládány zbrojní 

programy, které by si u Sovětského svazu vynutily taková protiopatření k zabez-

pečení rovnováhy, jež by byly ekonomicky náročnější než americká iniciativa. 

Weinberger v roce 1986 přímo napsal, že se „rozhodl učinit z konkurujících strategií 

nejdůležitější otázku ministerstva obrany pro zbytek funkčního období této vlády“.2  

Stalo se zvykem tvrdit, že tehdejší růst vojenských výdajů USA „uzbrojil“ So-

větský svaz. Navíc od roku 1981, a to i díky Reaganově ekonomické politice, klesla 

cena ropy na světových trzích, což byl též jeden z nejzávažnějších důvodů rozpadu 

ekonomiky Sovětského svazu, jehož ekonomické plány se opíraly o zisk z exportu 

ropy: roku 1981 stál barel importované surové ropy brent v New Yorku 38,85 dolarů, 

v roce 1988, tedy v předvečer konce studené války, se však prodával jen za 15,45 dola-

rů.3 Je nesporné, že snaha udržet rovnováhu sil tváří v tvář novým zbrojním progra-

mům USA spolu s poklesem ceny ropy, Moskvu vyčerpala. Není to ale celá pravda. 

Sovětský svaz zničila postupná degenerace režimu a Gorbačovova neschopnost racio-

nálně reagovat na nové ekonomické, sociální i vojenské výzvy.  

Časem se pravděpodobně ukáže, že stejně významná jako zbrojení – ne-li význam-

nější – byla změna Reaganovy vlády v přístupu k práci zpravodajských služeb. 

Reagan nejen vytvořil nové koordinační centrum pro práci roztříštěných zpravodaj-

ských služeb USA, ale snažil se také vymanit zpravodajské služby z příliš veřejné kon-

troly. Podstatné je, že za jeho vlády byl znovu položen akcent na tzv. humanitní 

zpravodajství, tedy práci klasických agentů působících v nepřátelském prostředí na 

                                                      
1 Viz HAFFA, Robert P., Jr.:  The Half War. Citované vydání, s. 221. 
2 WEINBERGER, Caspar W.: U.S. Defense Strategy. In: Foreign Affairs, Spring 1986, s. 696. 
3 The Energy Information Administration – http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilprice.html 
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úkor dálkového sledování technickými prostředky. Výrazně vzrostly finance, přidě-

lené na zpravodajské účely. Podle údajů Jerela Rosatiho a Jamese Scotta, přestože 

rozpočet CIA zůstal tajný, „experti věří, že v té době rostl o více než 20 % ročně“  

– což je rychlejší růst než v případě vojenských výdajů.1  

Opatrnost v praxi 
Zahraniční politika zůstala rozporuplná. Jejímu porozumění nepřispíval ani fakt, že 

Reagan během osmi let v Bílém domě vystřídal šest poradců pro otázky národní bez-

pečnosti. Arthur Schlesinger upozorňuje, že u Reagana „ideologie nalezla své vyjádře-

ní v nezkrocené rétorice; zájem ale obecně krotil akci. Trubka nepřestává troubit na 

poplach, ale vojenské oddíly pochodovaly pouze tehdy, když protivník, jako Grenada, 

neměl pozemní vojsko, námořnictvo ani letectvo.“2 I proto Reaganovu zahraniční poli-

tiku provázela kritika za její údajně malou radikálnost. Nelíbilo se, že – jak upozorňuje 

například Stephen Rosenfeld – „v teorii je její dosah univerzální. V praxi jsou oblasti, 

kde byla Reaganova doktrína aplikována, zvláštní skupiny zemí třetího světa, kde je 

marxistický stisk relativně nový a tudíž pravděpodobně lehký“.3  

Konzervativní teoretici bez ohledu na porážku v Indočíně nadále propagovali myš-

lenku omezené války. Neokonzervativci jako Robert Tucker upozorňovali, že „každá 

politika zadržování musí akceptovat riziko intervence“. Podle tohoto autora „pokud si 

Spojené státy zachovají podstatnou kontinuitu role a zájmu ve světě, tj. pokud si za-

chovají svoji přední pozici, další intervence budou vždy reálnou možností“. V po-

známce k této myšlence pak dodává, že „jsou ovšem intervence a intervence. Požada-

vek vyhnout se budoucím Vietnamům je jedna věc; požadavek vyhnout se budoucím 

intervencím je zcela jiná věc. Velkým problémem povietnamské politiky bylo selhání 

při hledání tohoto rozdílu.“4 Ještě více než Tucker udělal pro obhajobu koncepce ome-

zené války Norman Podhoretz, který si byl vědom, že útočná politika zadržování ko-

munismu závisí na změně masových představ o válce ve Vietnamu. Proto se také Pod-

horetz, jak napsal Richard Melanson, od roku 1975 v řadě svých esejí snažil vykreslit 

intervenci USA v Indočíně jako „šlechetné, nutné a morální podnikání“. Jestliže Nitze 

je osobně odpovědný za formulaci strategie NSC-68, pak Podhoretz „udělal mnoho pro 

to, aby tato strategie byla opět intelektuálně přijatelná“.5  

Ovšem nejen veřejnost a Kongres po vietnamské válce odmítaly nová zahraničně-

politická dobrodružství. Také uvnitř vládnoucí elity byla patrná velká opatrnost. 

V listo-padu 1984 ministr obrany Caspar Weinberger6 zformuloval ve svém vystoupe-

                                                      
1 ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Lon-

don: Wadsworth/Thomson Learning, 2007, s. 232. 
2 SCHLESSINGER, Jr., Arthur M.: The Cycles of American History. Citované vydání, s. 59. 
3 ROSENFELD, Stephen S.: The Reagan Doctrine: The Guns of July. In: Foreign Affairs, Spring 1986,  

s. 699. 
4 TUCKER, Robert W.: The Purposes of American Power. An Essay on National Security. New York: 

Praeger, 1981, s. 157 a 33. 
5 MELANSON, Richard A.: Paul H. Nitze to Norman Podhoretz: The Tradition of Anti-Communist Con-

tainment. In: Traditions and Values. American Diplomacy, 1945 to the Present. Ed. by K. W. Thomp-

son, New York,. London, University Press of America and Lanham 1984, s. 160. 
6 Viz Dokumenty na CD – 120. Weinbergerova doktrína, 28. 11. 1984 
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ní v Tiskovém klubu podmínky, za nichž by měly být vysílány jednotky USA do boje 

v zahraničí. Toto vystoupení Washington Post ihned nazval Weinbergerovou doktrí-

nou: „(1) Spojené státy by neměly nasazovat vojáky do boje v zahraničí, dokud kon-

krétní závazky nebo události nebudou považovány za životně důležité pro naše národní 

zájmy, nebo našich spojenců….(2) pokud se rozhodneme, že je nezbytné vyslat vojáky 

do dané situace, měli bychom tak činit bezvýhradně, a s jasným záměrem zvítězit… 

(3) když jsme se rozhodli nasadit vojenské síly do boje v zahraničí, měli bychom mít 

jasně definované politické a vojenské cíle… (4) vztah mezi našimi cíli a vojenskými 

silami, jejich velikostí, složením a rozmístěním, musí být průběžně vyhodnocován  

a v případě nutnosti upraven… (5) před tím, než se USA zaváží vyslat bojové síly do 

zahraničí, musí být dosažena nějaká rozumná jistota, že budeme mít podporu americ-

kého lidu a jeho volených zástupců v Kongresu… (6) závazek vyslat ozbrojené síly 

USA do boje by měl být krajním řešením.“ Tento výčet bývá někdy též označován 

jako Powellova doktrína. Ta bývá též spojována s požadavkem vysílat vojáky do boje 

jen tehdy, když je zaručena převaha a domácí podpora.  
 

Tabulka č. 48: Vybrané akce ozbrojených sil USA v zahraničí, 1981-1989 
 

rok  stát rok  stát 

1981 Salvador 1986 Libye 

1981 Libye 1986 Libye 

1982 Sinaj 1986 Bolívie 

1982 Libanon 1987-1988 Perský záliv 

1982-1983 Libanon 1988 Panama 

1983 Egypt 1989 Libye 

1983-89 Honduras 1989 Panama 

1983 Čad 
1989 

program Válka proti 

drogám 1983 Grenada 

1984 Perský záliv 1989 Filipíny 

1985 Itálie  1989-1990 Panama 
  
Opatrnost se snoubila se snahou povzbudit sebevědomí Spojených států. Leta-

dla USA startující z letadlové lodě sestřelila dvě libyjská letadla ve Středomoří (1981), 

dvakrát jednotky USA zaútočily na pozice Syřanů i místních bojovníky v Libanonu 

(1983 a 1984), dva dny po sebevražedném útoku na vojáky USA v Libanonu, při kte-

rém zahynulo 241 Američanů (většinou z námořní pěchoty), se vojáci USA vylodili na 

Grenadě (1983) a svrhli tamní režim, dvakrát udeřili na výcvikové tábory teroristů 

v Libyi (1986) a dvakrát se střetli s íránskými ozbrojenými silami (1987 a 1988) atd.  

Jak ukazuje tabulka číslo 48, Richard Grimmett napočítal 21 případů použití sí-

ly USA v zahraniční politice od nástupu Reagana do Bílého domu do skončení 

studené války.1 Na konto prezidenta Bushe st. zde připadá invaze do Panamy, která na 

                                                      
1 Viz GRIMMETT, Richard F.: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2007. 

Citované vydání – http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32170.pdf 
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přelomu let 1989 a 1990 vedla ke svržení Manuela Noriegy, vrchního velitele národní 

gardy a faktického vládce Panamy, i jeho unesení do Spojených států. Při akci zahynu-

lo 23 vojáků USA, na panamské straně 500 až pět tisíc lidí. Akci ozbrojených sil USA 

odsoudila Organizace amerických států. V roce 1989 též americké vojenské letectvo 

krylo ze vzduchu akce části armády, která zůstala věrná filipínské prezidentce Corazon 

Aquinové, při potlačování šestého pokusu o její svržení.   

Mezinárodněpolitické důsledky měla i tzv. reganomika, konzervativní politika sní-

žení daní a omezování regulace podnikání. Ta podle Roberta Gilpina představovala 

agresivní hospodářský unilateralismus, především pak sázku na „mnohem více lo-

kální a nacionalistickou zahraniční ekonomickou politiku“. „Reaganova ekonomická 

kontrarevoluce“ vedla mimo jiné k tomu, že vzniklo deficit-dvojče: rozpočtový a ob-

chodní deficit. Rostla potřeba půjček v zahraničí a tyto velké půjčky v polovině osm-

desátých let minulého století „změnily Spojené státy z největšího světového státního 

věřitele na velkého státního dlužníka“.1 
 

Graf č. 27: Dovoz surové ropy do USA, 1972-1989 

(v tisících barelů ročně) 
 

 
 

Za úspěch reganomiky lze pokládat dočasné zmenšení ropné závislosti USA na 

okolním světě. Podpora domácí těžby se stala důležitější než vytváření rezerv 

z dovezené ropy. Během prvních deseti dnů v Bílém domě Ronald Reagan zrušil regu-

laci cen na surovou ropu a benzín. Ceny výrazně vzrostly, ale v roce 1982 se dovoz 

(4,3 miliónů barelů za den a 28 % spotřeby) snížil na polovinu úrovně roku 1977 (teh-

dy činil 8,6 miliónů barelů denně a 47 % spotřeby Spojených států). Podíl importu ze 

                                                      
1 GILPIN, Robert: The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century. Prince-

ton: Princeton University Press, 2000, s. 227 a 228-229. 
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států OPEC, který roku 1977 představoval 72 % dovezené ropy, klesl v roce 1985 na 

42 % – ovšem v roce 2000 již opět přesáhl polovinu podílu, konkrétně 51 %.  

Padla některá ekologická omezení. Začala nová těžba ropy na Aljašce, zvýšila se 

těžba v Severním moři i v Mexickém zálivu. Výrazně vzrostlo využívání jaderné ener-

gie, ale i uhlí. Také se zúročily některé úsporné a rozvojové programy předcházejících 

tří vlád. Graf číslo 27 ukazuje, k jakému snížení došlo v dovozu ropy během Reagano-

vy vlády. Zachycuje období od embarga zemí OPEC po Jomkipurské válce v roce 

1973 do konce studené války.1 Připomíná, že závislost na importu nezmizela zcela  

– a že po počátečním poklesu v roce 1980 nastoupil roku 1984 opět růst dovozu. 

Zvětšil se však manévrovací prostor pro jednání se zeměmi OPEC, což až do příchodu 

vlády Georgie Bushe ml. zklidnilo trh s naftou a benzínem v USA.  

Strach z ropného šoku však v USA nezmizel. V roce 1983 bylo vytvořeno specia-

lizované velitelství USCENTCOM (United States Central Command), do jehož ob-

lasti odpovědnosti spadá Blízký a Střední Východ, včetně Egypta, Iráku, Íránu či Af-

ganistanu, ale i Rudé moře, Perský záliv a část Indického oceánu; dnes také státy post-

sovětské Střední Asie (viz mapa číslo 5 v 22. kapitole).  

Podle některých autorů k prvnímu skutečnému naplnění Carterovy doktríny (viz 13. 

kapitola) došlo až na konci irácko-íránské války, konkrétně v květnu 1987 (operace 

Earnest Will). Tehdy íránské ozbrojené síly začaly ohrožovat kuvajtské tankery (prav-

děpodobně proto, aby odradily Kuvajt od půjček na zbraně pro Irák). Prezident Reagan 

odsouhlasil, aby 11 těchto kuvajtských tankerů plulo pod vlajkou USA, a nařídil jejich 

ochranu válečným námořnictvem Spojených států. Senát sice tuto akci vzápětí odmítl 

poměrem hlasů 91 ku 5, ale Reagan své stanovisko nezměnil.2 Akci na místě zabezpe-

čovalo výše zmíněné velitelství USCENTCOM. 

Přestavba v SSSR 
Měnící se politická situace, která souvisela jak s nárůstem zkušeností prezidenta, 

tak i se změnami mezi jeho spolupracovníky, ale hlavně s nástupem přestavby 

v Sovětském svazu, vedly k řadě změn. Velkou nervozitu, spojenou s rozmísťováním 

nové generace zbraňových systémů středního doletu v západní Evropě (v návaz-

nosti na rozmístění raket SS-20 v západních oblastech Sovětského svazu) doprovodil 

v listopadu 1981 Reagan návrhem na tzv. nulové řešení: obě strany odstraní z Evro-

py rakety středního doletu. Moskva tento návrh odmítla, rozpaky vyvolával také mezi 

Reaganovými spolupracovníky. Po oficiálním předložení návrhu dohody o nulové 

variantě sovětská strana navrhla snížení raket středního doletu na obou stranách, tedy 

nejen sovětských a amerických, ale též britských i francouzských raket. To odmítl 

Washington. Sovětský svaz pak vyhlásil jednostranné embargo na rozmísťování vlast-

ních raket v evropské části SSSR. Spory vedly k tomu, že do diskuse byly zataženy 

                                                      
1 Zpracováno podle The Energy Information Administration 

 – http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_sum_crdsnd_adc_mbbl_m.htm 
2 Viz KLARE, Michael T.: Petroleum Anxiety and the Militarization of Energy Security. In: Energy Secu-

rity and Global Politics. The Militarization of Resource Management.  Edited by D. Moran  

and J. A. Russell. New York: Routledge, 2009, s. 48 a HAKES, Jay: A Declaration of Energy Inde-

pendence. Citované vydání, s. 76-77. 
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úvahy o rozmísťování raket krátkého doletu v NDR a Československu atd. Poté, kdy 

parlamenty SRN, Itálie, a Norska v listopadu 1983 schválily rozmístění raket a střel na 

svém území, situace se dále zdramatizovala: v SRN mělo být rozmístěno 108 raket 

Pershing II a 96 střel s plochou dráhou letu, 160 střel s plochou dráhou mělo být umís-

těno ve Velké Británii, 110 v Itálii a 48 jak v Belgii, tak v Nizozemí.   

Obrat nastal v červenci 1987, kdy Gorbačov navrhl likvidaci raket středního doletu 

jak v Evropě, tak i v Asii. Po relativně krátké diskusi v prosinci 1987 došlo k podpisu 

sovětsko-americké dohody o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Poprvé 

byl zcela zlikvidován jeden druh jaderných zbraní, který měl navíc strategické charak-

teristiky. Společné sovětsko-americké prohlášení, které při příležitosti podpisu této 

smlouvy podepsali Michail Gorbačov a Ronald Reagan, uvádí, že nejvyšší představite-

lé USA a SSSR se budou i nadále „řídit přesvědčením, jež slavnostně vyhlásili, že 

jaderná válka nesmí být nikdy rozpoutána a že v ní nemůže být vítězů. Jsou pevně 

odhodláni odvrátit jakoukoli válku mezi SSSR a USA – jadernou i konvenční. Nebu-

dou usilovat o dosažení vojenské převahy.“ Zároveň Reagan i Gorbačov v tomto pro-

hlášení oznámili, že se dohodli „aktivizovat dialog a podporovat rýsující se tendenci 

ke konstruktivní spolupráci ve všech sférách jejich vztahů“.1  Ovšem ostatní mocnosti 

si rakety středního doletu ponechaly a v lednu 2007 sestřelila Čína ve výši 865 kilome-

trů nad Zemí vlastní družici právě raketou tohoto typu. To staví nad budoucností ame-

ricko-ruské smlouvy o likvidaci raket středního doletu velký otazník.  

Mezi Washingtonem a Moskvou začala soutěž v návrzích na zmenšení vojenských 

arzenálů. Výsledkem začínající imploze Sovětského svazu byl odchod z Afganistanu 

v roce 1989 a jednostranné stažení části konvenčních sil z východní Evropy. Také ví-

deňská jednání o vzájemném vybalancovaném snížení konvenčních sil NATO a Var-

šavské smlouvy, započatá v roce 1973, dospěla ke konci: v roce 1990 pak byla pode-

psána multilaterální Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, která 

vymezila snížení arzenálů v pěti kategoriích zbraní: v tancích, obrněných transporté-

rech, dělostřelectvu, letectvu a bojových vrtulnících. Smlouva START I byla sice 

podepsána v červenci 1991, tedy až po kolapsu Sovětského svazu, ovšem připravována 

byla už během Reaganovy vlády; jednání začala v květnu 1982.2  

Rozpad Sovětského svazu 
Při hodnocení Reaganovy zahraniční politiky každý analytik nutně narazí na otáz-

ku, jaký byl její podíl na porážce a rozpadu Sovětského svazu. Jak vlastně v osmde-

sátých letech minulého století proběhl onen přechod od konfrontace ke smíru? Na 

přelomu let 1992 a 1993 zveřejnil John Gaddis článek nazvaný Teorie mezinárodní 

politiky a konec studené války. V této studii rozebral teoreticko-metodologické přístu-

py ke studiu studené války a rozdělil všechny teoretiky do tří skupin – na behavioristy, 

strukturalisty a evolucionisty. Srovnal jejich analýzy a dospěl pak k pozoruhodnému 

závěru: žádný člen žádné z těchto skupin nepředvídal onu podobu konce studené vál-

ky, která skutečně nastala. Podle Gaddise je studená válka ukázkou toho, jak „jsme se 

                                                      
1 Rudé právo, 12. prosince 1987. 
2 Viz Dokumenty na CD – 127. START I,  31. 7. 1991 
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snažili příliš přizpůsobit naše historické a teoretické analýzy kontinuitě… Zřídka na-

cházíme způsob, jak do teorie uvést diskontinuitu či pokusit se určit, co způsobuje, že 

se přihodí“. Připomíná zároveň, že je obtížné v systematickém studiu postřehnout dis-

kontinuitu v sociálním fenoménu.1  

Co platí o teorii, je ještě výraznější v praktické politice. I když bojovná Reaganova 

rétorika, jeho výrazně zvýšené výdaje na zpravodajskou službu a na armádu naznačují, 

že byl odhodlán bojovat, ve skutečnosti byl v přímých vojenských akcích opatrný. 

Z dostupných údajů vyplývá, že Reaganova politika vůči socialistickým zemím byla 

postavena na klasickém modelu: odtrhávat jednotlivé satelity od Sovětského sva-

zu, což odpovídalo představám mnoha teoretiků i politiků – od Burnhama po Brzezin-

ského. Vždyť v téže době bývalý Carterův poradce pro otázky národní bezpečnosti 

Zbigniew Brzezinski publikoval stať Budoucnost Jalty, v níž nastínil svůj scénář odtr-

žení států východní Evropy od Sovětského svazu. Ten zahrnoval jak společné akce 

Západu, zapojování východoevropských zemí – bez souhlasu Moskvy – do západoev-

ropských institucí, ale i podporu aktivit disidentů, kteří nejsou vedlejší produkt tako-

véhoto sjednocování Evropy, ale část „příčiny evolučních změn ve východní Evropě“.  

„Amerika – neboť hraje rozhodující vojenskou roli – by měla převzít vedení k dosaže-

ní tohoto cíle“. Brzezinski nehovořil o neutralitě jednotlivých původně socialistických 

zemí, ale o „rozšíření neutrality rakouského typu na další oblasti“. Výsledkem měl být 

vznik jednotné Evropy jako „důsledek záměrně, ale opatrně podněcovaného procesu 

změn, tedy jakási historická krádež, která nebude ani rychle objevena, ani nebude 

snadné jí čelit“.2 

Přestože porovnání oficiálních dokumentů není informací o úplné podobě politiky, 

srovnání národně-bezpečnostních direktiv NSDD-54, která byla věnována vý-

chodní Evropě3, a NSDD-75, zaměřené přímo na bezpečnostní politiku vůči So-

větskému svazu4, pomůže porozumět východiskům Reaganova týmu.   

 NSDD-54 ze září 1982 jasně říká, že „primárním dlouhodobým cílem USA ve vý-

chodní Evropě je… usnadňování jejího případného opětovného začlenění do spo-

lečenství evropských států“. Konkretizace úkolů podpory liberalizace politické  

a hospodářské, lidských a občanských práv, podpora prozápadní orientace obyva-

telstva, cílem bylo „zmenšování hospodářské a politické závislosti těchto zemí na 

SSSR a usnadňování jejich spojení se svobodnými státy Západní Evropy“. Tato di-

rektiva vyžadovala diferencovaný přístup Spojených států k jednotlivým zemím 

východního bloku, což by mělo napomáhat jejich rozkladu. V těchto doporučeních 

lze vidět rozpracovanou variaci Johnsonovy doktríny budování mostů.  

 NSDD-75 z ledna 1985 uvádí, že cílem zahraniční politiky vůči Sovětskému svazu 

je zadržovaní či zatlačování, nikoliv zničení – jak již bylo uvedeno, úkolem bylo 

                                                      
1 GADDIS, John L.: International Relations Theory and the End of the Cold War. In: International 

Security, 17(3), 1992/3, s. 52. 
2 BRZEZINSKI, Zbigniew: The Future of Yalta. In: Foreign Affairs. Winter, 1984/1985, s. 295-301. 
3 Viz Dokumenty na CD – 116. NSDD-54, 2. 9. 1982 
4 Viz Dokumenty na CD – 117. NSDD-75, 17. 1. 1983 
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„zadržovat a časem zvrátit sovětský expanzionismus“. Tato politika měla „obsaho-

vat tři prvky: vnější odpor vůči sovětskému imperialismu; vnitřní tlak na SSSR 

s cílem oslabit zdroje jeho imperialismu; a jednání, která by odstranila, na základě 

přísné reciprocity, významné rozpory.“ Požadavek odpovědět na sovětské výzvy 

podle této direktivy vyžadoval „těsnou spolupráci průmyslových demokracií, včet-

ně silnějšího a efektivnějšího kolektivního obranného upořádání… I když je pod-

pora Aliance pro celkovou strategii podstatná, Spojené státy mohou být v určitých 

situacích nuceny chránit své životní zájmy bez podpory Aliance či dokonce tváří 

v tvář alianční opozici; i v těchto situacích by měly Spojené státy maximální mož-

nou měrou konzultovat se svými spojenci.“ V pasáži nazvané „Sovětská říše“ je 

stanoven cíl „povzbuzovat sovětské spojence, aby se co nejvíce distancovali od 

Moskvy v zahraniční politice a doma co nejvíce směřovali k demokracii“. To je 

seznam doporučení, který by pravděpodobně podepsal i George Kennan. 

Z těchto dokumentů je zřejmé, že ani Reaganova vláda neočekávala, že rozpad 

socialistického bloku v Evropě začne v Moskvě. Ve skutečnosti však bylo vítězství 

USA ve studené válce dosaženo na základě vnitřního rozpadu Sovětského svazu. Až 

ztráta vize a vůle vítězit u sovětské elity umožnila odtržení východoevropských zemí.  

I když odhodlání Bílého domu bylo podmínkou vítězství ve studené válce, základem 

tohoto vítězství byla naivní politika tehdejšího nejvyššího představitele Sovětského 

svazu, Michaila Gorbačova. Výraznější postava v Kremlu by odhalila a využila ris-

kantní a nekoncepční charakter Reaganovy politiky. 
 

Tabulka č. 49: Zahraniční politika USA 

na konci studené války 
 

 multilaterální 
 

           unilaterální 

donucovací kooperativní kooperativní donucovací 

proaktivní   

Carterův 

důraz na 

lidská práva 

Reagonovo zvýšení 

vojenských výdajů 

reaktivní SDI Gorbačov 

Nixonův 

důraz na 

uvolňování 

napětí 

 

 

Podle některých autorů byl prostě Reagan „šťastný prezident“ (Michael Mandel-

baum). Sovětský svaz prožíval krizi vedení, na Blízkém východě po Carterových do-

hodách z Camp Davidu byl relativní klid, ceny na ropném trhu byly příznivé pro Zá-

pad. Na druhé straně, jak tvrdí například Robert Tucker, Reagan dosáhl svých cílů: 

obrátil úpadek moci USA, oživil věrohodnost moci Spojených států ve světě a zastavil 

sovětskou expanzi. Nepodařilo se mu ovšem obnovit celonárodní konsensus ohledně 

zahraniční politiky.1 Tabulka číslo 49 ukazuje, jak William Chittick hodnotí úsilí tří 

                                                      
1 Podle HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 67-68. 
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posledních prezidentů z doby studné války z hlediska jejich úsilí vybalancovat závaz-

ky. V tomto svém schématu chápe výraz „proaktivní“ v duchu definice rakouského 

psychiatra Viktora Frankla – „jednat ještě před tím, než se situace změní na zdroj kon-

frontace nebo krize“. 1  

Unilateralismus v době Bushe st. 
Byl to až Reaganův nástupce, George Bush st., kdo ve své Zprávě o stavu Unie 

z ledna 1990 oznámil vítězství Spojených států ve studené válce.2 Tehdy, po drama-

tických změnách v Moskvě a ve východní Evropě, Bush st. prohlásil, že „nastal čas 

velebit nový konsensus, doma i v zahraničí, společnou vizi mírového světa, který si 

přejeme vidět“. Už dnes „Amerika, ne země, ale idea, žije v mysli lidí všude… Před 

námi je nový svět výzev a příležitostí, je zde třeba vůdcovství, které pouze Amerika 

může poskytnout.“3 I když tato slova zní velmi pateticky, znamenala už vybočení 

z Reaganovy konzervativní rétoriky, čímž symbolizovala, že nový prezident má jiný 

styl práce i myšlení. Namísto ideologa-herce nastoupil mimořádně zkušený mezi-

národněpolitický praktik, který před příchodem do Bílého domu šéfoval misi 

v Pekingu, byl ředitelem CIA a velvyslancem při OSN. Protiklad nemohl být větší.   

Jako po každé velké válce i po studené válce rostl ve Spojených státech význam 

idealistického přístupu k mezinárodním vztahům. Velké vítězství a nové, hegemonis-

tické postavení Spojených států se zdálo tak výrazné, že se zásadní změna povahy svě-

tového politického systému zdála možná. Této vizi dal 11. září 1990 průchod prezi-

dent Bush st. v projevu o novém světovém řádu4, o němž pojednává závěr 13. kapi-

toly. Prezidentovy tehdejší výroky byly bezesporu ve znamení multilateralismu. 

Zvláště v souvislosti s válkou v Perském zálivu ožila myšlenka kolektivní bezpečnos-

ti – tehdy, po obsazení Kuvajtu Irákem právě na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti 

státy OSN vyhlásily válku Iráku. Podle někerých autorů byl však Bush st. unilateralista 

při prosazování demokracie a kapitalismu, jeho finanční podpora OSN byla podmíněná 

a „použil Radu bezpečnosti Spojených národů jen jako prostředek k legitimizaci 

koalice, kterou organizoval proti Iráku při válce v Perském zálivu“.5  

Idealismus nebyl ovšem jedinou motivací zásahu Spojených států proti irácké in-

tervenci v Kuvajtu. Konec studené války sice pro USA výrazně snížil hrozby ply-

noucí z vojenské oblasti, ovšem nikterak nesnížil rizika spojená s ropnou závislos-

tí. Tato nová situace vytvořila v představách řady politiků, ideologů i analytiků vizi 

možného vojenského zajištění energetické bezpečnosti USA. Hned poté, kdy 

2. srpna 1990 Irák obsadil Kuvajt, světový trh ztratil přibližně stejné množství dodávek 

ropy jako během předcházejících krizí v Perském zálivu – tři milióny barelů denně 

z Iráku a dva milióny z Kuvajtu, což se rovnalo osmi procentům tehdejší světové pro-

                                                      
1 CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání,  

s. 152 a 156. 
2 Viz Dokumenty na CD – 122. George Bush st.: Vítězství ve studené válce, 31. 1. 1990 
3 President George Bush Proclaims Col War Victory. In: Major Problems in American Foreign Relations. 

Volume II: Since 1914. Citované vydání, s. 509. 
4 Viz Dokumenty na CD – 124. George Bush st.: Nový světový řád, 11. 9. 1990 
5 CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 154. 
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dukce. Cena ropy se hned v prvních dnech konfliktu v USA vyhoupla z 16 na 33 dola-

rů za barel. Saúdská Arábie ovšem zvýšila těžbu a nahradila 60 % výpadku.1  

Šest dní po irácké invazi prezident George Bush st. oznámil nutnost chránit ropná 

pole v Saúdské Arábii vojenskou silou Spojených států. Jako prvořadý motiv uvedl 

energetické potřeby Spojených států: „Naše země nyní dováží téměř polovinu své spo-

třeby ropy a může být postavena před velké ohrožení své ekonomické nezávislosti… 

Suverénní nezávislost Saúdské Arábie je životním zájmem Spojených států.“ 

V prezidentské direktivě NSD-54 z ledna 1991 se pak uvádí, že USA mají trvající zá-

vazek chránit své životní zájmy v Perském zálivu „v případě nutnosti za použití vojen-

ské síly proti jakékoliv mocnosti se zájmy nepřátelskými vůči našim“.2   

Americký Kongres odsouhlasil operaci Desert Storm v lednu 1991, a to v poměru 

52 ku 47 v Senátu a 250 ku 183 ve Sněmovně reprezentantů. Rada bezpečnosti OSN 

přijala v období mezi srpnem a prosincem 1990 – již v novém, nestudenoválečnickém 

klimatu – celou řadu rezolucí, jimž nehrozilo žádné veto. Podařilo se vytvořit koalici 

34 států, přičemž ovšem 73 % koaličních sil v počtu 956 600 vojáků tvořili vojáci 

USA. Na základě těchto rezolucí jednotky OSN zahájily osvobozování Kuvajtu, a to 

pod vedením amerického generála Normana Schwarzkopfa. Ani při výrazném politic-

kém konsenzu a ideovém sblížení stálých členů Rady bezpečnosti neměla však vlastní 

vojenská operace plně podobu společné akce – Spojené státy odmítly sovětský návrh 

vytvořit společný vojenský štábní výbor, byť to článek 47 Charty OSN předpokládá.  
 

Tabulka č. 50: Oficiální ztráty USA ve válce v Perském zálivu, 1991 
 

složka  

ozbrojených sil  

počet průběžně 

nasazených 

celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

celkem 2 225 000 147 235 467 849 

pozemní vojsko 782 000 98 126 - 578 

válečné námořnictvo 669 000 5 50 - 67 

námořní pěchota 213 000 24 44 92 160 

letectvo 561 000 20 15 9 44 

pobřežní stráž 400 - - - - 

 

Vojenské osvobození Kuvajtu bylo dokončeno během měsíce, ale spojenecké ar-

mády nezaútočily na Irák. Tato skutečnost postupně vyvolávala v Bushově adminis-

trativě i v Republikánské straně rostoucí napětí. Řada neokonzervativců i konzervativ-

ců začala kritizovat fakt, že Saddám Husajn nebyl svržen. Důvodů, proč Bush st. 

v roce 1991 nedovolil, aby pozemní operace pokračovala na Bagdád, bylo hned něko-

lik. Předně pokládal mezinárodní koalici za křehkou a obával se jejího rozpadu v pří-

padě, že by byl cíl operace změněn z osvobození Kuvajtu na obsazení Iráku. Obdobně 

                                                      
1 Viz HAKES, Jay: A Declaration of Energy Independence. Citované vydání, s. 80. 
2 Viz Dokumenty na CD – 126. NSD-54, 15. 1. 1991 
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hrozilo, že se rozpadne domácí opora akce. Zároveň se Bush st. pravděpodobně do-

mníval, že antisaddámovské nálady v Iráku vzrostou natolik, že irácký prezident bude 

svržen silami zevnitř. Navíc zde byly obavy z velkých ztrát při pozemních bojích 

v Iráku.1 Tabulka 50 ukazuje, jaké byly ztráty USA během této války.2  

Útok ideových unilateralistů začal už v době, kdy prezident George Bush st. hovořil 

o novém světovém řádu. Pravděpodobně první unilateralistický projekt po skončení 

studené války jak vytvořit „svět jedné supervelmoci“ pochází už z února 1992. 

Někdy je označovaný jako Wolfowitzova doktrína. Jedná se o 46 stránkový tajný 

dokument nazvaný Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994-1999 (DPG, 

Defense Planning Guidance). Ten zpracovali tehdejší pracovníci ministerstva obrany 

I. Lewis Libby (pozdější šéf sekretariátu viceprezidenta Dicka Cheneyho, odsouzený 

za lhaní při vyšetřování vyzrazení identity agentky CIA), Paul Wolfowitz (za prezi-

dentství Bushe ml. náměstek ministra obrany a šéf Světové banky) a Zalmay Khalilzad 

(spolupracovník řady výzkumných pracovišť, za prezidentství Bushe ml. velvyslanec 

USA v Afganistanu, Iráku a v OSN). Materiál byl sepsán pro tehdejšího ministra obra-

ny Dicka Cheneyho.  

Dokument DPG je pokládán za první zformulování neokonzervativních před-

stav o zahraniční politice USA v nové situaci. Z dostupných informací, zveřejněných 

v The New York Times,3 vyplývá, jak si jeho autoři představovali nové úkoly:  

 „Naším prvořadým cílem je zabránit znovuvytvoření nového rivala“. Tomu by 

měla odpovídat i nová regionální strategie, přesněji řečeno odlišné strategie pro 

různé regiony.  

 Spojené státy mají být připraveny podniknout unilaterální vojenskou akci. 

Protože je zřejmé, že „světový pořádek je koneckonců zajišťován Spojenými stá-

ty“, „USA by měly být schopny jednat nezávisle, když kolektivní akce nemohou 

být řízeny“ nebo v krizi, která vyžaduje rychlou odpověď.   

 Dokument požadoval „brzké vybudování“ globální protiraketové obrany.  

 Je v něm též úkol roztáhnout NATO směrem do středovýchodní Evropy. 

 Vymezil cíl být připraven vést současně válku proti Iráku a Severní Koreji.  

V tomto dokumentu začínají úvahy o preventivních aktivitách, a to v globálním 

rozměru. Zde se objevují výzvy, aby při stavu 1,6 miliónů vojáků byl vojenský rozpo-

čet navýšen na 1,2 bilionu dolarů za pět let, požadavek „podstatné americké přítom-

nosti v Evropě“, přičemž je nutné při obraně před nebezpečím z Ruska posunout se 

dále do východní Evropy. Jako vhodné autoři pokládají „rozhodnutí Aliance učinit 

tak“. Je pozoruhodné, že dokument zároveň tvrdí, že „není pravděpodobné, že by se 

v příštích letech mohla znovu objevit globální konvenční výzva vůči USA a západní 

bezpečnosti z euroasijského heartlandu“.  

                                                      
1 Viz PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 198. 
2 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
3 Viz Dokumenty na CD – 128. Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994-1999, 18. 2. 1992 
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Na rozdíl od představ prezidenta Bushe st. o novém partnerství dokument usiluje  

o vytvoření světa s jednou dominantní vojenskou mocností, jejíž vůdcové „musí udržet 

mechanismus pro odstrašení potenciálních konkurentů“, kteří by „aspirovali na větší 

regionální či globální roli“. Podle DPG „naše nukleární síly poskytují důležitou od-

strašující hráz proti možnosti revitalizované či nepředvídatelné globální hrozby“. 

Předvídá, že „budoucí koalice budou ad hoc uskupení“. Mělo by se zabránit případ-

ným snahám spojit Ukrajinu, Bělorusko a další nově nezávislé státy s Ruskem. Protože 

Rusko zůstává „jediná mocnost světa s kapacitou zničit Spojené státy“, měly by ame-

rické strategické síly zůstat zaměřeny na cíle právě v Rusku. A dokud se jaderné arze-

nály nestanou neškodné, „stále stojíme tváří v tvář možnosti, že mohutné strategické 

jaderné síly zůstávají v rukou těch, kdo mohou vše zvrátit zpět k uzavřeným, autoritář-

ským a nepřátelským režimům“.  

Autoři dokumentu zformulovali pro USA úkol zabránit výraznému přezbrojení 

Německa a Japonska, zvláště pak jejich jadernému vyzbrojení. Dokonce se v něm ho-

voří o nutnosti být připraven použít vojenskou sílu k tomu, aby se zabránilo šíření 

jaderných zbraní v zemích jako je Severní Korea, Irák, některé republiky bývalého 

Sovětského svazu a v Evropě. Studie DPG obsahuje také varování, že Kuba a Severní 

Korea vstupují do fáze intenzivní krize (převážně ekonomické, ale i politické), která 

může vlády těchto zemí přivést k „akcím, které by se jinak zdály jako iracionální“.  

A dodává, že „stejný potenciál existuje v Číně“.  

Radikalismus DPG nepronikl zcela do Obranné strategie pro 90. léta1, kterou 

v lednu 1993 podepsal tehdejší ministr obrany USA Dick Cheney. I ta však v návaz-

nosti na konec studené války požadovala „strategickou hloubku“, což mimo jiné zna-

mená „předsunutou přítomnost, včetně rozmístěných sil“. To se týká i trvalé dislokace 

ozbrojených sil Spojených států v Evropě.  

Clintonovské proměny  
Bill Clinton se stal prvním prezidentem USA, zvoleným po vítězství ve studené 

válce. Doba se změnila a žádala si nové přístupy. Ty charakterizoval Clintonův porad-

ce pro otázky národní bezpečnosti Anthony Lake hned v roce 1993: „Nástupcem dok-

tríny zadržování musí být strategie rozšiřování – rozšiřování svobodného světového 

společenství… Musíme odporovat agresi – podporovat osvobozování států nepřátel-

ských demokracii… Spojené státy budou usilovat o izolaci (nedemokratických států) 

diplomaticky, vojensky, ekonomicky a technologicky“.2 Tehdy se objevil pojem „da-

rebácké státy“. Tento neurčitý výraz slouží k označení zemí jednajících mimo rámec 

standardů mezinárodního společenství a ohrožujících Spojené státy či jejich postavení. 

Samotné mezinárodní společenství pak je někdy chápáno šíře jako OSN, jindy úže 

jako bezpečnostní komunita států kolem USA.   

Základní hodnocení říkají, že se Clinton soustředil především na domácí záleži-

tosti a využil nové, mimořádné postavení USA ke konsolidaci ekonomiky a spo-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 129. Obranná strategie pro 90. léta, leden 1993 
2 Citováno podle PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American For-

eign Policy. Citované vydání, s. 204. 
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lečnosti. Významné bylo i to, že konec studené války se časově shodoval s nástupem 

nového typu technologií – především osobních počítačů a využití internetu –, což ně-

které autory vedlo k závěru, že věk ropy vystřídá věk informací. Základem nové politi-

ky se měla stát „geoekonomika“, aktivity v oblasti NAFTA či WTO. Geoekonomika 

měla nahradit geopolitiku.  
 

Graf č. 28: Výdaje ministerstva obrany USA 

za vlády prezidenta Williama J. Clintona, 1993-2001 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Podle Williama Banyana s příchodem Billa Clintona do Bílého domu nastoupilo do 

vysokých vládních pozic téměř tucet trilateralistů – ostatně sám Clinton prý s Trilate-

rální komisí spolupracoval či byl jejím členem.1 V duchu jejich vizí globalizace byla 

tehdy často vnímána jako amerikanizace. Robert Gilpin v této souvislostí hovoří  

o „řízené obchodní politice“, přičemž například „agresivní ekonomická ofenziva proti 

Japonsku na počátku devadesátých let zdůraznila americké opuštění multilateralismu“. 

Ekonomická bezpečnost začala být chápána jako významnější než vojenská bezpeč-

nost.2 Tomu odpovídaly i prvotní změny v zahraniční politice. Zvýšila se angažovanost 

vlády USA při pomoci zahraničnímu obchodu, zvláště na nových trzích. Tu ovšem 

ohrozila asijská finanční krize v roce 1997 a propad ruského rublu v roce 1998, ale  

i ekonomická krize Brazílie plus Argentiny na konci devadesátých let minulého století.  

Došlo ke snížení vojenských výdajů. Jak ale ukazuje graf číslo 28, pokles vojen-

ských výdajů se týkal hlavně prvního Clintnova volebního období,3 kdy ministrem 

                                                      
1 BANYAN, Will:  The "Proud Internationalist": The Globalist Vision of David Rockefeller. (© March 

2006), s. 56 – http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/third_section/The_Proud_Internationalist_2006.pdf  
2 GILPIN, Robert: The Challenge of Global Capitalism. Citované vydání, s. 11, 17 a 233. 
3 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.  
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zahraniční byl Warren Christopher. A právě Christopher v roce 1993 ujistil Kongres, 

že Spojené státy užijí v mezinárodní politice sílu pouze tehdy, když (a) bude známa  

i strategie odchodu z konfliktu; (b) bude zajištěna podpora ze strany veřejnosti; (c) 

bude vypracován projekt stabilizace situace.1 Také snaha vytvořit globální protira-

ketový systém byla zmrazena: na Ministerstvu obrany byla z SDIO vytvořena Orga-

nizace balistické raketové obrany (BMDO, Ballistic Missile Defense Organization), 

která se zaměřila převážně na otázky regionální obrany a na obranu válčiště.  

Zahraniční politika se zpočátku zaměřila na „kontrolu havárií“. V lednu 1993 na 

žádost OSN se 28 tisíc vojáků USA zapojilo do intervence v Somálsku, čemuž se 

Bush st. bránil jako aktivitě, která je za rámcem zájmů Spojených států. Někteří kriti-

kové ale i nadále tvrdili, že se Clintonova vláda chybně zaměřuje na vnitřní sociální, 

ekonomické a politické problémy států jako jsou Somálsko či Haiti, nikoliv na zájmy 

USA. Po dvou letech, kdy se počet mrtvých a raněných vojáků přiblížil stovce, Spoje-

né státy své jednotky ze Somálska stáhly, aniž pomohly občanskou válku v zemi vyře-

šit. Tato hořká zkušenost pak vedla k velké zdrženlivosti při genocidě ve Rwandě, 

kde bylo v roce 1994 za tichého přihlížení mezinárodního společenství zmasakrováno 

téměř milión lidí. Za svoji tehdejší pasivitu se později Clinton veřejně omluvil.  

Úspěchy slavila Clintonova diplomacie, založená na přímých jednáních 

s KLDR. V roce 1993 Clinton odstartoval nové kolo jednání a podle smlouvy mezi 

Severní Koreou a USA z roku 1994 měly být v KLDR odstaveny dva nukleární reakto-

ry schopné produkovat plutonium pro jaderné nálože. Podle téže dohody byla započata 

stavba jaderné elektrárny, která měla do roku 2003 odstavené energetické zdroje na-

hradit lehkovodními reaktory, které plutonium neprodukují. Američany vedené kon-

sorcium podepsalo v prosinci 1999 kontrakt za 4,6 miliardy dolarů na výstavbu dvou 

takovýchto reaktorů. V roce 2000 se ministryně zahraniční USA Madeleine Albrighto-

vá stala prvním vysokým západním státníkem, který navštívil Pchjongjang a setkal se  

s Kim Jong-ilem. Pchjongjang navštívili i jihokorejský prezident a japonský premiér.  

Způsob jednání s KLDR se ale výrazně lišil od přístupu ke konfliktu na Bal-

káně. Právě na vztahu k tomuto konfliktu lze zachytit postupně se měnící styl Clinto-

novy zahraniční politiky. Z počátku hledala diplomacie USA měkké, kompromisní 

řešení balkánského konfliktu, a to včetně neochoty uznat rozpad Jugoslávie. Snahu 

„kontrolovat havárie“ by mohl představovat Vance-Ovensův plán, který navrhl rozdě-

lit Bosnu a Hercegovinu na tři částečně autonomní provincie. Postupně však rostla jak 

angažovanost, tak i jednostranný radikalismus. Podle Kissingera už „v roce 1994 Clin-

tonova administrativa podpořila tajné zásilky zbraní z Íránu do Bosny, aby obešla 

zbrojní embargo OSN, které nechtěla zpochybňovat“.2 V roce 1995 ozbrojené síly 

USA bez dohody na půdě OSN odpálily střely s plochou drahou letu na srbské pozice 

v Bosně a Hercegovině. Prohlubující se nedůvěra v mezinárodní právo byla jedním 

z důvodů, proč roku 1998 Pákistán a Indie provedly pokusné jaderné výbuchy. 

                                                      
1 Viz HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 74.  
2 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 218. 
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K významným změnám došlo v oblasti energetické bezpečnosti i jejího vnímání. 

V době Reaganovy vlády se podařilo ropný trh v USA zklidnit: od roku 1986 do roku 

2003 se cena ropy pohybovala v pásmu 15 až 20 dolarů za barel. Pouze právě v době 

první války proti Iráku vyskočila nad toto pásmo, a to v průměru o více než 75 centů. 

Období vlády Billa Clintona bylo dobou, kdy jak nová administrativa, tak i americké 

ropné monopoly začaly využívat možností, které nabídl rozpad Sovětského svazu  

a divoká privatizace v postsovětském prostoru.  
 

Graf č. 29: Vývoj produkce, dovozu a spotřeby ropy v USA, 1949-2007 

(v miliónech barelů ročně) 
 

 
 

Předmětem zájmu se stala jak sibiřská ropná pole, tak i oblast nových států v okolí 

Kaspického moře. Carterova doktrína se teritoriálně rozkročila. Stalo se tak už po roce 

1992, kdy prezident naznačil, že oblast Kaspického moře by se mohla stát hlavním 

zdrojem ropy pro USA a jejich spojence a pomoci snížit závislost Spojených států 

na oblasti Perského zálivu. Přinejmenším od roku 1993 geopolitické analýzy v USA 

vnímají Rusko a oblast Kaspického moře nejen jako dvě odlišné oblasti zdrojů 

ropy a plynu, ale též jako geopolitická ohniska, které je nutné co nejvíce oddělit  

– či přímo postavit proti sobě. Tehdy získaly podporu Bílého domu iniciativy týkají-

cí se ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan a plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum, které obchá-

zejí jak Rusko, tak Írán. Nové snahy i nejistotu posiloval fakt, že – jak ukazuje graf 

číslo 29 – od roku 1994 Spojené státy dovážejí více ropy, než jí doma těží 1  

Paralelně s oficiálními rozbory se začaly, a to zvláště v okolí budoucího viceprezi-

denta Dicka Cheneyho, formulovat konkrétní představy o proniknutí na ruský a kas-

pický ropný prostor. Kaspické okolí začalo být představováno jako nová strategická 

                                                      
1 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/ 
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příležitost v nejširším slova smyslu – mezi poradci v roce 1996 vytvořené americko-

ázerbájdžánské obchodní komory jsou jména Dicka Cheneyho, Henryho Kissingera, 

Zbigniewa Brzezinského, Breneta Scowcrofta atd., tedy reprezentantů nejrůznějších 

skupin uvnitř politické elity USA.  

Liberální unilateralismus 
Na těchto událostech bylo zřejmé, jak se měnil koncept zahraniční politiky USA – 

jak se posouvalo myšlení politické elity od náznaků multilateralismu k unilateralismu. 

William Chittick poznamenává, že multilaterální politika „musí být postavena spíše na 

obecných principech než na ad hoc rozhodování“. Opatření, dohody či postupové kro-

ky nemohou být redukovány na sérii bilaterálních aktů. Zároveň musí být založena na 

„difusi reciprocity“, což znamená, že tedy státy, praktikující multilaterální politiku, 

neočekávají vyvažování svých akcí.1 K tomu ale triumfalismus po vyhrané studené 

válce rozhodně nesměřoval.  

Tehdy v USA procházel další proměnou pohled na roli ozbrojených sil v zahraniční 

politice. Podle Clintnova Čtyřletého plánu obrany – Quadrennial (QDR) – z roku 

1996 měly být ozbrojené síly USA schopny vést současně dvě velké regionální 

války (major theater wars, MTWs). Například v Perském zálivu a v Koreji. Třífázový 

scénář, který počítal se zastavením nepřátelského útoku, následným doplněním vlast-

ních sil a protiútokem, spojeným se získáním převahy v celé hloubce bojiště a dosaže-

ním politických cílů, ovšem vyžadoval zvýšení vojenských výdajů i personálu.  
 

Tabulka č. 51: Prezidenti, příležitosti a užití síly, 1947-1998 
 

prezident příležitosti použití síly frekvence 

Harry S. Truman 40 11 27,5 % 

Dwight D. Eisenhower 82 50 60,9 % 

John F. Kennedy 55 35 63,6 % 

Lyndon B. Johnson 66 39 59,0 % 

Richard M. Nixon 54 16 29,6 % 

Gerald R. Ford 25 8 32,0 % 

Jimmy Carter 20 45 44,4 % 

Ronald W. Reagan 110 74 67,2 % 

George  Bush st. 51 24 47,0 % 

William J. Clinton 77 41  53,2 % 

 

Podle Jamese Meernika nepředstavovalo Clintonovo prezidentství žádný zásadní 

odklon od užívání síly v zahraniční politice. O tom svědčí nejen počet aktů užití vojen-

ské síly mimo války, ale i využití příležitosti použít sílu v zahraniční politice USA. 

Příležitost použít sílu Meernik definuje jako „situace, kdy můžeme rozumně předpo-

kládat, že prezident zvažoval použití vojenské síly“. Vymezuje též pět kritérií takovéto 

                                                      
1 CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 24. 
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situace: a) situace zahrnuje reálné nebezpečí pro teritoriální bezpečnost USA, jejich 

současné spojence či hlavní klienty; b) situace, která obsahuje nebezpečí pro vládu 

USA, vojenský či diplomatický personál, významné množství občanů USA či majetku 

USA; c) události, které vedou či mohou vést k výhodám pro ideologické oponenty 

USA; d) události, které mohou vést ke ztrátám vlivu USA v oblastech, které jsou chá-

pány jako sféra vlivu USA, zvláště pak ve Střední a Jižní Americe; e) události zahrnu-

jící vnitrostátní vojenský konflikt, který z humanitárního či strategického hlediska 

ohrožuje významný počet osob.  

Tabulka číslo 51 shrnuje, kolikrát podle rozborů Jamese Meernika měli prezidenti 

USA od Trumana po Clintona příležitost užít sílu a kolikrát se k takovémuto užití síly 

skutečně uchýlili. Vyplývá z ní, že prezidenti v letech 1947 až 1998 z 580 příležitostí 

jich k akcím ozbrojených sil USA mimo oficiální války využili 343. Podle uvedené 

tabulky nejméně takto užívali sílu prezidenti Truman, Nixon a Ford – což souvisí 

s politickým i vojenským vytížením v korejské a vietnamské válce.1 

Přesto ale neokonzervativci zůstali nespokojeni. Robert Kagan uvádí seznam čtyř 

hlavních selhání Clintona v zahraniční politice: selhání při zadržování Číny, selhání 

umožňující obnovu moci Saddáma Husaina, selhání snahy udržet odpovídající vojen-

skou sílu USA a selhání při výstavbě národní protiraketové obrany.2 Tím předzname-

nal směřování budoucí vlády Bushe ml. Ovšem mnohé z aktivit, které jsou pokládá-

ny za projev Bushova unilateralismu, mají své zárodky v druhém období Clinto-

novy vády, kdy se ministryní zahraničí stala Madeleine Albrightová a kdy prezident 

uvízl v síti domácích skandálů. Jako příklad lze uvést: 

 Již v srpnu 1998 – po teroristických útocích na velvyslanectví Spojených států 

v Keni a Tanzanii, při nichž zahynulo 224 lidí včetně 12 občanů USA – dopad-

lo prvních 75 střel s plochou dráhou letu na základny organizace Al-Káida 

v Afganistanu. Tehdy Clinton prohlásil, že „nebudou existovat žádná útočiště pro 

teroristy. Budeme bránit náš lid, naše zájmy a naše hodnoty.“ To jsou teze, které 

pak často opakoval Bush ml. 

 Zároveň Spojené státy bombardovaly továrnu v Súdánu. Jako důvod, který se 

nepodařilo prokázat, bylo uvedeno, že se tam vyrábějí chemické zbraně. Zničena 

byla polovina súdánské výroby léků. Podle některých odhadů si nepřímé následky 

vybombardování této továrny vyžádaly několik desítek tisíc mrtvých.3  

 Navržená smlouva při jednání na zámku Rambouillet ve Francii na počátku roku 

1999, kterou prosazovali při jednání s Bělehradem a kosovskými separatisty minis-

tryně zahraničních věcí USA i generální tajemník NATO, měla charakter ultimata 

ve prospěch jedné strany. Jak píše Henry Kissinger, „požadavky z Rambouillet 

znamenaly zlom v historii Aliance, protože se rovnaly vyhlášení války skupinou 

                                                      
1 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované vydání, 

 s. 12 -13 a 221 (tuto tabulku uvádí Meernik i na s. 15, přičemž jako součet příležitostí v obou přípa-

dech uvádí 605 a počet všech akcí sečetl na 318).  
2 Citováno podle HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 79. 
3 Viz CHOMSKY, Noam: 11.9. Praha: Mezera, 2003, s. 42-43. 
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států, která svoji alianci vždy zdůvodňovala čistě obrannými cíli.“1 Od 24. března 

do 10. června 1999 USA a některé další státy NATO bombardovaly Svazovou 

republiku Jugoslávii. Stalo se tak bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Podle 

Human Rights Watch bylo zabito 489 až 528 civilistů; jugoslávská strana ovšem 

uvádí 1200 až 2500 zabitých civilistů a hmotné škody ve výši 30 miliard dolarů.  

 Týden před začátkem bombardování Jugoslávie byla ve Washingtonu přijata nová 

strategie NATO, která mimo jiné orientuje Alianci na vojenské mise mimo rámec 

mezinárodního práva. 

Bombardování Jugoslávie názorně ukazuje proměnu postavení Spojených států ve 

světovém politickém systému. Vznik Spojených států byl ve znamení co největší izo-

lace od politických rozmíšek v Evropě. Na začátku 20. století přestal mít tento první 

životní zájem USA podobu pasivního izolacionismu a získal opačné, aktivistické vy-

jádření: cílem Washingtonu se stalo úsilí politiku evropských mocností ovlivňovat 

aktivním zasahováním do vytváření rovnováhy na evropském subkontinentě. Tak tomu 

bylo v 1. světové i 2. světové válce, ale hlavně v době války studené. Od bombardová-

ní Jugoslávie v roce 1999 lze hovořit o tom, že někteří architekti zahraniční politiky 

USA se domnívají, že Spojené státy mají potenciál rovnováhu v Evropě nadiktovat 

podle svých představ. Také zdůvodňování umístění vojenských základen USA 

v Evropě na počátku 21. století někdy postupuje tímto směrem: role amerických 

vojsk je prý vyrovnávací a nárazníková. Nadřazenost Německa v tomto regionu je 

prý nepřijatelná, hegemonie USA ale nevadí.2           

Nová strategie NATO 
Strategická koncepce Aliance, přijatá na summitu ve Washingtonu v dubnu 1999, 

se pokouší transformovat NATO pro potřeby úkolů po studené válce. Je sice dítětem 

kompromisu, ovšem nejdůležitější změny byly přijaty pod tlakem z Washingtonu. No-

vá strategie si klade za úkol „konsolidaci a uchovávání pozitivních změn nedávné mi-

nulosti a při řešení současných i budoucích bezpečnostních výzev“ – to je formulace, 

kterou lze vztáhnout i na právo zasahovat do vnitřních záležitostí států. Strategie nepo-

kládá rozsáhlou konvenční agresi proti NATO za pravděpodobnou, hovoří však o ce-

lém komplexu nových vojenských a nevojenských rizik. V jejich seznamu lze nalézt 

útlak, etnické konflikty, hospodářské katastrofy, kolaps politických řádů či šíření zbra-

ní hromadného ničení, ale i územní spory, porušování lidských práv, rozpad států, 

teroristické činy, sabotáže, organizovaný zločin, přerušení přílivu životně důležitých 

zdrojů, a dokonce „nedostatečné nebo neúspěšné úsilí o reformy“.  

Největší pozornost přitahují ty pasáže nové strategie, které hovoří o možnosti vo-

jenských akcí NATO bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, tedy mimo rámec platné-

ho mezinárodního práva. Jak uvádí text v článku 29 nové strategie, NATO má být 

připravováno na mise, v nichž mají vojenské schopnosti Aliance „přispívat k předchá-

zení konfliktům a ke krizovému řízení prostřednictvím operací mimo článek 5“. To 

znamená, že Aliance má provádět zahraniční intervence, které nejsou vedeny na 

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 214-215. 
2 Viz ART, Robert J.: A Grand Strategy for America. Ithaca: Cornell University Press, 2003, s. 140-141. 
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obranu napadnutých členských států NATO. Tuto tezi pak doprovází trojí neurči-

tost strategie NATO: vágnost z hlediska vymezení geografické oblasti působnosti, 

nezřetelnost, pokud jde o použité zbraně v konfliktu, a mlhavost, pokud se jedná 

o povahu konfliktu, v němž bude síla použita.1 

Zároveň s přijetím nové strategické koncepce NATO byly v dubnu 1999 přijaty 

první země, které původně patřily do Varšavské smlouvy – Česko, Polsko a Maďarsko. 

Další rozšíření nastalo v roce 2004, kdy se členy Aliance staly Bulharsko, Estonsko, 

Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Mapa číslo 4 ukazuje, jak se při 

svém čtvrtém a pátém rozšíření NATO začalo cíleně přibližovat k hranicím Ruska. 
 

Mapa č. 4: Rozšiřování NATO, 1949-2004 
 

 
 

Nová strategie byla ihned použita při bombardování Jugoslávie. Tato akce podlomi-

la důvěru v mezinárodní právo a instituce, které je mají prosazovat. Jedním z projevů 

této skutečnosti bylo výrazné narušení vztahů Washingtonu a Bruselu s Moskvou. 

Ještě před rozšířením NATO na východ a bombardováním Jugoslávie Aliance 

s Ruskem spolupracovala – Rusko bylo členem Rady euro-atlantického partnerství  

i Partnerství pro mír, vyslalo 2,5 tisíc vojáků na operaci do Bosny a Hercegoviny, kte-

rou vedlo NATO, spolupracovalo ve Stálé společné radě NATO-Rusko. To vše v roce 

1999 prošlo krizí. Bombardováním Jugoslávie Spojené státy a jejich spojenci podko-

                                                      
1 Viz Washingtonský summit NATO. Praha: Česká atlantická komise, 1999. 
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paly postavení prezidenta Borise Jelcina v Moskvě a otevřely do Kremlu cestu pro 

Vladimíra Putina. 

Zákonitosti mocenské rovnováhy jsou ale nesmlouvavé: padne-li rozhodnutí  

o změnách norem v rozporu se zájmy nějaké velmoci, následuje mocenský kon-

flikt. Jednostranné zahájení vojenských operací NATO proti Jugoslávii na takový 

nesouhlas narazilo. Cesta k míru pak vedla přes jednání skupiny G8, kterých se neú-

častnili všichni členové NATO, ale Rusko a Japonsko. Konečné právní rozhodnutí pak 

přijala Rada bezpečnosti OSN, kde nebyli všichni členové skupiny G8, ale právo veta 

v ní má i Čína. Takto složitě od diplomacie přes válku k diplomacii hledaly mocnosti 

v roce 1999 řešení – při rostoucím chápání povahy nové mocenské rovnováhy ve světě 

se nakonec vrátily na půdu OSN.  

Příchod Baracka Obamy do Bílého domu počátkem roku 2009 znamenal změnu, 

která se odrazí i na politice NATO. Nová doktrína Aliance by měla být přijatá na 

summitu v Lisabonu, který by se měl sejít na přelomu let 2010 a 2011.  

Humanitární intervence 
Ke zdůvodnění vojenských aktivit mimo sice nedokonalé, ale platné mezinárodní 

právo začala sloužit koncepce humanitární intervence. Ta se měla stát politickou 

nadstavbou ideje lidských práv. V devadesátých letech minulého století podnikly Spo-

jené státy čtyři tzv. humanitární vojenské operace – v Somálsku, na Haiti, v Bosně  

a Hercegovině či v Jugoslávii. Jiné země se ujaly vedení v obdobných operacích na 

Východním Timoru a v Sierra Leone. Všechny tyto intervence s významnou výjimkou 

bombardování Jugoslávie se odehrály pod mandátem OSN.  

Podle obhájců koncepce humanitární intervence opravňuje hromadné a zásadní po-

rušování lidských práv mezinárodní společenství k vojenskému zásahu do vnitřních 

záležitostí. Problém je ovšem v tom, zda všechny velmoci budou pokládat stejné činy 

za masové a zásadní porušování lidských práv. V případě, že budou Spojené státy uni-

laterálně rozhodovat o tom, co je a co není takovýmto porušováním, výsledkem bude 

ztráta konsenzu o tom, co je mezinárodní právo. Podle kritiků koncepce humanitární 

intervence je úcta k suverenitě státu základem mezinárodního práva, přičemž 

intervence není možná na základě rozhodnutí abstraktního mezinárodního spole-

čenství či vlády USA, ale pouze na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN.  

Dobové statistiky jsou při analýzách humanitárních intervencí nesmlouvavé. Na 

koncepci humanitární intervence se odvolávali zastánci bombardování Jugoslávie, 

protože před začátkem bombardování letadly NATO v bojích v Kosovu zahynuly 

údajně dva tisíce lidí. Jenže stranou pozornosti zastánců humanitární intervence nezů-

stala pouze již zmíněná genocida Hutů v Rwandě. V probíhajícím konfliktu v Alžírsku 

tehdy dosáhly ztráty přibližně 150 tisíc lidí. V občanské válce, probíhající od roku 

1983 na Srí Lance, zahynulo do konce století 65 tisíc lidí a při povstání v Súdánu od 

roku 2003 zahynulo 200 tisíc lidí atd. Je zřejmé, že výběr cílů pro humanitární in-

tervenci zůstal podřízen představám o státním zájmu USA. Samotný fakt, že se 

NATO v roce 1999 neodvážilo k pozemním operacím proti Jugoslávské armádě, při-

vedl Kissingera k ironické poznámce, že „strach z obětí vedl nakonec i k tomu, že le-
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tecké útoky byly prováděny z výšek, které měly být mimo dosah srbských protiletadlo-

vých baterií – z pěti kilometrů a výše –, což naznačovalo, že alespoň v Kosovu západní 

demokracie vázaly svoji ochotu podstupovat rizika kvůli morálce na určitou nadmoř-

skou výšku“. A navíc připomíná: „Když se morální principy aplikují bez ohledu na 

historické podmínky, není obvykle výsledkem zmírnění utrpení, ale jeho zvýšení.“1 

Pro konzervativce, jako je Patrick Buchanan, je vše jasné: „Přestože Theresa 

Murrayová žije nesvobodně a v pekelných podmínkách, američtí vojáci brání hranice 

Koreje, Kuvajtu a Kosova.“ Ohrožení na těchto hranicích, které jsou podle Buchanana 

vzdálené přes půl světa, nesnese srovnání s ohrožením USA na hranici s Mexikem. 

Přes ni prý v noci proudí davy lidí, kteří se „v nekonečných řadách plahočí na sever do 

velkých amerických měst. Invazní armády se vracejí domů, imigrační armády nikoli.“2 

Tento nový izolacionismus varuje před vyčerpáním zdrojů na bojištích, na nichž se 

nerozhoduje o životních zájmech Spojených států.   

Není zcela jasné, jaké byly osobní představy prezidenta o zahraniční politice ve 

chvíli, kdy jej osobní skandály svázaly s domácí politikou. Jisté ale je, že posuny 

v Clintonově zahraniční politice byly zvláště znát po listopadu 1994, kdy republi-

káni zvítězili ve volbách do Kongresu a získali většinu v obou jeho komorách. Ná-

zorně to lze ukázat na třech mezinárodních smlouvách:  

 Především je zřejmé, že jedním z opěrných sloupů kontroly nešíření jaderných 

zbraní je dnes Smlouva o úplném zákazu jaderných pokusů (Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT). Ta byla podepsána v roce 1996, a to i Spojený-

mi státy. Kongres USA však v roce 1998 zablokoval ratifikaci této smlouvy. 

Program Demokratické strany 2008 předpokládá, že CTBT bude opětovně předlo-

žena k ratifikaci.  

 V listopadu 1993 podepsal prezident Clinton smlouvu o volném obchodu 

s Kanadou a Mexikem (NAFTA, North American Free Trade Agreement). Přes-

tože se stala předmětem kritiky za to, že v některých ohledech může podřizovat 

právní systém Spojených států mezinárodní organizaci, Kongres dohodu NAFTA 

ratifikoval – ve Sněmovně reprezentantů hlasovalo 234 poslanců pro a 200 bylo 

proti, v Senátu hlasování dopadlo 61 ku 38.  

 Komplikovanější byla situace kolem Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 

OSN o klimatických změnách. V listopadu 1998 jej viceprezident Al Gore pode-

psal. Jenže již v červenci 1997, tedy ještě před dokončením Kjótského protokolu, 

Senát Kongresu USA přijal poměrem hlasů 95 ku 0 rezoluci, podle níž je nepřija-

telná smlouva, která nestanoví stejné cíle a časové harmonogramy jak pro rozvo-

jové, tak i pro průmyslově vyspělé státy, neboť jiný postup by prý vážně poškodil 

ekonomiku Spojených států. Protože je globální cíl snížit emise skleníkových ply-

nů o 5,2 % do roku 2012 v Kjótském protokolu pojat diferencovaně a na Spojené 

státy připadl požadavek snížit emise o 7 %, Clintonova administrativa nikdy pro-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 211a 210. 
2 BUCHANAN, Patrick J.: Smrt Západu. Citované vydání, s. 186.  
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tokol nepředložila Kongresu k ratifikaci. George Bush ml. pak po svém přícho-

du do Bílého domu oznámil odstoupení USA od Kjótského protokolu.1  

 

17. Bushova doktrína 
Většina období vlády prezidenta George Bushe ml. byla ve znamení jednoznačného 

důrazu na unilateralismus. Ten byl bezprostředně svázán s opojením z vítězství ve 

studené válce, které nebralo ohledy na reálné hodnocení moci USA. Už během Clinto-

novy vlády tlak konzervativců postupně sílil a dařilo se mu posunout nálady jak v ame-

rické elitě, tak i veřejnosti. Zdá se, že se na konci devadesátých let minulého století 

ve Spojených státech zrodil nový konsenzus, týkající se globální politiky USA. 

V obou hlavních politických stranách převládlo přesvědčení, že po vyhrané studené 

válce hegemonistické postavení USA nejen umožňuje, ale též vyžaduje provádět soli-

térní politiku, neberoucí ohled na spojence a právo. Velmi významné bylo již zmíněné 

vítězství republikánů ve volbách v listopadu 1994, které jim dalo většinu v obou 

komorách Kongresu. Nejde pouze o to, že republikány ovládaný kongres USA po-

kládal dohody s KLDR za nepřiměřené usmiřování s totalitní komunistickou diktatu-

rou. Pro budoucnost se ukázalo jako velmi významné, že v roce 1997 Kongres USA 

zřídil Komisi na vyhodnocení raketové hrozby pro Spojené státy. Předsedou této 

Komise byl jmenován tehdejší poslanec Donald Rumsfeld, který byl též ministrem 

obrany ve vládě Geralda Forda a tento post získal i později, v první vládě George 

Bushe ml. Mezi členy komise byli například neokonzervativci Paul Wolfowitz a Willi-

am Schneider, Jr., ale i bývalý šéf CIA James Woolsey a další. Ve štábu komise pra-

coval i Stephen Cambone, který pak byl v letech 2003 až 2007 náměstkem ministra 

obrany pro zpravodajské služby.  

Ve své závěrečné zprávě z července 1998 tato Rumsfeldova komise varovala před 

nebezpečím z Ruska a z Číny.2 Komise objevila ale i nové nebezpečí: hrozba předsta-

vovaná řadou nepřátelských rozvojových států „je širší, bezprostřednější a rozvíjí se 

rychleji, než bylo uvedeno v odhadech a zprávách zpravodajské komunity“. Opět tedy 

velké změny začaly útokem na zpravodajské služby. Zpráva zároveň obsahuje hrozivé 

teze, že „Spojené státy nedostanou skoro žádné nebo vůbec žádné varování před ope-

račním nasazením raket“, které představují „přímou hrozbu pro území USA“. Komise 

ve své zprávě uvedla, že Írán a Severní Korea „budou schopny zasadit velký niči-

vý úder USA během přibližně pěti let po rozhodnutí získat tuto schopnost (během 

10 let v případě Iráku)“.  

Takto vznikal budoucí seznam „darebáckých států“, který kromě zmíněných tří ze-

mí zahrnoval také Kubu, Libyi, Somálsko, Džibuti, Sýrii a Súdán. Začala se rýsovat 

„osa zla“. Podle současných informací okupace Iráku a stav zbraňových systémů  

a vojenských výdajů Íránu či Severní Koreje závěry Rumsfeldovy komise nepotvrzují. 

Ovšem v roce 1998 tehdejší Clintonův ministr obrany William Cohen začal mluvit  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 133. George Bush ml.: Odmítnutí Kjótského protokolu, 13. 3. 2001 
2 Viz Dokumenty na CD – 131. Zpráva Komise na vyhodnocení raketové hrozby pro USA, 15. 7. 1998 
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o potřebě národní protiraketové obrany, která by měla chránit USA před útokem 

z KLDR či náhodnými a neúmyslně odpálenými raketami z Ruska nebo Číny.    

Souběžně byla na jaře 1997 vytvořena nezisková vzdělávací organizace nazvaná 

Projekt nového amerického století (PNAC, Project for the New American Century), 

která do určité míry sloužila jako střechová organizace konzervativních a neokonzer-

vativních pracovišť i skupin. To mělo výrazný vliv na formování zahraniční politiky 

budoucího prezidenta George Bushe ml. – samozřejmě spolu s jinými pracovišti, jako 

jsou například Center for Security Policy a National Institute for Public Policy. Mezi 

signatáři programového prohlášení PNAC byli všichni tři autoři dokumentu DPG, tedy 

Libby, Wolfowitz a Khalilzad, ale i budoucí viceprezident Dick Cheney, ministr obra-

ny Donald Rumsfeld či guvernér a bratr budoucího prezidenta Jeb Bush, další vý-

znamný neokonzervativec Norman Podhoretz i Francis Fukuyama či Dan Quayle  

a několik dalších osobností. Předsedou nové organizace se stal William Kristol a pre-

zidentem Gary Schmitt, přičemž mezi řediteli byli Robert Kagan, John Bolton, Bruce 

Jackson, Mark Gerson a Randy Scheunemann, pozdější zahraničněpolitický poradce 

neúspěšného republikánského prezidentského kandidáta Johna McCaina. 

Požadavky PNAC byly jasně zformulovány: „Výrazně zvýšit vojenské výdaje“, aby 

se udrželo globální vůdcovské postavení USA, „upevnit svazky s demokratickými 

spojenci, postavit se režimům nepřátelským našim zájmům a hodnotám“, podporovat 

politickou a ekonomickou svobodu v zahraničí a „přijmout odpovědnost, vyplývající  

z unikátní role Ameriky při zachování a rozšiřování mezinárodního pořádku, který je 

příznivý pro naši bezpečnost, naši prosperitu a naše principy“.    
 

Tabulka č. 52: Role a úkoly USA ve studené válce a v 21. století 
 

 studená válka 21. století 

bezpečnostní  

systém 
bipolární unipolární 

strategický cíl 
zadržovat Sovětský 

svaz 
udržet Pax Americana 

hlavní vojenské  

poslání 

odstrašit sovětský 

expanzionismus 

zabezpečit a rozšířit zóny  

demokratického míru, zabránit  

vzniku nového velmocenského  

konkurenta, využít proměny války 

hlavní vojenské  

nebezpečí 

potenciální globální 

války na mnoha  

válčištích 

potenciální regionální války rozeseté 

po světě 

ohnisko strategické 

konkurence 
Evropa východní Asie 

 

V září 2000, tedy v předvečer voleb, PNAC publikoval studii Přestavba americké 

obrany: strategie, síly a zdroje pro nové století, která obsahovala zásadní doporučení 

pro nového prezidenta.1 Je přirozené, že vycházela z DPG roku 1992. Podle tohoto 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 132. Přestavba americké obrany, září 2000 
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dokumentu „v současné době nemají Spojené státy žádného globálního rivala. Ame-

rickým doktrinálním cílem je udržet a rozšířit tuto výhodnou pozici co nejdále to půjde 

do budoucnosti.“ Studie formulovala „čtyři hlavní mise pro ozbrojené síly USA:  

 obrana území Spojených států;  

 vést a rozhodujícím způsobem zvítězit v několika souběžných velkých regionál-

ních válkách; 

  plnit »policejní« úkoly spojené se změnou bezpečnostního prostředí v  kritických 

oblastech; 

 transformovat ozbrojené síly USA s využitím »revoluce ve vojenství«.“ 

Pro zajištění těchto úkolů nadřazenosti musí Spojené státy „udržet jadernou převa-

hu“, založenou nejen na rovnováze s Ruskem, ale též na schopnosti čelit širokému 

globálnímu souboru současných i rodících se hrozeb. Zároveň se prý stalo nutné 

zvýšit počet vojáků v aktivní službě ze 1,4 na 1,6 miliónů a provést novou dislokaci 

trvalých vojenských základen do jižní Evropy a jihovýchodní Asie a změnit model 

námořního rozmístění tak, aby odrážel rostoucí strategický zájem USA o východní 

Asii. Tabulka číslo 52 ukazuje, jak jsou ve studii Přestavba americké obrany charakte-

rizovány změny bezpečnostního prostředí a úkolů Spojených států během studené vál-

ky a v 21. století.1 PNAC zanikl po roce 2006, kdy už byla zřejmá krize neokonzerva-

tivního přístupu k mezinárodním vztahům. Všechny tyto návrhy se odrazily v zahra-

niční politice George Bushe ml. Tabulka číslo 53 přináší přehled rozdílů v hodnoto-

vých prioritách demokratického prezidenta Billa Clintiona a republikánského prezi-

denta George Bushe ml., který vypracoval William Chittick.2  
 

Tabulka č. 53: Hodnotové priority Billa Clintona a George Bushe ml. 
 

uspořádání preferencí Clinton Bush 

první priorita 
„závazky a rozšíření“ (prvořa-

dou hodnotou je prosperita) 

„válka s terorismem“ (prvořadé 

jsou bezpečnostní hodnoty) 

druhá priorita 
kontrola „darebáckých států“ 

(bezpečnostní hodnoty) 

bránit „americkou svobodu“  

(hodnoty společenství) 

třetí priorita 

ochrana globálního životního 

prostředí a lidských práv  

(hodnoty společenství) 

pomoci tomu, kdo je připraven 

pomoci sobě (hodnoty prosperity) 

 

Strategie národní bezpečnosti 
Na první pohled se zdá, že výchozím okamžikem změny přístupu k zahraniční poli-

tice se stal teroristický útok 11. září 2001 na cíle ve Washingtonu a New Yorku, 

při němž zahynuly přibližně tři tisíce lidí. Odpověď Bushovy vlády se zpočátku 

jevila jako symetrická, velmi brzy se však změnila na globální. Tomu odpovídá 

také skutečnost, že Bushovu doktrínu – přesněji Strategii národní bezpečnosti Spoje-

                                                      
1 Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century. Washington,  

A Report of The Project for the New American Century, 2000, s. II, IV a 2.  
2 CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání, 2006. 
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ných států amerických1 – podepsal prezident George Bush ml. v září 2002, tedy rok 

po teroristických útocích. 

Ve skutečnosti je jisté, že samotné textaci Strategie předcházelo stanovení základ-

ních principů nové politiky, a to již řadu let před 11. zářím. Zmíněný dokument přijal 

za vlastní zásadní ideová východiska autorů DPG a Projektu nového amerického stole-

tí. Stala se vyznáním unilateralismu, manifestací odhodlání postupovat v případě po-

třeby při prosazování zájmů USA samostatně. Píše se v ní, že „přestože Spojené státy 

budou neustále usilovat o získání podpory mezinárodního společenství, nebudeme 

váhat jednat samostatně, když to bude nutné“.  
 

Graf č. 30: Hospodářská pomoc USA do zahraničí, 1997-2006 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2006) 
 

 
 

V tomto dokumentu jsou pozoruhodné kapitoly věnované nové éře globálního 

ekonomického růstu prostřednictvím svobodného trhu a svobodného obchodu, 

ale i o urychlení vývoje prostřednictvím otevírání společností a výstavby in-

frastruktury demokracie. V textu lze nalézt teze, že „svět, kde někteří žijí 

v komfortu  

a nadbytku, zatímco polovina lidstva žije za méně než dva dolary na den, není ani 

spravedlivý, ani stabilní“. Je v něm příslib zvýšit rozvojovou pomoc USA do zahra-

ničí o 50 %, ale i nové zásady pro její poskytování i měření – a to včetně požadavku 

zvýšení efektivnosti Světové banky, jejímž rozvojovým fondům dokument slibuje na-

výšení amerického příspěvku o 18 %. Materiál obsahuje i závazek zvýšit fondy USA 

pro vzdělávání cizinců nejméně o 20 %. V citlivé oblasti týkající se životního prostředí 

dokument slibuje, že americké emise skleníkových plynů budou během deseti let 

sníženy o 18 %. Graf číslo 30 ukazuje, jak se v letech 1997 až 2006 měnila hospodář-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 139. Doktrína USA, září 2002 
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ská pomoc USA do zahraničí.1 Je z něho patrné, že Bushova vláda této otázce věnova-

la větší pozornost než vláda Billa Clintona. 

Nová doktrína kladla důraz na politiku aktivního šíření demokracie a svobody 

do všech oblastí světa. Nastal prý „okamžik příležitosti“ pro USA kdy „síla musí být 

využita na podporu mocenské rovnováhy, která upřednostňuje svobodu“. 

Jádro celého dokumentu tvořila V. kapitola nazvaná Zabránit nepřátelům, aby vy-

hrožovali nám, našim spojencům a přátelům zbraněmi hromadného ničení. Ovšem již 

v předmluvě k celému dokumentu prezident USA napsal, že „ve jménu zdravého ro-

zumu a sebeobrany, Amerika bude jednat vůči vznikajícím hrozbám ještě dříve, než se 

plně zformují“. V dokumentu je pak tato teze, jejíž podstatou je preventivní užití síly 

a válka, opřena o tři základní skupiny argumentů: 

 Charakteristika mezinárodního prostředí. Podle Strategie disponují dnes Spoje-

né státy bezprecedentní a s nikým neporovnatelnou silou i vlivem. To je „okamžik 

příležitosti“ pro USA.  

 Nefunkčnost odstrašování. Žádný z dnešních „darebáckých států“ nedisponuje tak 

zhoubnými zbraněmi jako kdysi Sovětský svaz. Povaha a motivace těchto států 

však naznačují, že jsou odhodlanější zbraně hromadného ničení použít. Zastrašit 

tyto státy možnou odpovědí nelze, neboť jejich vůdcové jsou ochotnější risko-

vat, připraveni hazardovat životy vlastních lidí a bohatstvím národů. Dnes 

USA neohrožují státy, ale katastrofické technologie zahořklých jedinců.  

 Pojetí mezinárodního práva. Krátká pasáž o roli mezinárodního práva v zahra-

niční politice USA je věnovaná výkladu odvěkého práva na sebeobranu. To je chá-

páno jako oprávnění nečekat, až útok začne. Preventivní úder proti bezprostřední 

hrozbě je legitimní, a to i tehdy, když panuje nejistota, pokud jde o místo a čas 

možného nepřátelského útoku. Či, jak se v materiálu praví na jiném místě, „nejlepší 

obranou je dobrý útok“. Rada bezpečnosti OSN není v textu zmíněna ani jed-

nou, což jen dokresluje vztah k mezinárodnímu právu. Toto přehlédnutí nejdůleži-

tějšího orgánu OSN dokument umocňuje oznámením, že vláda USA neuzná ju-

risdikci Mezinárodního trestního tribunálu. 

Terorismus je ve Strategii přirovnáván k otroctví, pirátství a genocidě. Dokument 

uvádí, že USA nebudou rozlišovat mezi teroristy a těmi, kdo jim poskytují útočiš-

tě. K jejich zničení předpokládá přímou a trvalou aktivitu využívající všechny složky 

národní a mezinárodní moci. V textu se však našlo místo pro důležitou větu, že válka 

s terorismem není konfliktem civilizací. Pozoruhodné je, že dokument slibuje po-

moc jen těm bojovníkům za svobodu, kteří bojují mírovými prostředky.  

Boj proti terorismu a tzv. darebáckým státům má být opřen o kooperaci s ostatními 

centry globální moci. Především se v této souvislosti připomíná NATO, ovšem 

s dodatkem, že Aliance musí vytvořit nové struktury a kapacity pro vedení misí v no-

vých podmínkách. V textu se zdůrazňuje, že Spojené státy a Rusko již nejsou strate-

gickými protivníky, ovšem v nejdůležitějších ruských elitách přetrvává nedůvěra 

v americké motivy a politiku. Dokument hodnotí problémové oblasti a vymezuje po-

                                                      
1 Podle U.S. Overseas Loans and Grants (The Greenbook) – http://qesdb.usaid.gov/gbk/index.html 
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litiku USA k nim, a to v pozoruhodném pořadí: izraelsko-palestinský konflikt, vztahy 

Indie-Pákistán, Indonésie, Latinská Amerika a nakonec Afrika. Patrný je posun v poje-

tí Číny. Ta byla ještě v době volební kampaně Bushovým týmem hodnocena jako stra-

tegický konkurent, v doktríně ale Spojené státy vítají vznik silné, mírumilovné a pro-

sperující Číny.1 

Dokument se stejným názvem, který prezident Bush podepsal v březnu 2006, je 

především hodnotícím materiálem, který sice předešlou strategii pokládá za správnou, 

klade však zvýšený důraz na spolupráci se spojenci.2 „Amerika je ve válce“ – tak zní 

první věta z prezidentovy předmluvy k této nové Strategii. Výstavba armády a bezpeč-

nostních orgánů je vnímána jako úkol udržet převahu USA nad zbytkem světa. Prá-

vo je sice zmiňováno, ale nikoliv jako mezinárodní právo – důraz je kladen na dodr-

žování a prosazování práva v ostatních zemích. Zahraniční politika je především 

spojována s nevojenskými nástroji a akcemi společně se spojenci. Zároveň ale doku-

ment zdůrazňuje: „jestliže to na základě odvěkého práva na sebeobranu bude nutné, 

nezříkáme se užít sílu ještě předtím, než budeme napadeni, i když panuje nejistota 

ohledně času a místa nepřátelského útoku“. 

Jako největší nebezpečí jsou v nové strategii ukázány tzv. darebácké státy, tero-

rismus a šíření jaderných zbraní. Ve výčtu třinácti nástrojů ke „zničení tyranie a na 

podporu efektivní demokracie“ není uvedeno použití vojenské síly. Akcent na šíření  

a podporu demokracie má dostat podobu transformační diplomacie. Ta je pojata jako 

úkol „hledat a podporovat demokratická hnutí a instituce v každé zemi a kultuře 

s konečným cílem ukončit tyranii v našem světě“.3 

Bushova doktrína změnila pohled na odstrašení. Opírá se o wilsonovskou před-

stavu, že nedemokratický režim má nutně nedemokratickou zahraniční politiku – 

že tyran doma je v zahraniční politice agresor či přímo terorista. A že v případě 

takovýchto vůdců nemůže odstrašení fungovat. Takováto jednoduchá vazba však 

neexistuje. I v případě Saddáma Husajna platí, že sice použil chemické zbraně ve válce 

proti Íránu a proti kurdskému obyvatelstvu Iráku, ale nepoužil je při válce za osvobo-

zení Kuvajtu v roce 1991, ani proti spojeneckým jednotkám, ani proti Izraeli. I kdyby 

byl sociopat, jak tvrdily články podporující intervenci v Iráku roku 2003, odstrašení  

– strach z velkého trestu, tedy okamžitého svržení útokem spojenců na Bagdád – tehdy 

fungovalo. Ať již politici ve Washingtonu skutečně ztratili důvěru v odstrašení, 

nebo to jen předstírali, jako jedinou náhradu za ně nalezli preventivní válku.    

Podle Roberta Jervise problém nefunkčnosti odstrašení sice v souvislosti s Irákem 

nastal, ovšem měl jinou povahu, než ukazuje Bushova doktrína.  Jervis připomíná teo-

rii Kennetha Waltze, že rozšíření jaderných zbraní znamená zvýšení stability světové-

ho politického systému, protože se zvýší obavy případných útočníků z trestu. V pří-

padě, že by Bagdád jaderné zbraně získal, „odstrašení by fungovalo, ovšem nebyl by to 

                                                      
1 Viz The National Security Strategy of the United States of America. Washington: White House,  

September 2002. 
2 Viz Dokumenty na CD – 146. Doktrína USA, březen 2006 
3 The National Security Strategy of the United States of America. Washington: White House, March 2006. 
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Irák, kdo by byl odstrašován, ale byly by to Spojené státy“. Obavy z vyzbrojení Iráku 

zbraněmi hromadného ničení tedy nevypovídají jen o „modelu odstrašení, který Bush  

a jeho kolegové odmítli, ale také o expanzivní definici zájmů USA, kterou zastávají“.1 

Podle tohoto pojetí byla vedena preventivní válka proti Iráku proto, aby Washington 

neztratil svoji výhodu, nikoli proto, že by jej Irák ohrožoval. Změna chování USA vůči 

Severní Koreji poté, kdy odzkoušela jadernou nálož, naznačuje, že Waltz měl pravdu  

– nebo to, že jeho závěrům někdo ve Washingtonu věří.  
 

Tabulka číslo 54: Vojenský personál USA v aktivní službě, 1979-2005 

(počty v tisících) 
 

rok počet rok počet rok počet 

1980 2051 1989 2130 1998 1407 

1981 2083 1990 2046 1999 1386 

1982 2109 1991 1986 2000 1384 

1983 2123 1992 1807 2001 1412 

1984 2138 1993 1705 2002 1434 

1985 2151 1994 1611 2003 1427 

1986 2169 1995 1518 2004 1389 

1987 2174 1996 1472 2005 1385 

1988 2138 1997 1439 2006 n.a. 

 

Vojenská strategie a barevné revoluce 
Nové doktrinální myšlení se promítlo i do změn vojensko-politické strategie. Už 

roku 2002 přijala Bushova vláda novou strategii 4-2-1 (někdy též 1-4-2-1). Ta před-

pokládá, že ozbrojené síly USA mají být schopny: 

 plně ochránit Spojené státy; 

 udržovat ozbrojené síly schopné „odstrašit agresi a nátlak“ ve čtyřech „kritických 

regionech“, tedy v Evropě, severovýchodní Asii, Východní Asii a na Středním vý-

chodě/jihozápadní Asii;   

 mít schopnost čelit agresi ve dvou regionech současně; 

 být schopné „rozhodně zvítězit“, a to včetně schopnosti svrhnout nepřátelský re-

žim a okupovat zemi v jednom z těchto konfliktů „v čase a v místě naší volby“. 

Struktura základen ve světě se začala měnit tak, aby ozbrojené síly USA mohly 

kdekoliv zasáhnout během deseti dnů, zvítězit během třiceti dnů a za dalších třicet dnů 

být schopny bojovat jinde. Pro nové potřeby vypracoval Pentagon 68 válečných plá-

nů.2 Začalo období modernizace všech složek ozbrojených sil, které mělo být pů-

                                                      
1 JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 64 a 78. 
2 ISENBERG, David: The U.S. Global Posture Review, Reshaping America's Global Military Footprint 

 – http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN041119.htm#10 
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vodně završeno v roce 2010. Tabulka číslo 54 ukazuje vývoj vojenského personálu 

USA od nástupu Ronalda Reagana po intervenci v Iráku – tedy výkyv spojený s kon-

cem studené války.1 Graf číslo 31 ukazuje, jak dramaticky vzrostly vojenské výdaje 

za vlády George Bushe ml.2 Tento graf přibližuje i pokles kupní síly dolaru za vlády 

prezidenta Bushe ml. Z grafu číslo 40 v 22. kapitole pak je zřejmé, že se na začátku  

21. století vojenské výdaje USA vyšplhaly až nad hladinu výdajů v době korejské 

či vietnamské války.   
 

Graf č. 31: Výdaje ministerstva obrany USA  

za vlády prezidenta George Bushe ml., 2000-2009 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Uvedená vojensko-politická strategie začala být realizována i změnami v dislokaci 

vojenských základen USA v zahraničí. Nejčastěji se uvádí, že ze 1,4 miliónů vojáků 

Spojených států jich 369 tisíc slouží na přibližně 700 základnách v zahraničí. Ta-

kováto statistika zahrnuje základny, na nichž je významný počet vojáků – zpravidla se 

jedná o více než sto vojáků a náklady více než milión dolarů ročně. Podle souhrnné 

zprávy Ministerstva obrany USA měly v roce 2008 Spojené státy v zahraniční celkem 

761 vojenských stanovišť – což názorně ukazuje tabulka číslo 79 v 22. kapitole.3  

Novým prvkem v zahraniční politice USA se stala propracovaná koncepce tzv. 

barevných revolucí, a to zvláště v postsocialistickém prostoru. Jejich scénář vznikal 

při mobilizaci i sjednocování opozice proti vládě Vladimíra Mečiara na Slovensku 

v devadesátých letech minulého století. Byl použit při svržení Slobodana Miloševiče 

                                                      
1 U.S. Census Bureau – http://www.census.gov/  
2 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 6.1: Compo-

sition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126. 
3 Base Structure Report (Fiscal Year 2008 Baseline), DoD, s. 22  

– http://www.defenselink.mil/pubs/BSR_2008_Baseline.pdf 
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v Srbsku (2000). Osvědčil se pak během „revoluce růží“ v Gruzii (2003). Model ba-

revných revolucí hlavně proslavila oranžová revoluce, která v roce 2004 dramaticky 

pozměnila politickou scénu Ukrajiny. Neočekávaný výsledek měla „revoluce tulipánů“ 

v Kyrgyzstánu (2005), která nepřinesla změnu zahraničněpolitické orientace země. 

Někdy se hovoří o barevných revolucích šířeji – například o „revoluci cedrů“ v Liba-

nonu (2005), v roce 2005 americký prezident George Bush ml. při návštěvě Bratislavy 

mluvil o „purpurové revoluci“ v Iráku, někteří manifestanti v Kuvajtu v témže roce 

provolávali hesla o „modré revoluci“.  

Koncepce barevných revolucí vychází z poznatku, že v postsocialistických zemích 

lze pomocí kombinace organizované mládeže, západních médií a nespokojenosti 

vyrůstající ze sociální diferenciace zorganizovat svržení vlády. Pro tento úkol byl 

vypracován scénář práce nevládních organizací i jejich medializace. Právě účast ne-

vládních organizací, z nichž některé jsou finančně, organizačně, ale i výcvikem podpo-

rovány ze zahraničí, je jedním z nejčastěji diskutovaných témat tohoto modelu. Praxe 

navíc ukázala, že model barevných revolucí má v sobě zakódovány dva problémy: 

 Svrhnout vládu dobře organizovanou pouliční anarchií není tak obtížné jako udržet 

novou vládu. Sociální diferenciace, někde i velká chudoba a korupce vytvářejí pro 

takovýto převrat velmi dobrou základnu. Očekávání, že barevné revoluce předsta-

vují dramatickou změnu sociálně-ekonomické situace, se však ukázala nesplnitel-

ná. Zpravidla se jednalo jen o výměny na vrcholech moci, změny vlastníků ně-

kterých privatizovaných majetků a novou orientaci zahraniční politiky. Vý-

sledkem bylo zklamání značné části veřejnosti. K jejich další mobilizaci a udr-

žení nové mocenské elity je pěstován nacionalismus a dochází také k porušování 

demokratických pravidel. To potvrzuje politická nestabilita Ukrajiny po oranžové 

revoluci a militarizace Gruzie po revoluci růží, která vyústila v kavkazskou tragé-

dii při pokusu o násilné obsazení Jižní Osetie gruzínskou armádou v srpnu 2008. 

 Barevné revoluce představují tlak, který stmelil středoasijské republiky s jejich 

velkými sousedy. A tak jedním z výsledků zmíněných revolucí je růst významu 

Šanghajské organizace spolupráce.  

Z hlediska zájmů Západu představují barevné revoluce dílčí úspěch, který je 

spojen s hrozbou strategické porážky. Také ve Strategii národní bezpečnosti USA 

z roku 2006 je položen důraz na transformační diplomacii, která je širší než idea 

barevných revolucí.1 V roce 2007 pak ministryně zahraniční Riceová podepsala Stra-

tegický plán na léta 2007 až 2012, který obsahuje zásady této zahraniční politiky.2 Ne-

ní náhoda, že se barevné revoluce zastavily v roce 2005 na hranicích Kazachstánu 

a Ázerbájdžánu, tedy dvou ropných mocností, geopolitický význam byl pro zahranič-

ní politiku větší než hesla o demokracii.   

Situace se ale zkomplikovala poté, kdy některé státy NATO neratifikovaly doda-

tek ke Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Rusko následně roku 

2007 zmrazilo svoji účast na této smlouvě. Následovalo iniciování a jednostranné 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 146. Doktrína USA, březen 2006 
2 Viz Dokumenty na CD – 151. Transformační diplomacie 2007-2012, 2007 
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uznání samostatnosti Kosova odtrženého od Srbska v roce 2008 ze strany Spoje-

ných států a některých jeho spojenců v NATO, proti čemuž protestovalo Rusko, Čína 

Indie i celá řada dalších států. Útok gruzínské armády – vycvičené a vyzbrojené ze-

měmi NATO, zvláště pak USA, ale i Ukrajinou – na Jižní Osetii a na ruské jednotky 

rozmístěné tam k udržování míru, pak téhož roku vedl k tvrdé reakci ruské armády; 

následovalo rozhodnutí Moskvy diplomaticky uznat nezávislost odštěpenecké Ab-

cházie a Jižní Osetie. Vztahy s Ruskem se ještě více zhoršily. 

Národní protiraketová obrana 
 K nejvýraznějším projevům unilaterální politiky prezidenta Bushe ml. patřilo vy-

povězení Smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany (ABM Treaty) 

v prosinci 2001 (vstoupilo v platnost po půl roce).1 Zdůvodnění tohoto kroku nevypa-

dalo na první pohled unilaterálně: Prezident prohlásil, že smlouva ABM je dítětem 

studenoválečnických poměrů a zastarala. Ovšem proti vypovězení této smlouvy se 

dlouhodobě stavěly nejen Rusko a Čína, ale i mnozí evropští spojenci USA. Navíc 

Bushovo tvrzení bylo možné vykládat dvojím způsobem: (a) smlouva zastarala z tech-

nických důvodů – objevily se nové hrozby, kterým je nutné nově čelit; (b) Sovětský 

svaz se rozpadl a Rusko není supervelmoc, s níž je třeba dohadovat se o strategické 

rovnováze. Za této situace bylo zřejmé, že nejdůležitější otázkou není, zda je smlouva 

ABM z roku 1972 zastaralá, ale jakým způsobem má být překonána – zda nahrazením 

novou smlouvou, funkčním dodatkem, nebo vypovězením. Prezident George Bush ml. 

zvolil vypovězení. 

Vypovězení smlouvy ABM bylo právní podmínkou pro nastartování nového 

programu Národní protiraketové obrany USA (NMD). V roce 2002 bylo oddělení 

ministerstva obrany, které má dané otázky na starost, opět přejmenováno a restruktura-

lizováno – vznikla Agentura raketové obrany (Missile Defense Agency). Prezident-

ská direktiva NSPD-232 z prosince 2002 už ukládala nejen „odstranit umělé rozlišení 

mezi národní a regionální obranou“, ale i začít jednání s Velkou Británií a Dánskem 

(Grónskem) i dalšími spojenci v NATO a zprovoznit první části NMD do roku 2004. 

Zahájena byla i jednání s Polskem a Českou republikou o umístění raketové a radarové 

základny patřící do tohoto systému.  

 NMD navazuje na Reaganovu strategickou obrannou iniciativu v tom základním: 

je globální. Oficiálně má chránit USA, jejich ozbrojené síly v zahraničí i koaliční 

spojence před nebezpečím ze všech azimutů. V duchu zprávy Rumsfeldovy komise by-

lo od počátku zdůrazňováno nebezpečí raketového útoku na Spojené státy ze Se-

verní Koreje, Íránu a až do jeho obsazení vojsky USA i z Iráku. Zároveň ale NMD 

položila důraz na pozemní a námořní, nejen kosmické složky systému: oficiálně je 

cílem vybudovat systém, který by ze země a z kosmu zaznamenával start i let nepřátel-

ské rakety a zničil ji raketami odpálenými ze země. NMD se rozpíná od Aljašky, přes 

Japonsko a Austrálii do Evropy a Grónska – obkličuje jádro euroasijského kon-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 136. Oznámení o odstoupení od Smlouvy o omezení systémů protiraketové 

obrany, 13. 12. 2001 
2 Viz Dokumenty na CD – 141. NSPD-23, 16. 12. 2002 
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tinentu. Bouřlivé diskuse k této otázce, které po Bushovi ml. zdědil i nový prezident 

USA, se týkají tří hlavních oblastí: jaký je vojensko-politický smysl NMD, zda jsou 

reálné technické cíle NMD a zda neexistují efektivnější varianty NMD. 

Kritici současné podoby NMD především zdůrazňují, že jejím smyslem je vychýlit 

rovnováhu sil ve prospěch USA tak, aby Spojené státy mohly beztrestně zaútočit 

na Rusko a Čínu. Upozorňují, že Írán ani Severní Korea žádné rakety schopné doletět 

do USA nemají. A kdyby tyto země zaútočily na USA, znamenalo by to jejich sebe-

vraždu. Nebezpečí mezikontinentálních raket směřujících z Íránu či KLDR je určitě 

vzdálené a možná fiktivní. Narušení mocenské rovnováhy a zkomplikování vztahů 

mezi některými mocnostmi je ale reálné i aktuální.  
 

Tabulka č. 55: Výdaje USA na protiraketovou obranu 

(v miliardách dolarů) 
 

fiskální rok ‘85 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 

návrh  1,8 3,7 4,8 5,2 4,5 4,6 4,5 5,2 5,4 3,8 3,2 2,9 2,8 

schváleno 1,6 2,8 3,2 3,6 3,7 3,6 2,9 4,1 4,1 2,8 2,8 3,5 3,7 
 

fiskální rok ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 

návrh 2,6 3,6 3,3 4,5 8,3 6,7 7,7 9,2 7,8 9,3 8,9 9,3 

schváleno 3,7 3,5 3,7 4,8 8,4 6,6 7,7 8,9 7,8 9, 8,5 8,9 
 

Méně radikální obhájci systému NMD říkají, že tento systém je proti Rusku ne-

použitelný, protože je příliš „řídký“ a nedokonalý, aby mohl tisíc ruských raket 

zastavit. To je sice pravda, ale jakmile byla výstavba globální protiraketové obra-

ny s prvky kosmických zbraní zahájena, není už tak velký problém ji zdokonalo-

vat – zvyšovat množství protiraketových základen a radarů i jejich funkci měnit, ale 

také zdokonalovat techniku. Tomu odpovídají i plány Agentury raketové obrany, které 

ukazuje tabula číslo 55. Podle tohoto zdroje bylo na program protiraketové obrany od 

roku 1985 do roku 2009 vydáno celkem 123,9 miliard dolarů.1 Agentura zároveň 

předpokládá2, že údržba protiraketových systémů bude až do roku 2013 stát kaž-

doročně přibližně jednu miliardu, ovšem na vývoj pro potřeby NMD bude vydá-

no šest až sedm miliard dolarů ročně.3  

Tvrzení, že NMD je čistě obranný systém, může být zavádějící. Od dob kubánské 

raketové krize v roce 1962 je známé, že obranné a útočené strategické zbraně nelze 

rozlišit – této vojenské technice dávají obranné či útočné charakteristiky politická 

rozhodnutí o jejich využití. Po zdokonalení NMD si lze představit model války, kdy 

první úder ze Spojených států zničí větší část ruských raketových sil a i řídká 

                                                      
1 Missile Defense Agency: Historical Funding for MDA FY85-09  

– http://www.mda.mil/mdalink/pdf/histfunds.pdf 
2 Viz Dokumenty na CD – 164. Rozpočet Agentury raketové obrany, 2009 
3 Missile Defense Agency: Fiscal Year 2009 (FY 09) Budget Estimates  

– http://www.mda.mil/mdalink/pdf/budgetfy09.pdf 
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protiraketová obrana USA zadrží odpověď zdevastovaných strategických sil Rus-

ka. Takovéto úvahy o smyslu NMD obsahuje článek Keira Liebera a Daryla Presse 

nazvaný Vznik nukleární nadřazenosti USA, který byl roku 2006 otištěn v časopise 

Foreign Affairs. Podle jeho autorů „po skončení studené války byl (americký) nukle-

ární arzenál významně vylepšen“, naopak ruský upadal. Zdůrazňují, že modernizace 

jaderných sil USA nebyla namířena proti „darebáckým státům“ či teroristům. Součas-

né a budoucí jaderné síly USA jsou projektovány tak, aby byly „schopny pre-

ventivního odzbrojovacího úderu proti Rusku nebo Číně“. Autoři tvrdí, že propočítali, 

že překvapivým americkým útokem může být ruský i čínský jaderný arzenál zničen  

a jeho případné zbytky mohou být zachyceny novou protiraketovou obranou.1  

Nejznámější kritiku technických možností současného projektu Národní protirake-

tové obrany USA přinesla v červenci 2003 Americká fyzikální společnost. Upozornila 

mimo jiné, že pro zničení raket v první fázi letu z Íránu či ze Severní Koreje je 

v případě jedné rakety na pevné palivo nutné mít nejméně 1600 kosmických lapačů 

v ceně 57 až 224 miliard. Kdyby se jednalo o jednu raketu na tekuté palivo, bylo by 

zapotřebí 700 lapačů v ceně 27 až 78 miliard dolarů. Některé kritiky připomínají, že 

NMD je obranou proti neexistujícímu nebezpečí, která nevnímá nebezpečí reálná. 

Příkladem může být upozornění, že pro vlastníka jedné či několika jaderných bomb  

– ať již se jedná o teroristy, nebo o tzv. darebácké státy – je snazší dopravit nukleár-

ní nálož do Spojených států na lodi do přístavu než mezikontinentální raketou či 

propašovat ji na území USA po cestách, kterými jsou dopravovány drogy. Pro-

gram NMD ve své současné podobě nezajišťuje ochranu před raketami středního 

či krátkého doletu, které by byly odpáleny z lodí blízko pobřeží Spojených států. 

Například v roce 2004 vydalo 49 amerických generálů a admirálů ve výslužbě prohlá-

šení, v němž požadovali přesunout peníze vydávané a plánované na NMD na domácí 

obranné projekty – například zdokonalení ochrany přístavů či železnic před teroristy.  

Skutečnost, že NMD nemůže dát Spojeným státům jadernou nadřazenost nad Rus-

kem, naznačuje tabulka číslo 80 ve 22. kapitole zpracovaná na základě informací Aso-

ciace pro kontrolu zbrojení. Vyplývá z ní, že v současnosti je v arzenálu Spojených 

států celkem 1225 strategických nosičů a 5914 jaderných náloží, zatímco v ruské 

triádě je 848 strategických nosičů 4147 nukleárních náloží. I když tyto číselné úda-

je nehovoří o kvalitě, je z nich zřejmé, jak velké riziko by Washington podstoupil, kdy 

podlehl iluzi o bezčestnosti preventivního útoku na Rusko.   

Existují ovšem i kritici současného projektu NMD, kteří navrhují jeho rychlejší  

a efektivnější variantu. Mezi takovéto kritiky patří autoři Zprávy nezávislé pracovní 

skupiny o protiraketové obraně, kosmických vztazích a 21. století. Ti se rekrutují  

z  řad prominentních obhájců protiraketové obrany na takových prestižních pracoviš-

tích, jako jsou Institute for Foreign Policy Analysis, Heritage Foundation, High Fron-

                                                      
1 LIEBER, Keir A., PRESS, Daryl G.: The Rise of U. S. Nuclear Primacy. In: Foreign Affairs, 2006/2, 

s. 42-54. Rozpracovanější zdůvodnění svých závěrů autoři publikovali v témže roce v časopise Inter-

national Security: LIEBER, Keir A., PRESS, Daryl G.: The End of MAD? The Nuclear Dimension of 

U.S. Primacy. In: International Security, 30(4) Spring 2006. 
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tier, Claremont Institute či George C. Marshall Institute. Podle jejich závěrů skutečně 

funkční protiraketová obrana, která by měla zabránit „kosmickému Pearl Harboru”, 

musí mít tři hlavní komponenty: 

 Kosmické zbraňové systémy, především ty, které byly připravovány na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let 20. století v rámci projektu Brilliant Pebbles; 

 Modernizované námořní systémy; 

 Pouze dvě pozemní stanoviště, a to v USA, konkrétně na Aljašce a v Kalifornii, 

tedy nikoliv v Evropě. 

Podle této Zprávy nezávislé pracovní skupiny by základem protiraketové obrany 

mělo být tisíc družic-zabijáků vyvíjených během zmíněného programu Brilliant Peb-

bles. Tyto družice o váze 1,4 a 2,6 kg a velikosti „tradičního melounu z Jižní Karolí-

ny“ mají mít vlastní obranný systém a schopnost ničit nepřátelské mezikontinentální 

rakety ve všech třech fázích letu. Družice by měly být vypuštěny do roku 2010. Podle 

této koncepce stavět pozemní základny protiraketové obrany znamená ustrnout na 

zastaralých představách: „Pouze protiraketová obrana umístěná v kosmu může být 

skutečně globálním systémem“. V cenách z roku 2005 by měl program Brilliant Peb-

bles stát 16,4 miliard dolarů.1  

Podle citované Zprávy by existující součásti systému protiraketové obrany na mo-

řích a oceánech (tedy Aegis a Standard Missile) měly být zdokonaleny. Kromě úkolů, 

souvisejících s obranou proti mezikontinentálním balistickým raketám, by měl tento 

subsystém zajistit obranu před raketami středního doletu odpalovanými z lodí. Protira-

ketové systémy na lodích, právě tak jako pozemní základny, mají ale podle této analý-

zy mít pouze význam regionální či lokální. Zároveň by však americké pozemní základ-

ny „neměly být rozšiřovány dál, než jsou v současné době zprovozněné základny na 

Aljašce a v Kalifornii“. Tedy – žádné rakety v Polsku a žádný americký radar v Česku. 

V rámci spolupráce s NATO by měl ovšem být vytvořen „systém systémů“. „Logická 

dělba práce“ v tomto supersystému prý vyžaduje, aby se „Spojené státy soustředily 

především na kosmické a ostatní komponenty, zatímco koaliční spojenci by se měli 

věnovat především námořním a pozemním systémům“.2  

Přípravy na válku v kosmu se během vlády George Bushe ml. rozběhly. V srpnu 

2006 prezident Bush ml. podepsal dokument o zásadách kosmické politiky USA.3 

Z jeho odtajněné části vyplývá, že mezi principy této politiky patří „oddanost výzkumu 

a užití kosmu všemi zeměmi pro mírové cíle a k užitku celého lidstva“. Prvořadým 

cílem ovšem je „upevnění národní převahy v kosmu a zajistit, že kosmické schopnosti 

jsou dostupnou včasnou podporou národní bezpečnosti USA, vnitřní bezpečnosti  

a zahraničněpolitických cílů“. Není náhodou, že náměstek ministryně zahraniční USA 

odmítl společný rusko-čínský návrh Smlouvy o zabránění umístění zbraní v kosmu, 

                                                      
1 Report of the Independent Working Group on Missile Defense, the Space Relationship, and the Twenty-

First Century. 2007 Report. Cambridge and Washington: The Institute for Foreign Policy Analysis, 

2007, s. 10-11 a 113.  
2 Report of the Independent Working Group on Missile Defense, the Space Relationship, and the Twenty-

First Century. Citované vydání, s. 114 a 116. 
3 Viz Dokumenty na CD – 147. Kosmická politika USA, 31. 8. 2006 
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hrozby či užití síly proti kosmickým objektům, a to hned na konferenci OSN o dozbro-

jení, kde byl tento návrh v únoru 2008 předložen. A tak nejen Spojené státy, ale též 

Rusko, Čína a Indie vytvořily specializovaná velitelství pro kosmické války.  

Jestliže se naplní očekávání, že nový prezident Barack Obama bude provádět multi-

laterální politiku, je pravděpodobné, že projekt Národní protiraketové obrany USA 

bude přehodnocen. Změna by se měla týkat lepší spolupráce s Ruskem a přímých jed-

nání Washingtonu s Íránem i KLDR. Každý rozumný kompromis v této oblasti by měl 

znamenat zastavení výstavby prvků NMD ve střední Evropě.   

Nešíření jaderných zbraní 
Není dostatek důkazů o tom, jaké jsou zbrojní programy Íránu a Severní Koreje, 

proti nimž oficiálně NMD směřuje. Jisté ale je, že Bushova nátlaková politika vůči 

Severní Koreji nevedla k příliš výrazným úspěchům. Tedy za předpokladu, že jejím 

smyslem nebylo zastavit sbližování Severní a Jižní Koreje. Sbližování by totiž 

mohlo například vést k využití transsibiřské magistrály pro dopravu japonského a jiho-

korejského zboží do Evropy – tedy mimo námořní trasy, kontrolované námořnictvem 

USA. Jak otevřeně píše Henry Kissinger, „pokud by došlo k dramatickému uvolnění 

napětí, mohla by se přítomnost amerických jednotek v Jižní Koreji stát vysoce kontro-

verzním tématem, bez ohledu na přání momentálně vládnoucího prezidenta. S odcho-

dem těchto jednotek by se navíc stala velmi problematickou budoucnost amerických 

základen v Japonsku. A pokud americké jednotky opustí pacifický okraj Asie, vznikla 

by na celém kontinentu úplně nová bezpečnostní a především politická situace.“1  

Neplnění dohod, které připravila Clintonova vláda, přispělo v roce 2003 k tomu, že 

KLDR odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Pekingská jednání USA, 

Ruska, Číny, Japonska a Jižní Koreje s KLDR doprovázely Spojené státy výhrůžkami 

a urážkami na stranu vlády v Pchjongjangu. Tato šestistranná jednání sice vypadala 

jako ústup od unilateralismu, ale, řečeno slovy Roberta Jervise, „tento multilateralis-

mus byl úzce instrumentální“ a směřoval k „oslabení a izolaci“ Severní Koreje.2 Stou-

pající napětí vedlo k tomu, že v roce 2006 Severní Korea provedla test jaderné ná-

lože. Situace se tak výrazně změnila: jak uvádí Richard Betts, „jakmile jednou stát 

překročí jaderný práh, preventivní válka proti němu se stává příliš nebezpečným rizi-

kem.“3 Poté začala Bushova přímá jednání se Severní Koreou – jak to KLDR požado-

vala od počátku, neboť se snažila získat od Washingtonu záruky neútočení.  

Obdobně málo efektivní byla i Bushova nátlaková politika vůči Íránu, přestože i při 

ní získaly Spojené státy dílčí zahraniční podporu z Evropské unie a částečně i z Ruska. 

Tato zahraniční podpora však vylučovala souhlas s použitím vojenské síly. Je příznač-

né, že brazilský program využití jaderné energie, který je podobný íránskému, 

nevyvolává žádné mezinárodní spory. Zřejmě proto, že problém není program 

sám, ale politika Íránu – nebo její vnímání na Západě. Je zřejmé, že předejít použi-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 109. 
2 JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 87. 
3 BETTS, Richard K.: A Disciplined Defense. How to Regain Strategic Solvency. In: Foreign Affairs, 

November / December 2007, s. 73. 
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tí síly vyžaduje změnu diplomatické strategie Západu, především přímá jednání Wa-

shingtonu s Teheránem. Jak upozorňuje Wolfgang Panofsky v článku Nukleární ne-

bezpečí, pouze přístup, „který nebude diskriminovat mezi »dobrými státy« a »špatnými 

státy«, může zabezpečit každému státu »nezcizitelné právo« rozvoje mírového využití 

nukleární energie bez zvýšení rizika šíření jaderných zbraní“.1 Navíc podle zprávy 

amerických zpravodajských služeb z prosince 2007 Írán zastavil vývoj jaderných 

zbraní v roce 2003.2 Toto oznámení se podle předsedy Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii Muhammada Baradeje shoduje s aktuálními zjištěními této agentury.  

Otázky možností nukleárního odstrašení a nešíření jaderných zbraní v 21. století 

jsou i nadále velkým tématem mezinárodní politiky. V roce 2007 George Schultz, Wil-

liam Perry, Henry Kissinger a Sam Nunn – tedy bývalí ministři zahraničí a obrany či 

poradci pro otázky národní bezpečnosti z obou hlavních politických stran – publikovali 

společný článek, v němž označili nukleární zbraně za „hrozivé nebezpečí, ale také 

historickou naději“. Jako zastaralé zbraně studené války jsou prý stále více „nejisté  

a psychicky matoucí i ekonomicky dražší než v dobách studenoválečnického odstrašo-

vání“, což dokazuje příklad Severní Koreje a Íránu. Autoři tohoto článku vyjádřili 

přesvědčení, že Spojené státy by v této situaci měly „intenzivně pracovat s vůdci 

ostatních států vlastnících jaderní zbraně a učinit cílem vytvořit svět bez nukleárních 

zbraní společnou snahou“.3  

Tato výzva navázala na aktivity celé řady občanských iniciativ, mezi nimiž zazníval 

i významný hlas Roberta McNamary. Také mimo USA se po skončení studené války 

objevily podobné návrhy. Nejznámějším se stala Koalice nové agendy (New Agenda 

Coalition), která vznikla v červnu 1998 v Dublinu, když ministři zahraničních věcí 

Brazílie, Egypta, Irska, Mexika, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Švédska a Slovinska 

přijali společnou deklaraci. Tato Koalice prosadila, že na hodnotící konferenci o plně-

ní Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2000 byla přijata dohoda o 13 krocích 

na cestě k jadernému odzbrojení. Tato otázka se stala i tématem volební kampaně 

v roce 2008, přičemž se k ideji nukleárního odzbrojení přihlásil jak vítězný kandidát 

Demokratické strany Barack Obama, tak i poražený protikandidát z Republikánské 

strany John McCain4. Obama už jako prezident pak svoji koncepci světa bez jaderných 

zbraní nastínil ve svém projevu v Praze v dubnu 2009 (viz blíže konec kapitoly 22).  

Válka proti terorismu 
Praktické změny v zahraniční politice USA předznamenal teroristický útok 11. září 

2001. Vzniklá situace připomínala počátek padesátých let minulého století, kdy se 

ideje NSC-68 nezačaly naplňovat po sepsání tohoto dokumentu, ale až po začátku ko-

rejské války. I tentokrát zásady nové politiky zformulované neokonzervativci a někte-

rými tradičními konzervativci o prosazování hegemonie USA vznikly dříve, ale začaly 

                                                      
1 PANOFSKY, Wolfgang K. H.: Nuclear Insecurity. Foreign Affairs, September/October 2007, s. 116. 
2 Viz Dokumenty na CD – 149. NEI – Íránský jaderný program, listopad 2007 
3 SHULTZ, George P., PERRY, William J., KISSINGER, Henry A., NUNN, Sam: A World Free  

of  Nuclear Weapons. In: The Wall Street Journal, January 4, 2007, s. A15. 
4 Viz blíže DAALDER, Ivo, LODAL, Jan: The Logic of Zero. Toward a World Without Nuclear Weapons. 

In: Foreign Affairs, November/December 2008. 
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se uskutečňovat až po 11. září. Onen útok totiž mimo jiné odstartoval široce pojatou 

Operaci Trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom, OEF). Ta přestavuje soubor 

vojenských akcí, které zahájily Spojené státy po celém světě v rámci široce pojaté tzv. 

války proti terorismu:  

 Operace Trvalá svoboda – Afganistan byla zahájena v říjnu 2001 a stále trvá; 

 Operace Trvalá svoboda – Filipíny byla zahájena v lednu 2002 a stále trvá; 

 Operace Trvalá svoboda – Africký roh byla zahájena v říjnu 2002 a stále trvá; 

 Operace Trvalá svoboda – trans Sahara byla zahájena v únoru 2007 a stále trvá; 

 Operace Trvalá svoboda – Kyrgyzstán byla zahájena v prosinci 2001 a ukončena 

po neshodách s vládou v roce 2004; 

 Operace Trvalá svoboda – Pankiské údolí, Gruzie, byla zahájena v únoru 2002  

a ukončena roku 2004. 

Idea války boje proti terorismu předpokládá, že základem boje proti tomuto 

zlu budou ozbrojné síly, nikoliv zpravodajské služby či sociální programy. Kon-

cepční charakter měla dát válce proti terorismu Národní strategie boje proti teroris-

mu1, kterou prezident Bush ml. podepsal v únoru 2003. Ta stanovila nové cíle tzv. 4D 

strategie (Defeat, Deny, Diminish and Defend): Porazit teroristy a jejich organizace; 

zamezit sponzorování, podporu a ukrývání teroristů; omezit podmínky, které se teroris-

ti snaží využít; chránit občany a zájmy USA doma i v zahraničí. Upravenou verzi této 

strategie2 pak podepsal prezident během svého druhého funkčního období v září 2006.  

Intervence v Afganistanu 
Útok proti Afganistanu v roce 2001 nepředstavoval typickou unilaterální akci. 

Přestože tato operace neměla oporu v přímém rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, na 

vlně obrovské mezinárodní solidarity po teroristickém útoku 11. září se podařilo získat 

téměř univerzální souhlas se zásahem proti organizaci Al-Káida. Ta podle oficiálních 

údajů stála v pozadí onoho teroristického činu. Intervence směřovala proti afgánské 

vládě hnutí Tálibán, která tuto organizaci a jejího vůdce Usámu bin Ládina chránila.  

Bojové operace začalo letectvo plus střely s plochou drahou letu USA a Velké Bri-

tánie v říjnu 2001. Pozemní operace skončila obsazením Kábulu a Kandaháru v listo-

padu, následně pak v prosinci 2001 dobytím jeskynního komplexu Tora Bora, kde se 

Usáma bin Ládin měl ukrývat. Kromě vlastních sil odporu zevnitř Afganistanu, zvláště 

pak uzbecké Severní aliance, se pozemních bojů zúčastnilo jen menší množství zahra-

ničních vojáků, z USA především speciální jednotky.  

V prosinci 2001 Rada bezpečnosti OSN rozhodla o vytvoření Mezinárodní jednot-

ky pro podporu bezpečnosti (ISAF) v Afganistanu. Na začátku roku 2002 byl vytvořen 

sbor o síle 16,5 tisíc vojáků ze 17 zemí, v němž rozhodující postavení mělo NATO. 

Ovšem i Rusko sehrálo významnou roli při pomoci USA jak poskytováním zpravodaj-

ských informaci z Afganistanu, tak při získávání přístupu na vojenské základny ve 

středoasijských postsovětských republikách. Tehdejší ruský prezident Vladimir Putin 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 142. Národní strategie boje proti terorismu, únor 2003 
2 Viz Dokumenty na CD – 148. Národní strategie boje proti terorismu, září 2006 
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byl také prvním zahraničním státníkem, který po 11. září vyjádřil Bushovi ml. soustrast 

a slíbil podporu (v polovině roku 2002 pak byla vytvořena nová Rada NATO-Rusko).  

Situace se začala komplikovat ve chvíli, kdy se zdálo, že vše směřuje k úspěchu. 

Podle ministerstva zahraničních věcí USA nabídlo při operacích v Afganistanu původ-

ně pomoc 136 států. Jenže v roce 2002 se od nich podařilo získat pouze 1,8 miliardy 

dolarů. Plány obnovy a modernizace Afganistanu selhávají. Z této země se stal 

největší vývozce opia na světě, což sice pomáhá sociální stabilizaci země, umožňuje 

však zásobovat hnutí odporu, a to včetně svrženého Tálibánu a Al-Káidy, penězi a 

zbraněmi. Rozšiřující se boje si vynutily navýšení vojenské síly: v polovině roku 2008 

bylo v Afganistanu přibližně 18 tisíc vojáků USA a 52,7 tisíc vojáků v rámci ISAF.  

Zdá se ale, že ani tyto zvýšené počty okupačních sil nejsou dostatečně velké pro 

zajištění vítězství. Profesor Stephen Walt z Harvard University s odvoláním na pro-

počty RAND Corporation v lednu 2009 uvedl, že vojenský úspěch v Německu vyža-

doval sto vojáků USA na tisíc tamních obyvatel. V Kosovu a v Bosně na začátku ope-

race byl tento poměr 20 vojáků NATO na tisíc obyvatel. V Somálsku, kde operace 

selhala, to bylo pět vojáků na obyvatele (v Japonsku byl zpočátku stejný poměr, ale 

odlišný výsledek). Tyto propočty naznačují, že na rok 2010 plánované navýšení vojáků 

v Afganistanu, který má 32 milióny obyvatel, na 90 tisíc je nedostatečné: znamená 

přibližně tři vojáky na tisíc obyvatel. „K dosažení stejné úrovně vojenských sil jako 

v malém Kosovu – které má pouze 11 tisíc km2 ve srovnání s přibližně 650 tisíci km2 

Afganistanu – budou Spojené státy a NATO potřebovat více než 600 tisíc vojáků 

v poli,“ napsal Stephen Walt.1  

 Situaci komplikují i zprávy o tisících afgánských civilistů, zabitých při akcích 

NATO. Velmi nebezpečné je rozšiřování operací Aliance na území Pákistánu, kte-

ré nejen destabilizují další část regionu, ale v daném případě i stát, který je vlast-

níkem jaderných zbraní. Návrhy Šanghajské organizace spolupráce na pomoc při 

řešení konfliktu Washington a Brusel zatím ignorují.  

V roce 2002 zřídily Spojené státy na své námořní základně Guantanámo na 

Kubě speciální zajatecký tábor. Původně byl určen pouze pro zajatce z války 

v Afganistanu. Dislokace mimo území USA byla vyvolána snahou dostat vězně z do-

sahu vlastního vnitrostátního práva. Zároveň byl vězňům upřen statut válečných zajat-

ců. Táborem prošlo 775 vězňů, z nichž pouze jeden byl odsouzen; ještě v polovině 

roku 2008 tam bylo přibližně 270 vězňů. Zacházení s nimi se stalo předmětem ostré 

kritiky jak od domácích, tak i zahraničních ochránců lidských práv. Během předvoleb-

ní kampaně charakterizoval Barack Obama věznici na Guantanámu jako „temnou kapi-

tolu americké historie“ a po svém nástupu do funkce prezidenta dal příkaz uzavřít ji 

během jednoho roku. Zároveň zakázal mučení vězňů.  

Domácí fronta 
Boj proti terorismu zasáhl i vnitřní situaci v USA. Hned v říjnu 2001 byl přijat tzv. 

Vlastenecký zákon(USA PATRIOT Act – což je akronym složený z názvu zákona, 

                                                      
1 WALT, Stephen M.:  Will we need a "Plan B" in Afghanistan? In: Foreign Policy, January 13, 2009  

– http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/01/13/will_we_need_a_plan_b_in_afghanistan 
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který zní Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Re-

quired to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001).1 Podle některých kritiků 

tohoto zákona vláda zneužila teroristické útoky 11. září k omezení občanských práv 

v USA. V prosinci 2002 bylo ve Spojených státech vytvořeno Ministerstvo národní 

bezpečnosti a roku 2004 Národní protiteroristické centrum. Vše v duchu myšlenky 

konzervativce Alexandra Hamiltona ze stati Federalista č. 26, že „je lepší riskovat 

zneužití důvěry, než překážet vládě a ohrožovat veřejnou bezpečnost ukládáním ne-

moudrých omezení zákonodárné moci“.2 

Podle údajů CIA tehdy přibližně pět až deset tisíc operativců z organizace Al-Káida 

působilo i po obsazení Afganistanu v 68 státech, a to včetně USA.3 V článku Je tero-

rismus stále hrozbou?, který v říjnu 2006 přinesl časopis Foreign Affairs, upozornil 

John Mueller, profesor z Ohio State University, že pět let od tragického 11. září nebyl 

v USA zaznamenán žádný teroristický útok, přestože jej každou chvíli ohlašoval ten či 

onen vládní představitel. Přitom do USA přijíždí 330 miliónů legálních návštěvníků 

ročně – a jeden až čtyři tisíce nelegálních proniká do Spojených států denně. Míru 

efektivnosti protiteroristických opatření vůči nim lze změřit: kdyby ochrana byla 

dokonalá, nebyly by do USA pašovány drogy. 

Odhady amerických zpravodajských služeb v roce 2002 tvrdily, že ve Spojených 

státech je pět tisíc teroristů a podporovatelů Al-Káidy. Mueller uvádí, že tajná zpráva 

FBI z roku 2005 obsahuje konstatování, že se nepodařilo identifikovat žádnou spící 

buňku Al-Káidy v USA. Podle Muellerových údajů bylo po 11. září v USA podrobeno 

registraci a odběru otisků prstů přibližně 80 tisíc Arabů a muslimů. Dalších osm tisíc 

jich bylo předvedeno k výslechu na FBI. A více než pět tisíc cizinců bylo uvězněno ve 

jménu prevence terorismu. Tyto aktivity však nevedly ani k jednomu obvinění 

z terorismu před soudem. Mueller propočítal, že mimo Afganistan a Irák bylo tero-

risty z uskupení, jako je Al-Káida, zabito jen o něco více lidí, než se v USA za rok 

utopí ve vaně. Zdá se, že přívrženci militantního pojetí islámu vyhodnotili důsledky 

útoku 11. září v USA jako kontraproduktivní a soustřeďují se na jiná bojiště.4  

Podle Zbigniewa Brzezinskeho vymezení terorismu jako ústřední hrozby pro bez-

pečnost USA vyvolalo v zahraničí značné starosti, to hned v trojím smyslu. Za prvé, 

počítačová analýza prezidentových výroků ukázala, že během patnácti měsíců po 11. 

září Bush ml. použil manichejskou frázi „kdo není s námi, je proti nám“ celkem devě-

tadevadesátkrát. Za druhé, rozpaky vyvolala vize, že „pojmy prevence a obrany jsou 

zaměnitelné a stejně ospravedlnitelné, a za třetí názor, že trvalé aliance můžeme na-

hradit příležitostnými spolky. První představa nebezpečně polarizuje svět, druhá přiná-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 135. Vlastenecký zákon, 26. 10. 2001 
2 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 149. 
3 Viz PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 219. 
4 MUELLER, John: Is There Still a Terrorist Threat? The Myth of the Omnipresent Enemy. In: Foreign 

Affairs, September/October 2006. 
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ší strategickou nepředvídatelnost a třetí je politicky destabilizační. Ve svém souhrnu 

pak tyto názory přispívají k pověsti Ameriky jako stále svévolnější supervelmoci.“1 

Pro některé konzervativce představuje teroristický útok 11. září více informací  

o chybách v zahraniční politice než o vnějším ohrožení USA. „To, co se stalo 11. září, 

bylo přímým důsledkem intervencionistické politiky Spojených států v islámském 

světě, kde žádná hrozba našim životním zájmům neospravedlňuje naši obrovskou an-

gažovanost,“ píše Patrick Buchanan. „Jsme republika, nikoli impérium. Dokud neob-

novíme zahraniční politiku, kterou nám doporučovali otcové-zakladatelé – nevšímat si 

sporů jiných států –, neuvidíme konec války a nebudeme mít klid a mír v naší vlasti.“2  

Válka v Iráku 
Vzápětí po obsazení Afganistanu ve Zprávě o stavu Unie z ledna 2002 prezident 

George Bush ml. vymezil nové protivníky: Severní Koreu, Irák a Írán.3 „Státy jako 

tyto a jejich terorističtí spojenci tvoří osu zla s cílem ohrozit světový mír. Svým úsilím 

získat zbraně hromadného ničení tyto režimy představují vážné a rostoucí nebezpečí. 

Mohou dodat tyto zbraně teroristům,“ uvedl Bush ml.  

Spojené státy v předcházejících desetiletích změnily vůči Iráku postoj několikrát. 

Po roce 1982, kdy začal prezident Ronald Reagan formovat koalici proti Teheránu, 

patřil irácký prezident Saddám Husajn mezi spojence USA. I proto jej Washington 

podporoval ve válce proti Íránu. V době přípravy irácké intervence do Kuvajtu v roce 

1990 zaujaly Spojené státy, tehdy již za prezidentství Gorege Bushe st., neutrální sta-

novisko. Slavnou se stala věta tehdejší velvyslankyně USA v Iráku, kterou řekla při 

rozhovoru s Husajnem: Spojené státy „nemají na arabsko-arabské konflikty, jakým je 

váš spor s Kuvajtem, žádný názor“. Po 2. srpnu 1990, kdy irácké jednotky vstoupily na 

území Kuvajtu, se však postoj USA změnil. Ještě týž den americký a sovětský ministr 

zahraničí iniciovali rezoluci Rady bezpečnosti požadující návrat iráckých jednotek na 

pozice před začátkem intervence. Příprava i průběh tehdejšího vojenského zásahu USA 

se opíraly o odlišné principy než intervence v roce 2003: byl zde mandát ze strany 

OSN; vznikla široká spojenecká koalice; cílem bylo vyhnání interventů z Kuvajtu, 

nikoliv svržení Saddáma Husajna.  

Jako oficiální důvod k válce proti Iráku bylo uvedeno, že Bagdád, v rozporu 

s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN, vlastní a vyrábí zbraně hromadného niče-

ní, a to včetně jaderných zbraní. Tuto skutečnost však nepotvrdili inspektoři OSN. 

Přesto, často v rozporu s informacemi zpravodajských služeb USA, například prezi-

dent tvrdil, že má zprávy o tom, že Irák shání uran v Africe; viceprezident řekl, že Irák 

obnovil svůj nukleární program; ministr obrany prohlásil, že jsou spolehlivé důkazy  

o propojení Iráku a organizace Al-Káida atd.  

V této atmosféře Kongres už v říjnu 2002 schválil Bushem navrženou rezoluci  

o použití síly proti Iráku – pro rezoluci hlasovalo 77 senátorů, proti 23; ve Sněmovně 

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Citované vydání,  

s. 153 a 237. 
2 BUCHANAN, Patrick J.: Smrt Západu. Citované vydání, s. 331.  
3 Viz Dokumenty na CD – 137. George Bush ml.: Osa zla, 29. 1. 2002 
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reprezentantů pro rezoluci bylo 296 poslanců a 133 jich bylo proti.1 Proti rezoluci bylo 

21 (42 %) senátorů za Demokratickou stranu, jeden republikánský senátor a jeden 

nezávislý; 126 (61 %) demokratických poslanců, šest republikánských poslanců a je-

den nezávislý. Ovšem na dotaz, proč válka začala, tehdejší šéf oddělení plánová-

ní na ministerstvu zahraničí USA Richard Haass odpověděl: „Až mne budou klást 

do hrobu, stále nebudu vědět proč. Nemohu zodpovědět tuto otázku“.2  

Přestože se hovořilo o tom, že v Bushově vládě panují rozpory mezi bojovně nala-

děným ministrem obrany Donaldem Rumsfeldem a ministrem zahraničí Colinem 

Powellem, který hledal diplomatické řešení, byl to nakonec Powell osobně, kdo v Radě 

bezpečnosti tvrdě prosazoval souhlas OSN s válkou. V samotné Radě bezpečnosti se 

proti požadavku USA získat mandát k vedení války postavilo nejen Rusko a Čína, ale 

také někteří blízcí spojenci USA, a to především Francie i Německo, které bylo v oné 

době nestálým členem. Také některé další státy NATO, hlavně Belgie, intervenci od-

mítly. Ad hoc vytvořená tzv. koalice ochotných v rozporu s mezinárodním právem 

na Irák zaútočila. 

V souvislosti s diskusí o způsobu konfrontace s režimem Saddáma Husaina v Iráku 

se neokonzervativec Robert Kagan proslavil propagací teze, že „Američané jsou 

z Marsu a Evropané z Venuše“. Podle tohoto autora prostě „nastal čas skončit s před-

stíráním, že Evropané a Američané mají stejný názor na svět, dokonce i s představou, 

že žijí ve stejném světě. V základní otázce užití síly – její užitečnosti, morální ospra-

vedlnitelnosti i toho, zda je vůbec žádoucí – se americké a evropské názory rozcháze-

jí.“ Důvod je prostý: „Mocné státy přirozeně vnímají svět jinak než státy slabé… Ame-

ričané, protože byli silnější… měli nižší práh tolerance k Saddámovi a jeho zbraním 

hromadného ničení, zvlášť po 11. září 2001.“3 Jako komentář k těmto Kaganovým 

slovům se nabízí vzpomínka na Fulbrightova varování, že „příčiny a důsledky války 

mají možná víc co dělat s patologií než politikou, víc s rozumově nepochopitelným 

nutkáním pýchy a bolesti než s rozumovými výpočty o výhodě a zisku.“4 

Intervence v Iráku začala 20. března 2003. Na invazi se podílely čtyři státy: USA 

(248 tisíc vojáků), Velká Británie (46 tisíc), Austrálie (dva tisíce) a Polsko (194 vojá-

ků). Po necelém měsíci a půl, konkrétně 1. května, prezident Bush ml. oznámil konec 

války. Washington získal pro svoji operaci v Iráku různě pojatou podporu 34 států, 

ovšem mezi kritiky zůstaly nejen Rusko a Čína, ale i někteří významní spojenci v NA-

TO a mezi arabskými státy. Situace se nelepšila mimo jiné proto, že po oficiálním 

oznámení o konci hlavních bojů, během nichž byl dobyt Bagdád a svržen irácký 

prezident Saddám Husain, se rozhořel ozbrojený odboj.  

Jestliže během oficiální války padlo 140 vojáků USA a britských 33 vojáků (zraně-

no bylo celkem 542 intervenčních vojáků), začaly ztráty narůstat. Rostoucí potíže si 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 140. Souhlas Kongresu s použitím síly proti Iráku, 16. 10. 2002 
2 Citováno podle JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 60. Ri-

chard Haass je v současnosti prezidentem Council on Foreign Relation. 
3 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Citované vydání, s. 19-20, 45 a 50. 
4 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 9. 
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vynutily, aby Spojené státy požádaly o mandát Radu bezpečnosti OSN. Jak ukazuje 

tabulka číslo 56, počet mrtvých vojáků USA v Iráku překročil už v září 2007 tři 

tisíce (zraněno přes 30 tisíc). 1 Podle statistického přehledu CNN od počátku války do 

21. srpna 2009 zahynulo v Iráku celkem 4653 koaličních vojáků – z tohoto bylo ze 

Spojených států 4336.2 Množství zabitých Iráčanů se odhaduje na 150 tisíc až je-

den milión. Odhady počtu iráckých běženců se blíží čtyřem miliónům.  
 

Tabulka č. 56: Oficiální ztráty USA v irácké válce,  

19. března 2003 – 29. září 2007 
 

složka  

ozbrojených sil  

počet průběžně 

nasazených 

celkem  

zabito 

v boji 

ostatní 

úmrtí 

nesmrtelná 

zranění 

ztráty 

celkem 

celkem 269 363 3376 793 30 702 34 871 

pozemní vojsko 99 664 2440 585 21 167 24 192 

válečné námořnictvo 61 018 63 33 624 720 

námořní pěchota 66 166 845 156 8517 9518 

letectvo 42 515 28 19 394 441 

pobřežní stráž 1250 1 - - 1 
 

V Iráku uvízlo přibližně 170 tisíc vojáků Spojených států a obdobné množství lidí 

působí v Iráku v oblasti bezpečnosti na základě nejrůznějších kontraktů soukromých 

agentur. Propočty souhrnných nákladů na válku v Iráku se pohybují od jednoho 

do tří bilionů dolarů. Fakt, že se po sesazení Saddáma Husajna dostavily potíže 

s bezpečnostní i hospodářskou stabilizací, ale i mezinárodní izolací nové správy Iráku, 

přinutil Bushovu vládu už v roce 2004 k tomu, aby se oficiálně obrátila na OSN 

s žádostí o legitimizaci situace v Iráku. V dubnu 2005 CIA oznámila, že Irák žádné 

zbraně hromadného ničení neměl. Koncem roku 2008 označil George Bush ml. to, 

že uvěřil informacím o existenci iráckých zbraní hromadného ničení, za největší chybu 

svého prezidentství.  

Ropa a Irák 
Nástup George Bushe ml. znamenal změnu vztahu k energetické bezpečnosti. Sám 

nový prezident, právě tak jako jeho otec, odvozoval své bohatství z ropy, viceprezident 

Dick Cheney měl podnikatelské zájmy v ropném průmyslu a poradkyně pro otázky 

národní bezpečnosti a v druhém období ministryně zahraničí Condoleezza Riceová 

byla členskou správní rady Chevronu. Už v květnu 2001 byl přijat dokument Státní 

energetická politika3, který připravila pracovní skupina v čele s viceprezidentem Dic-

kem Cheneym. 8. část tohoto materiálu nese název Upevnění globálních aliancí. Zvý-

šení státní energetické bezpečnosti a mezinárodní vztahy. Zde se mimo jiné píše, že 

„koncentrace světové produkce ropy do nějakého regionu světa je potenciální hrozbou 

                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 176.  
2 CNN - http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties/index.html  
3 Viz Dokumenty na CD – 134. Státní energetická politika, květen 2001 
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pro tržní stabilitu, která není výhodná ani pro producenty, ani pro spotřebitele“. Do-

kument tvrdí, že „periodické snahy OPEC udržet ceny ropy nad úrovní, diktovanou 

tržními silami… působí proti společným zájmům“.1  

V roce 2003 bylo vytvořeno Mezinárodní energetické fórum se stálým sekretariá-

tem v saúdskoarabském Rijádu, které má zprostředkovávat globální dialog mezi doda-

vateli a odběrateli ropy, tedy nejen mezi OPEC a IEA, ale i Ruskem, Čínou a Indií.  

Navíc ihned po nástupu Bushe ml. do funkce prezidenta v roce 2001 začala vláda zdů-

razňovat, že v subsaharské Africe je sedm procent světových ropných rezerv a 11 % 

aktuální světové produkce. V roce 2007 pak bylo zřízeno speciální regionální veli-

telství ozbrojených sil USA pro Afriku, USAFRICOM. 
 

Graf č. 32: Vývoj ceny benzínu v USA, 1919-2009 

(centů za galon; konstantní dolar říjen 2008) 
 

 
 

V srpnu 2005 prezident Bush ml. podepsal Zákon o energetické politice2, jehož cí-

lem je snížení závislosti na importu ropy. Zákon mimo jiné přináší garanci půjček pro 

inovační technologie, zvýšení podílu biopaliv, zvětšení podílu uhlí (při snížení znečiš-

tění) na spotřebě energie. Klade též důraz na větrnou energii a další alternativní zdroje, 

obsahuje daňové úlevy pro ty, kdo přinášejí energetické úspory, podporuje těžbu 

v Mexickém zálivu, zvýrazňuje podporu jaderné energie atd. Znamená další subvence 

velkým korporacím, které se zabývají těžbou ropy, plynu a uhlí na území Spojených 

států, včetně do té doby uzavřených oblastí federální půdy. Přes nové ústupky, které 

Kongres schválil, 85 % kontinuálního pobřeží USA, kde by mohlo být 500 miliónů tun 

                                                      
1 National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group.  Washington:  

U.S. Government Printing Office. May 2001, s. 8-6. 
2 Viz Dokumenty na CD – 145. Zákon o energetické politice, srpen 2005 
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ropy, stále zůstává uzavřeno pro těžbu. Některé propočty říkají, že tento zákon obsahu-

je finanční podporu ve výši 12,3 miliard dolarů na deset let.1 Následné prezidentské 

iniciativy kladly důraz na uhlí, jadernou energii, plyn a obnovitelné zdroje. Ovšem 

rozhodující spotřeba ropných produktů je v dopravě, což znamená, že důraz na jader-

nou energii a uhlí těžko může snížit spotřebu. Prezidentské iniciativy se týkají i náku-

pu aut s hybridním motorem.   

I když energetická politika a zvláště problematika trhu s ropou patřila k ústředním 

tématům vlády George Bushe ml., dovoz i ceny ropy začaly dramaticky růst. Podle 

údajů EIA od roku 1985, kdy import ropy do USA spadl na nejnižší hranici po ropném 

šoku v roce 1973, a to na 3,2 miliónů barelů denně, se do roku 2004 více než ztrojná-

sobil a poprvé dosáhl 10 miliónů barelů za den.2 V lednu 2001, kdy Bush ml. nastu-

poval do Bílého domu, byla průměrná cena benzínu v USA 144,7 centů; v červenci 

2008 byla 406,2 centů a v polovině ledna 2009 poklesla na 178,4 centů za galon.3  
 

Graf č. 33: Irácká produkce a spotřeba ropy 

(milióny barelů denně) 
 

 
 

Uvedený růst ceny benzínu byl ovšem nominální – doprovázela jej klesající hodno-

ta dolaru. Dlouhodobější řady porovnávající vývoj ceny ropy ukazují, že až na vrcho-

lu cenového růstu v polovině roku 2008 přesáhla cena barelu ropy v reálných 

hodnotách konstantního dolaru úroveň, na kterou vystoupala v době ropného 

                                                      
1 Podle BOROVSKIJ, Jurij V.: Mirovaja sistema energosnabženija. Moskva: Navona, 2006, s. 165. 
2 The Energy Information Administration  

– http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/xls/pet_sum_crdsnd_adc_mbblpd_a.xls 
3 Tamtéž – http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp  
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šoku roku 1973. Tuto skutečnost přibližuje graf číslo 32, který ukazuje vývoj ceny 

benzínu v USA.1  

Nervozita, která vstoupila na trh s ropou s příchodem George Bushe ml. do Bílého 

domu, byla spojena i s jeho politikou vůči Iráku. Podle dostupných údajů jsou pod 

povrchem Iráku druhé největší ropné zásoby na světě. Neokonzervativní Project 

for American Century už v roce 1998 vyzval prezidenta Billa Clintona ke svržení Sad-

dáma Husajna unilaterální akcí. V září téhož roku při výpovědi před výborem Sně-

movny Paul Wolfowitz vyzýval k rozšíření svobodné zóny na jihu Iráku tak, aby byla 

získána „kontrola nad největšími ropnými poli Iráku“. Podle Jaye Hakese tentýž Wol-

fowitz pak v roce 2003 ujišťoval sněmovní výbor, že „irácké příjmy z ropy budou do-

statečně velké, aby mohly zaplatit cenu tamní rekonstrukce“.2 V květnu 2002 psal Wil-

liam Kristol, že svržení Saddámova režimu by mělo „redukovat saúdské spekulování“. 

„Plné navrácení irácké ropy na světový trh by vylepšilo energetickou ekonomiku“, 

přičemž podle Kristola „z vojenského a strategického hlediska je Irák důležitější než 

Saúdská Arábie“.3  

Podle oficiálních údajů USA během 19 měsíců od intervence a následných nepoko-

jů přišel světový ropný trh denně v průměru o milión barelů ropy.4 Graf číslo 33 uka-

zuje, že v roce 2007 produkce ropy v Iráku dosáhla dva milióny barelů ropy denně, což 

ještě není úroveň před intervencí v roce 2003 (například v roce 2000 po omezení em-

barga OSN to bylo 2,6 miliónů barelů denně), natož před první válkou proti Iráku 

(v roce 1989 to byly tři milióny barelů denně).5  

Neokonzervativci 
Invaze v Iráku, ale též zostření konfliktu s Íránem mají své kořeny mimo jiné 

v ideologických předsudcích neokonzervativců, kteří přišli k moci spolu s Bushem ml. 

Právě neokonzervativci, navazující na Jamese Burnhama, o nichž pojednávala již 

předcházející kapitola v souvislosti s konzervativním hnutím stojícím za vítězstvím 

Ronalda Reagana, v mnohém ztělesňují kontinuitu zahraniční politiky USA od dob 

studené války po současnost. A jsou to též neokonzervativci, kteří nesou hlavní vinu za 

neúspěchy vlády Goerge Bushe ml., neboť právě oni byli vždy nositelé tendence na-

hrazovat analýzu ideologií.  

K neokonzervativcům druhé generace patřila řada intelektuálů a politiků z okolí Bí-

lého domu od Reagana po Bushe ml. Na začátku 21. století k nejznámějším bezesporu 

patřil Paul Wolfowitz, v prvním volebním období Bushe ml. náměstek ministra obra-

ny, později šéf Světové banky. Mezi neokonzervativce patří i právníci jako Doug 

Feith, v letech 2001 až 2005 třetí muž v hierarchii na ministerstvu obrany, Scooter 

Libby, který byl ve stejném období šéfem kanceláře viceprezidenta (odsouzen za vy-

zrazení identity agentky CIA a obstrukci), či John Bolton z ministerstva zahraničních 

                                                      
1 Tamtéž – http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/fsheets/real_prices.html  
2 Podle HAKES, Jay: A Declaration of Energy Independence. Citované vydání, s. 96 a 99. 
3 Citováno podle RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 176. 
4 The Energy Information Administration –  http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
5 Tamtéž  – http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iraq/Full.html 
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věcí, který byl mimo jiné od srpna 2005 do prosince 2006 velvyslancem USA při OSN 

(rezignoval, protože nezískal souhlas Senátu). Ti a řada dalších spolupracovali 

s mnoha tradičními konzervativními výzkumnými pracovišti jako je American Enter-

prise Institute, odkud je i Richard Perle, tehdy nejznámější neokonzervativec. Uprave-

né krédo neokonzervativců se soustředilo na zahraniční politiku.  

Za první intelektuální projev nové vlny neokonzervatismu po studené válce je po-

kládán článek Williama Kristola a Roberta Kagana Směrem k neoreaganovské zahra-

niční politice, který přinesl časopis Foreign Affairs v létě roku 1996. Text připomíná 

výše zmíněný dokument Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994-1999 

z února 1992. Ve svém článku se Kristol a Kagan dovolávali odkazu „nejúspěšnějších 

republikánských prezidentů tohoto století, Theodora Roosevelta a Ronalda Reagana“. 

Ti inspirovali USA k „ochotnému převzetí nové mezinárodní povinnosti, která šla 

spolu s růstem vlivu a moci. Oba oslavovali americkou výjimečnost. Oba učinili Ame-

ričany hrdými na jejich vedoucí roli ve světových vztazích.“ Dnes prý mají Spojené 

státy obdobný úkol – převzít roli „benevolentního globálního hegemona“. Po porážce 

„říše zla“ se „Spojené státy těší strategické a ideologické nadvládě. Prvořadým cílem 

zahraniční politiky USA by mělo být udržení a rozšíření této nadvlády upevňováním 

americké bezpečnosti, podporou svých cílů, prosazováním svých zájmů a šířením 

svých principů po světě“. Zároveň uvádějí, že hegemon je „vůdce s největším vlivem  

a autoritou nad ostatními ve svém okruhu působnosti“.1  

Podle rozboru Maxe Boota obsahuje neokonzervativní krédo šest hlavních zásad, 

které sjednocují většinu přívrženců této doktríny:  

 Především je to manichejský pohled na svět v černobílých barvách, v němž 

dobro musí zápasit se zlem. Je to nebezpečný svět, který vyžaduje bdělost a sílu.  

 Spojené státy jsou výjimečné a jsou předurčeny vést síly dobra. Jako spasitel-

ská země s unikátně čistými motivy jsou uznávány ostatními.  

 Zdůrazňují výjimečnost hegemonie USA jako největší a zároveň benevolentní 

mocnosti v unipolárním světě. Tento stav se snaží udržet jako obecně žádoucí. 

 Spoléhají na vojenskou sílu jako na nejdůležitější složku zahraniční politiky  

a základní faktor vztahů mezi státy. Požadují udržení nezpochybnitelného posta-

vení USA jako vojenského hegemona, právě tak jako „užití síly ke změně status 

quo, prosazování změn režimů a uspořádání světového pořádku“. Poučení z Mni-

chova je pro ně důležitější než poučení z Vietnamu.   

 Sdílejí přesvědčení o „výhodnosti unilateralismu v zahraniční politice a zásadní 

nepřátelství ke smlouvám, mezinárodnímu právu, mezinárodním institucím, do-

konce i k aliancím jako nebezpečným omezením americké suverenity a moci“. Ne-

vnímají multilateralismus ani jako významný, ani jako nutný. 

 Podporují mocenské prosazování amerických hodnot jako je demokracie a svo-

boda v zahraničí jak pro jejich vnitřní obsah, tak jako potřebných pro bezpečnost 

USA. Soustřeďují se na „existenční hrozby“, jakými byl dříve Sovětský svaz  

                                                      
1 KRISTOL, William, KAGAN Robert: Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy. In: Foreign Affairs, 

July/August 1996. 
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a dnes je terorismus. Podle mnoha pozorovatelů sdílejí též stejný názor na islám, 

konflikt na Středním východě a jsou proizraelští.1 

Neokonzervativci nastoupili do svých nových funkcí s pocitem nedodělané práce 

z doby Pouštní bouře – tehdy byl sice Saddám Husajn vytlačen z Kuvajtu, ale zůstal  

u moci. Cílem se stalo obsazení Bagdádu. Základ pro změnu nálad veřejnosti i politic-

ké elity v USA poskytla tragédie 11. září 2001. Neokonzervativci se podíleli na výrobě 

zpráv o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení. Zároveň se ještě před invazí napří-

klad na Hooverově institutu (tam pracovala i Bushova poradkyně pro otázky národní 

bezpečnosti a pozdější ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, která ovšem nebývá 

zařazována mezi neokonzervativce) objevily studie, dokazující, že okupace Iráku po-

vede nejen ke změně tamního režimu, ale i k proměně irácké politické, podnikatelské  

i náboženské kultury – vše s jednoduchými analogiemi, poukazujícími na změny v 

Německu a Japonsku po 2. světové válce. Demokratizovaný Irák se měl stát příkla-

dem pro ostatní země Blízkého a Středního východu. Na to vše byla nalepena před-

stava, že Irák, který je bohatý na ropu, sám poskytne dostatek zdrojů pro financování 

okupace. Neokonzervativci ukázali, že je liberál Arthur Schlesinger oprávněně charak-

terizoval jako „wilsonovce s kulometem“. A jak říká konzervativec Pat Buchanan, 

„jako všichni ideologové – ať už marxističtí, socialističtí nebo wilsonovští – připisují 

uctívači demokracie své nezdary nikoliv vadné ideologii, ale nedostatku energie.“2  

Ideologické předsudky neokonzervativců a konzervativců vedly k tomu, že vláda 

George Bushe ml. zahájila války v Afganistanu i Iráku bez racionálních plánů. 

Opojení z hegemonistického postavení USA vedlo k tomu, že nebyly připraveny kva-

litní analýzy situace a chyběly vhodné plány rekonstrukce – nad tím vším dominovala 

ideologie a odhodlání. Ovšem již Niccolò Machiavelli v Rozpravách o prvních deseti 

knihách Tita Livia varoval, že „ze všech možných situací je pro panovníka i pro repub-

liku nejhorší taková, kdy za válečného konfliktu není pro stát únosné dál ve válce po-

kračovat ani přijmout mír… Do podobné situace se však státy dostávají jen a jen 

vlastní vinou, diplomatickou neobratností nebo přeceňováním svých sil.“ Upozorňo-

val, že „nejrychlejší způsob, jak pohrobit republiku i sebe, jsou tedy impozantní, neu-

vážené velké plány, protože u lidu vždycky projdou a hrstka střízlivě uvažujících mužů 

nic proti tomu nezmůže.“ A na jiném místě téže práce dodal: „Každý může začít válku, 

kdy se mu zachce, ale její skončení už nikdy není otázkou vůle jen jedné strany. Kdo 

se chce pustit do válečné výpravy, anebo naopak žít v nebezpečí, musí dobře zvážit své 

síly a v ničem nepodlehnout sebeklamu. Bude-li však spoléhat na své bohatství, vý-

hodné geografické podmínky či věrnost svých lidí, pak je předem jistou obětí.“3  

 

                                                      
1 BOOT, Max: Think Again: Neocons. In: Foreign Policy, January/February 2004, s. 20-28. Viz též 

HALPER, Stefan, CLARKE, Jonathan: America Alone. The Neo-conservatives and the Global Order. 

Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005. 
2 BUCHANAN, Pat: Uctívači demokracie. In: KIRK, Russell, BUCHANAN, Pat:  Ne exportu demokra-

cie. Citované vydání, s. 13. 
3 MACHIAVELLI, Niccolò: Úvahy o vládnutí a o vojenství. Praha: Naše vojsko, 1986, s. 287-288, 251  

a 274-275. 
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18. Mír prostřednictvím síly 
Militantnost neokonzervativců a některých konzervativců je právem spojována s mili-

tarismem. V tomto případě militarismus neznamená zbrojení pro obranu. Milita-

rismus je zbrojení pro zisk a nástroj ovládání společnosti. Dnes je takovýto milita-

rismus téměř samozřejmou součástí amerického způsobu života. Tato skutečnost ale 

nemůže zastínit fakt, že žádná mocnost nemá tak antimilitaristickou tradici jako 

Spojené státy. „Velká stálá armáda v době míru musí být vždy vnímána jako nebezpe-

čí pro svobodu země,“ tvrdil George Washington v květnu 1783.1 „Naše vzdálenost od 

evropských států nás ve velké míře zbavuje obav z jejich početných pravidelných 

vojsk a urážek i nebezpečí, kterých bychom se museli obávat z jejich ambicí.“2 Obavy 

z velké pozemní armády byly dány strachem z omezování občanských svobod v zemi  

– od ubytování vojáků v civilních domech až po velké daně a možnost vlivu vojáků na 

politiku státu. Tyto skutečnosti se promítly i do textu Ústavy a prvních deseti dodatků 

k ní. Válečného námořnictva se tato obava týkala jen ve zmenšené míře. 

Přibližně 150 let antimilitaristické politiky je dnes téměř zapomenuto. Nikdo mlad-

ší osmdesáti let nemůže znát Spojené státy bez velké pozemní armády. Po 2. světové 

válce zvítězila představa, že výhodný mír musí být opřen o vojenskou převahu 

USA. Právě teze „mír prostřednictvím síly“ provázela politiku republikánských prezi-

dentů Ronalda Reagana a George Bushe ml. Tomu odpovídaly i vojenské výdaje v do-

bách prezidenství těchto dvou politiků. Je zřejmé, že důvodem obrovských vojenských 

výdajů nebyla studená válka – nebo alespoň nebyla jejich jedinou příčinou. 

Rozpočtové výdaje 

Podle údajů Sam Perlo-Freeman, Pettera Stålenheima, Cataliny Perdomové a Elisa-

beth Skönssové, analytiků Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI), které 

přináší tabulka číslo 57, představovaly v roce 2009 vojenské výdaje Spojených států 

4,5 % HDP a téměř 22 % federálních rozpočtových výdajů. Podle téhož zdroje už ve 

fiskálním roce 2008 překročily vojenské výdaje USA hranici 600 miliard dolarů.3  

Vojenský rozpočet Spojených států na fiskální rok 2009 uvádí základní plánované 

výdaje Ministerstva obrany ve výši 515,4 miliard dolarů (růst o 74 % oproti roku 

2001).4 Ovšem zvlášť je vedena částka na globální válku proti terorismu ve výši 

70,0 miliard. Výdaje jsou zdůvodňovány potřebou růstu velikosti armády, její reorga-

nizací, udržováním armády v zahraničí, pokračováním speciálních operací, posilová-

ním Národní gardy a rezerv, vytvářením velitelství pro Afriku, spojeneckými závazky, 

modernizací taktického letectva, zdokonalováním technologie podpory vojsk, „udrže-

ním převahy ve vesmíru“ (10,7 miliardy na výstavbu „robustních, tajných a chráně-

ných kapacit v kosmu“), „rozšířením protiraketové obrany (10,4 miliardy), posílením 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 10. George Washington: Prohlášení o míru, 2. 5. 1783 
2 The Founders’ Constitution. Edited by P. B. Kurland and R. Lerner. Indianapolis: Liberty Fund, 2000. 

Article 1, Section 8, Clause 12 (document 6) – http://press-pubs.uchicago.edu/founders/  
3 SIPRI Yearbook 2009. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University 

Press: 2009, s. 186-188.  
4 Viz Dokumenty na CD – 163. Rozpočet USA na fiskální rok 2009 
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zpravodajských kapacit. Tentýž zdroj pak uvádí pro fiskální rok 2009 jako odhad 

celkových výdajů ministerstva obrany 651,2 miliardy dolarů.1  
 

Tabulka č. 57: Výdaje ministerstva obrany a celkové vojenské výdaje USA 

(v miliardách dolarů, běžné ceny) 
 

 2000 2001 2003 2005 2007 2008 2009 

Ministerstvo obrany, 

vojenské výdaje 
281,1 290,2 387,2 474,1 529,8 583,1 651,2 

vojenský personál 76,0 74,0 106,7 127,5 128,8 137,4 129,1 

provoz a údržba 105,8 112,0 151,4 188,1 216,6 225,1 241,5 

zásobování 51,7 55,0 67,9 82,3 99,7 130,5 142,8 

výzkum, vývoj, testy a 

hodnocení 
37,6 40,5 53,1 65,7 73,1 74,7 78,6 

vojenská výstavba 5,1 5,0 5,9 5,3 7,9 10,2 15,1 

bytová výstavba 3,4 3,5 3,8 3,7 3,5 4,3 3,4 

ostatní 1,5 0,3 -1,6 1,5 0,2 0,8 40,8 

Ministerstvo energetiky, 

vojenské výdaje 
12,1 12,9 16,0 18,0 17,1 17,8 18,2 

ostatní vojenské výdaje 1,2 1,6 1,6 3,2 5,7 6,4 5,7 

obrana celkem 294,4 304,8 404,8 495,3 552,6 607,3 675,1 

celkové výdaje jako 

podíl na HDP (%) 
3,0 3,0 3,7 4,0 4,0 4,2 4,5 

vojenské výdaje jako 

podíl na federálních  

výdajích (%) 

16,5 16,4 18,7 20,0 20,2 20,7 21,7 

Operace   

Iraqi  Freedom  
0,0 0,0 53,0 85,5 133,6 153,5 n.a. 

Opeace  

Enduring Freedom 
0,0 -- 14,7 20,2 36,9 

 

34,0 

 

n.a. 

 

Poznámka: Roky 2007 a 2008 odhad 

 

I tak se mohou vojenské výdaje jevit jako relativně nízké, jestliže se vezme v úvahu 

fakt, že celkové výdaje federální vlády Spojených států by měly být ve fiskálním 

roce 2009 více než 3,1 bilionu dolarů. Nelze však zapomínat, že více než polovinu 

této částky tvoří mandatorní výdaje. Zároveň řada analytiků připomíná, že k výda-

jům ministerstva obrany je nutné připočíst i např. výdaje ministerstva energetiky, 

které má již od Projektu Manhattan na starost vývoj, výrobu a údržbu nukleár-

ních zbraní – pro potřeby národní obrany je v rozpočtu uvedena částka 10,4 miliardy.  

                                                      
1 Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009, s. 45 a 49  

– http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/pdf/budget/defense.pdf  
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Obdobně lze připočítat i části rozpočtu NASA, Ministerstva pro vnitřní bezpeč-

nost (prezidentův návrh pro fiskální rok 2009 je 44,3 miliardy dolarů, což je nárůst 

oproti letošnímu roku o 10,7 %), zpravodajských služeb, náklady na pomoc veterá-

nům (pro ministerstvo pro veterány je na fiskální rok 2009 navrhována částka  

91,8 miliardy dolarů) a také obsluhu dluhu, vzniklého během minulých válek. V ta-

kovémto případě se již nejedná o 651 miliard, ale o federální výdaje na úrovni jed-

noho bilionu dolarů za rok.  
 

Tabulka č. 58: Největší zbrojní programy USA 

(nad jednu miliardu dolarů ročně) 
 

program 
rozpočtový požadavek  

na rok 2008, miliardy USD 

změna oproti  

roku 2007 

protiraketová obrana 8,8 - 6,2 % 

stíhačka F-35 Joint Strike Fighter 6,1 23,0 % 

bitevní letadlo F-22 Raptor 4,6 15,0 % 

Future Combat System 3,7 8,1 % 

torpédoborec DDG 1000 3,5 2,7 % 

nové letadlové lodě – třída Gerald R. Ford 3,1 117,7 % 

bitevní letadlo pro letadlové lodi  

F/A-18E/F Hornet 
2,6 - 13,5 % 

ponorky třídy Virginia  2,7 - 1,1 % 

V-22 Osprey (turbovrtulové letadlo  

kombinované s helikoptérou) 
2,6 23,9 % 

vrtulník MH-60R/S 1,6 3,9 % 

tanker C-130 1,6 7,3 % 

odstranění chemických zbraní 1,5 16,6 % 

obojživelné transportní lodě třídy  

San Antonio 
1,4 263,5 % 

pobřežní bojové lodě 1,2 30,4 % 

bojové vozidlo Stryker 1,2 29,6 % 

kosmický program EELV 1,2 33,8 % 

kosmický infračervený systém 1,1 59,9 % 

bitevní letadlo pro letadlové lodi   

EA-18G Growler 
1,6 56,4 % 

 

Z hlediska budoucnosti je samozřejmě nejdůležitější položka určená na výzkum, 

vývoj, testy a hodnocení nových zbraňových systémů. Na tento účel počítá rozpočet 

ministerstva obrany ve fiskálním roce 2009 s částkou 78,6 miliardy dolarů. To je 

částka, jejíž výše podle údajů SIPRI v roce 2009 nedosahoval vojenský rozpočet žád-

ného státu, kromě USA a Číny. Tabulka číslo 58 ukazuje, kam podle Akvizičního pro-

gramu1 ministerstva obrany USA v roce 2008 směřovaly největší výdaje na výzkum  
                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 156. Akviziční program, fiskální rok 2008 
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a vývoj.1 Lze namítnout, že z hlediska vztahu k HDP jsou současné vojenské výdaje 

Spojených států nižší než v době studené války – v současnosti činí „pouze“ 4,5 % ve 

srovnání s 5,8 % v roce 1988 a 9,4 % v roce 1968. Ovšem roku 1939 tvořily 1,4 % 

tehdejšího hrubého domácího produktu USA. 

Richard Betts propočetl, že vojenský rozpočet USA je ve skutečných hodnotách 

o více než 25 % větší než v roce 1968, tedy na vrcholu vietnamské války. A to  

i tehdy, když nejsou započítány výdaje 46 miliard pro ministerstvo pro vnitřní bezpeč-

nost, jehož některé funkce jsou v jiných zemích řízeny z ministerstva obrany. Podle 

tohoto autora vojenské výdaje USA „v posledních devíti z deseti let rostly ročně 

v průměru více než o šest procent – což je rekord, který nebyl dosažen v žádné dekádě 

od 2. světové války, včetně válek v Koreji a ve Vietnamu (v 60. letech, která zahrnova-

la Kennedyho vojenskou výstavbu a nejhorší roky vietnamské války, byl průměrný 

roční růst vojenského rozpočtu 2,5 %).“ Betts pak upozorňuje na to, co by bylo možné 

nazvat strategický paradox současných vojenských výdajů USA: „Jestliže je sou-

časný vojenský rozpočet USA větší, než je nutné z hlediska existujících a v budoucnu 

pravděpodobných hrozeb, je mnohem menší, než je zapotřebí k podpoře skutečně efek-

tivní americké imperiální politiky.“2  

Důvody vojenských výdajů 
Otázkou otázek je: proč tedy tak dramatické zvýšení světových vojenských výdajů 

ve státě, který je bezkonkurenčně silný? Je samozřejmě možné říci, že roste moc Číny 

a obnovuje se moc Ruska, což vyžaduje zvýšení amerických vojenských výdajů. Graf 

číslo 34 ukazuje, jak by měl podle analytiků zpravodajských služeb USA3 do roku 

2025 vypadat vývoj čínských vojenských výdajů.4 Vyplývá z něho, že ve střednědo-

bém horizontu Čína vojensky Spojené státy nemůže ohrozit. Zároveň z porovnání ná-

vrhu rozpočtu na rok 2009 a údajů SIPRI je zřejmé, že vojenský rozpočet Ruské fe-

derace nedosahuje výše částky, kterou Spojené státy vynakládají pouze na vý-

zkum a vývoj nových zbraní. 

Výše vojenských výdajů USA není pouze otázkou vnějšího ohrožení Spojených 

států, ale též ideových, politických a finančních zápasů uvnitř této země. Důvody, 

proč tak dramaticky vzrostly vojenské výdaje USA, je nutné hledat ve čtyřech rovi-

nách – vnitropolitické, doktrinální, ekonomické a sociální.  

 Vnitropolitické důvody. Už Alexander Hamilton ve stati Federalista č. 26 napsal, 

že „opatření na podporu vojenských sil budou vždy oblíbenými tématy pro řečnic-

ká cvičení“.5 Příliš mnoho státníků miluje představu, že budou uctíváni jako voje-

vůdci. Být rozhodný prezident znamená umět vytvořit kolem sebe aureolu vítězné-

ho vojáka. Navíc šíření strachu z vnějšího nepřítele pomáhá stmelovat společ-

                                                      
1 Program Acquisition Costs by Weapon System (For Fiscal Year 2008) 

 – http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2008/fy2008_weabook.pdf  
2 BETTS, Richard K.: A Disciplined Defense. Citované vydání, s. 70, 65-6, 77 a 74. 
3 Viz Dokumenty na CD – 144. Mapování globální budoucnosti. NIC Projekt 2020, 2004  
4 Mapping of the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. Washington: 

NIC, 2004, s. 51. 
5 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 151. 
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nost kolem prezidenta, zvyšuje disciplínu – a může napomoci vítězství ve vol-

bách. Americký psycholog Gustave Gilbert v knize Norimberský deník cituje 

Hermanna Göringa, který uznával, že „lidé nechtějí válku. Proč by měl jít nějaký 

chudý chasník ze statku riskovat svůj život ve válce, když ta nejlepší věc, kterou  

z ní může mít, je ta, že se vůbec vrátí domů celý? Přirozeně, prostí lidé válku ne-

chtějí. Ani v Rusku, ani v Anglii, ani v Americe, a ze stejného důvodu ani v Ně-

mecku.“ Nakonec ale „lidé vždy rozkazů vůdců uposlechnou. Je to jednoduché. 

Vše, co musíš udělat, je jim říct, že jim hrozí nebezpečí a obvinit pacifisty z nedo-

statku vlastenectví a vystavování země nebezpečí. To spolehlivě zabere v jakéko-

liv zemi.“ I tato zkušenost nacistického pohlavára dnes pomáhá prosazovat nové 

zbrojní programy a stavět základny v zahraničí. Michael Moor ve filmu Bowling 

for Columbine  navíc tvrdí, že ve Spojených státech došlo ke „komercionalizaci 

strachu“ – strach nepomáhá jen politikům ovládat společnost, ale i podnika-

telům prodávat určité druhy zboží, a to nejen zbraní.  
 

Graf č. 34: Prognóza vývoje vojenských výdajů ČLR (2003-2025) 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar rok 2003) 
 

 
 

 Doktrinální důvody. Do 21. století vstoupily Spojené státy jako hegemon světo-

vého politického systému – historicky nejmocnější stát, který neměl a stále nemá 

žádnou reálnou silovou konkurenci. Po příchodu George Bushe ml. do Bílého do-

mu se ale změnil základní přístup americké vlády k mezinárodním otázkám. Začala 

nová éra unilateralismu: hegemonistický unilateralismus vyžaduje, aby ozbro-

jené síly byly schopné plnit úkoly samostatně – a to nejen bez ohledu na me-
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zinárodní právo a bez spoléhání na spojence, ale také proti jakékoliv, byť  

i hypotetické, koalici. Navíc Bushova doktrína předpokládá preventivní využití sí-

ly proti hrozbám, které se ještě nestačily zformovat – což lze chápat i jako přípra-

vu preventivní války proti Rusku a Číně.  

 Ekonomické důvody. Vojenské výdaje se staly jedním z nástrojů řízení ekonomi-

ky, slouží jako důležitý prostředek přerozdělování zisků, zálohování výzkumu  

a vývoje, zajištění stability odbytu.  

 Sociální důvody. Militarismus je prý zárukou vysoké zaměstnanosti. V současné 

době vojensko-průmyslový komplex zaměstnává přibližně dva milióny lidí, což je 

okolo dvou procent civilních pracovních sil.1 

Vojensko-průmyslový komplex 
Byl to generál Dwight Eisenhower, kdo ve svém slavném projevu na rozlouče-

nou, když v lednu 1961 odcházel z prezidentské funkce,2 varoval před nadměr-

ným růstem vlivu vojensko-průmyslového komplexu: „Spojení obrovského vojen-

ského establishmentu a rozsáhlého vojenského průmyslu je pro Ameriku novou zkuše-

ností. (Jeho) celkový ekonomický, politický, dokonce duchovní vliv je pociťován  

v každém městě, státě, v každém vládním úřadu. Uznáváme naléhavou potřebu pro 

tento vývoj. Nesmíme nicméně podcenit jeho vážné důsledky… Vláda musí bránit 

neoprávněnému získávání vlivu, ať už záměrnému nebo ne, vojensko-průmyslovým 

komplexem. Možnost zničujícího růstu této nežádoucí moci existuje a bude trvat. Ni-

kdy nesmíme dovolit tíze tohoto spojení ohrozit naše svobody nebo demokratické pro-

cesy. Nesmíme je brát jako samozřejmost. Pouze bdělé a uvědomělé občanství může 

přinést spojení ohromné průmyslové a vojenské obranné mašinérie s našimi mírovými 

způsoby, aby bezpečnost a svoboda mohly společně prosperovat.“ 

Vojensko-průmyslový komplex bývá vymezen různě. V užším pojetí jsou to pouze 

firmy, které nejvíce těží ze zakázek ministerstva obrany. Válečné dividendy získá-

vají hlavně firmy Boeing, Northrop Grumman a Lockheed Martin jako tři největší 

dodavatelé pro Pentagon. Tabulka číslo 59, převzatá ze serveru The Military-Industrial 

Complex, ukazuje největší dodavatele Pentagonu.3 V širším pojetí se jedná o část 

mocenské elity, která kromě zmíněných podnikatelů zahrnuje i některé politiky 

ze zákonodárné a výkonné moci, vedení armády, ale i část vědecké a výzkumné 

komunity. Vojensko-průmyslově-vědecký komplex pak zasahuje na takové promi-

nentní univerzity jako je Massachusetts Institute of Technology, Yale University, 

Stanford University či University of California.4  

Pro zákonodárce schvalující federální rozpočet a nejrůznější lobbisty je mimořádně 

důležité regionální rozložení vojenských výdajů. Tak například podle oficiálních 

údajů bylo v roce 2005 přidělováno ministerstvem obrany USA na kontraktech 

                                                      
1 Údaje o zaměstnanosti podle HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. Citované vydání, s. 283. 
2 Viz Dokumenty na CD – 93. Dwight D. Eisenhower: Vojensko-průmyslový komplex, 17. 1. 1961 
3 The Military-Industrial Complex – http://www.militaryindustrialcomplex.com/contracts-leaderboard.asp 
4 Viz ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 442 a 444. 
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237 miliard dolarů a na grantech 3,3 miliardy. Z této částky nejvíce získala Kali-

fornie (31,1 miliardy na kontraktech a 0,4 miliardy na grantech), následovala Virginie 

(26,8 miliardy a 0,8 miliardy), Texas (20,7 miliardy a 0,1 miliardy), Florida (10,3 mi-

liardy a jedna miliarda) a Maryland (10,9 miliardy na kontraktech a 0,2 miliardy dola-

rů na granty); kontrakty ostatních států Unie byly pod 10 miliardami dolarů za rok. 1 
 

Tabulka č. 59: Firmy s největšími vojenskými dodávkami, říjen 2006 – říjen 2008 

(částky v dolarech) 
 

pořadí firma kontrakty 

1. Lockheed Martin Corporation 38 575 255 143 

2. Northrop Grumman Corporation  22 780 483 970 

3. Boeing Company, The 22 812 036 702 

4. General Dynamics 20 401 146 240 

5. McDonnell Douglas (a subsidiary of Boeing)  15 154 509 121 

6. Raytheon Company, The 14 901 341 920 

7. Science Applications Intl Corporation 13 741 583 230 

8. BAe Systems 11 168 170 739 

9. AM General LLC 4 648 523 984 

10. Harris Corporation 4 315 748 213 

11. International Military & Government  4 504 607 503 

12. L-3 Communications 4 214 392 112 

13. General Electric Corporation  2 814 669 619 

14. Force Protection Industries, Inc.  2 344 367 307 

15. Booz Allen Hamilton, Incorporated 1 532 813 717 

 

Nelze též zapomínat, že vojensko-průmyslovému komplexu pomáhá i vojenská 

pomoc do zahraničí. Dolary na tuto pomoc ve své většině nesměřují do cílových 

zemí, ale k výrobcům zbraní ve Spojených státech a instruktorům z USA. Graf 

číslo 35 ukazuje, jak se vyvíjela vojenská pomoc Spojených států do zahraničí v letech 

1997 až 2006. Je z něho zřejmý nárůst této formy pomoci po příchodu George Bushe 

ml. do Bílého domu. Tabulka číslo 60 pak informuje, které země v roce 2006 dostaly 

od USA největší část této vojenské pomoci.2  

Vojenské keynesiánsví 
Vojenské výdaje se staly organickou součástí moderního amerického kapita-

lismu. Jsou, jak již bylo řečeno, důležitým nástrojem řízení ekonomiky a přerozdělo-

vání zisku. Ne každý ekonom však vidí jen klady militarismu. Při osvětlování důsledků 

vysokých vojenských výdajů se někdy užívá tzv. teorie vytlačování. Ta předpokládá, 

že při zvyšování státních výdajů, a to i vojenských, dochází k poklesu soukromé 

spotřeby nebo investic. Tato teorie byla původně rozpracována antiintervencionisty, 

                                                      
1 The 2008 Statistical Abstract – http://www.census.gov/compendia/statab/tables/08s0494.pdf 
2 Zpracováno podle U.S. Overseas Loans and Grants (The Greenbook) 

 – http://qesdb.usaid.gov/gbk/index.html 
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tedy konzervativními ekonomy a politiky a směřovala proti veřejným výdajům obecně. 

Dnes je vak často přijímána levicovými a liberálními autory jako nástroj kritiky milita-

rismu. Je zřejmé, že po 2. světové válce tvořily výdaje federální vlády přibližně  

20 % HDP. Při konstantním rozměru zvýšení podílu vojenských výdajů zákonitě 

znamená snížení sociálních výdajů a naopak.  
 

Graf č. 35: Vojenská pomoc do zahraničí, 1997-2006 

(v miliardách konstantních dolarů 2006) 
 

 
 

Od poloviny padesátých let do poloviny sedmdesátých let minulého století nevo-

jenské výdaje vzrostly z 9,2 na 14,3 % HDP – o 5,1 procentních bodů; vojenské klesly 

z 10,1 na 5,8 % HDP – tedy o 4,3 procentních bodů. Tato tendence byla zachována, 

dokud do Bílého domu nevstoupil Ronald Reagan, kdy začal růst podíl vojenských 

výdajů a sociální programy byly omezovány. Z těchto údajů je zřejmé, že teze, že mili-

tarismus je sociálně potřebný, protože přináší zaměstnanost, platí jen sobecky lo-

kálně, nikoliv federálně či globálně. Navíc podle údajů kongresové rozpočtové kan-

celáře z roku 2002 každých 10 miliard dolarů výdajů na zbraně vytváří o 40 tisíc pra-

covních míst méně než stejné výdaje do civilních sektorů.1  

Přístup jednotlivých prezidentů k procesu plánování vojenských výdajů se výrazně 

lišil. Truman a Eisenhower postupovali „metodou zbytku“ – spočítali příjmy z daní, 

odečetli domácí výdaje, a co zbylo, to bylo dáno na obranu. Nixon se orientoval na 

sdílení nákladů mezi spojenci a diplomatické opatření. Prezidenti Kennedy, Reagan  

i Bush ml. se pokoušeli vyplnit propast mezi zahraničněpolitickými ambicemi a mož-

                                                      
1 Podle HOSSEIN-ZADEH, Ismael: The Political Economy of U.S. Militarism. New York: Palgrave 

Macmillan, 2006, s. 218. 
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nostmi ekonomiky pomocí růstu vojenských výdajů.1 Právě vojenské výdaje se tak 

staly nejdůležitější položkou popírající časté tvrzení, že sociálně ladění liberálové 

plýtvají veřejnými prostředky a zvyšují deficit státních financí – zatímco konzer-

vativci či libertarianisté jsou spořiví. Tuto skutečnost přibližuje graf číslo 36, který 

ukazuje poválečný vývoj deficitu federálních financí USA; byl zpracovaný podle ofi-

ciálních údajů o rozpočtu.2 Stranickou příslušnost jednotlivých prezidentů ukazuje 

příloha této knihy.    
 

Tabulka č. 60: Největší příjemci vojenské pomoci USA, 2006 
 

stát 
milióny 

dolarů 
stát 

milióny 

dolarů 

Irák  5439  Jordánsko  211  

Izrael 2257  Súdán  150  

Afganistan  1806  Kolumbie 91  

Egypt  1288  Filipíny 33  

Pákistán  299  Polsko 32 
 

Někteří ekonomové v souvislosti s vojensko-průmyslovým komplexem v USA ho-

voří o vojenském keynesiánství. V situaci, kdy ekonomika produkuje více, než stačí 

spotřebovat, je nutné povzbuzovat poptávku – nebo vyvést část výroby z běžné spotře-

by. Například tak, že se přemostí propast mezi nabídkou a poptávkou pomocí vojenské 

výroby pro jistého kupce, téměř monopson, a to pro stát. Představa, že státní investice 

v podobě vysokých vojenských výdajů pomáhají oživování ekonomiky, však nebyla 

jednoznačně prokázána: 

 Autoři, kteří analyzují převážně konec šedesátých až začátek osmdesátých let minu-

lého století, docházejí k závěru, že státy s vysokým vojenským rozpočtem mají níz-

ké investice a malý růst produktivity práce.  

 Autoři, kteří analyzují osmdesátá léta jako celek a devadesátá léta minulého století 

jako celek, dospívají k opačným závěrům. Tehdy Spojené státy a Velká Británie, 

země s největšími vojenskými výdaji, podávaly lepší ekonomický výkon než Ně-

mecko a Japonsko, státy s menšími vojenskými výdaji. Tentýž závěr lze odvodit 

z analýz nacistického Německa, USA v době 2. světové války, korejské či vietnam-

ské války.3  

 To, že nelze jednoznačně prokázat vliv militarismu na dynamiku ekonomiky, sou-

visí mimo jiné s výše zmíněnou tezí, že vojenské výdaje jsou výhodné jen pro 

některé firmy. Někteří autoři dokonce varují před oblíbenou představou, že za 

válkami na Blízkém a Středním východě stojí ropné monopoly či jejich lobbisté 

ve vládě. Americký profesor ekonomie Ismael Hossein-zadeh z Drake Universtity 

                                                      
1 Viz BETTS, Richard K.: A Disciplined Defense. Citované vydání, s. 69-70 (upraveno).  
2 Podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. Citované vydání,  

s. 127-128. 
3 Viz HOSSEIN-ZADEH, Ismael: The Political Economy of U.S. Militarism. Citované vydání,  

s. 215-218. 
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ovšem uvádí, že „během několika minulých dekád hlavní ropné společnosti byly 

konzistentně proti politice USA a vojenským hrozbám vůči zemím jako Írán, Irák  

a Libye.“ V jejich zájmu byla stabilita a klid pro globální podnikání, a dokonce 

prý vytvářely kolice proti sankcím vůči Iráku. Sice cituje Wolfowitze – „Nejdů-

ležitější rozdíl mezi Severní Koreou a Irákem je to, že ekonomicky jsme neměli 

v Iráku jinou volbu. Tato země plave na moři ropy“ –, ale pokládá tyto výroky za 

způsob zatajování skutečných, tedy militaristických cílů války v Iráku.1  
 

Graf č. 36: Federální dluh jako procento hrubého domácího produktu USA 

(rozpočtová data 2009) 
 

 
 

Poznámka: Roky 2008 až 2010 odhad.  
 

Jisté je, že obrovské zisky ropných monopolů byly výrazně znehodnoceny inflací. 

Ta byla bezprostředně spojena s nehospodárnými, a to i vojenskými výdaji vlády. 

Ovšem velmi sporné zisky firmy Halliburton, kde viceprezident Dick Cheney působil 

jako předseda správní rady, byly v souvislosti s okupací Iráku prokazatelné. Tyto úva-

hy dokreslují fakt, že na válkách v Afganistanu a Iráku vydělávají jen vybrané firmy. 

Války v Iráku i Afganistanu byly motivovány především geopolitickými zájmy, 

které jsou širší než čistý zisk několika, byť mimořádně významných firem.  

Chalmers Johnson, bývalý analytik CIA a emeritní profesor z University of Cali-

fornia na konci 20. století propočetl, že Spojené státy potřebují „pro udržení přístupu 

                                                      
1 Tamtéž, s. 137 a 139. 
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k ropě v oblasti Perského zálivu přibližně 50 miliard ročně z výdajů na obranu, včetně 

přítomnosti útvarů jedné či více letadlových lodí zde, ochrany námořních tras a udrže-

ní velkých leteckých sil v pohotovosti v dané oblasti. Ale ropa, kterou z okolí Perského 

zálivu dovážíme, stojí pouze pětinu této částky, okolo 11 miliard dolarů ročně. Ropa 

ze Středního východu představuje pouze 10 % spotřeby USA, 25 % evropské a polovi-

nu japonské spotřeby.“1  

Při všech sporech o roli vojenských výdajů je jisté: militarismus je nebezpečný 

jak pro stabilitu v mezinárodních vztazích, tak pro demokracii ve vztazích vnitř-

ních. Lobbismus představitelů bohatého vojensko-průmyslového komplexu dokáže 

ovlivnit politická rozhodnutí tím nejnebezpečnějším směrem. Teze o tom, že vojenský 

výzkum pomáhá rozvoji civilní ekonomiky, opomíjí fakt, že přímé investice do civilní 

vědy by mohly být efektivnější a určitě méně riskantní. Z hlediska čerpání intelektuál-

ních a pracovních kapacit lidstva i omezených surovinových zdrojů planety a potřeby 

ozdravit životní prostředí je parazitní charakter militarismu zřejmý.  

 

                                                      
1 JOHNSON, Chalmers:  Blowback. The Costs and Consequences of American Empire. New York: Met-

ropolitan Books, 2000, s. 87-88. 
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Literatura z oblasti politické teorie zpravidla vidí největší přínos zakladatelů USA 

v oblasti rozvoje demokracie. Není to zcela přesné. Většina otců-zakladatelů Spoje-

ných států patřila mezi odpůrce demokracie a usilovala o vytvoření svobodné 

republiky. Problém byl ovšem do značné míry jazykový, protože za demokracii po-

kládali to, co jako demokracii vymezily takové autority jako Platón či Aristoteles. 

Americká republika se od antické demokracie měla lišit ve čtyřech základních ohle-

dech. Vznikající stát neměl být městským státem jako například Athény, ale měl se 

rozkládat na rozsáhlém území. Nová republika neměla být přímou demokracií antic-

kého typu, ale měla mít reprezentativní vládu, která sice byla volená, ale s volným 

mandátem. Oproti starověkým představám o cyklickém střídání režimů, které proslavil 

Polybios, mělo být politické uspořádání USA stálé. V neposlední řadě měl nový re-

žim chránit menšinu před většinou. Tento moment, patrný zvláště při koncipování 

Ústavy Spojených států, měl přímo čelit nebezpečí demokracie – ta byla chápána 

v duchu nejvýznamnějších antických filosofů jako vláda davu a demagogů. 

Záměr otců-zakladatelů se podařil. Vznikla republika, která se však přinejmenším 

od začátku 20. století chlubí tím, že je oporou demokracie. A nejen to. Stala se domo-

vinou představ o tom, že i zahraniční politiku lze spojit s demokracií. Tuto tezi pak 

často doprovázejí tři hodnotící tvrzení:  

 Rozhodovací proces je demokratický, čímž se rozumí spojení s veřejností a s děl-

bou moci;    

 Demokratické státy mezi sebou neválčí (blíže 24. kapitola).  

 Zahraniční politika USA sleduje demokratické cíle a používá k tomu demokratické 

nástroje (o této tezi viz 24. kapitola). 

Přestože téměř každý autor zastává tyto teze v odlišné podobě či kombinaci, jednu 

akceptují snad všichni: ve USA demokratické procedury či dělba moci výrazně ovliv-
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ňují přijímání zahraničněpolitických rozhodnutí. To je nejvýrazněji patrné na principu 

dělby moci – byť dělba moci neznamená striktní rozdělení pravomocí či vyvažová-

ní reálně daných pravomocí. Ve Spojených státech dělba moci vyvolala nepřetržitý 

zápas o vymezení a využití do značné míry neurčitě stanovených pravomocí. To 

platí zvláště o nejasně oddělené exekutivě a zákonodárné moci, což vede k tomu, že – 

jak kdysi prohlásil bývalý ministr zahraničí Dean Acheson – v USA osmdesát procent 

provádění zahraniční politiky je „zajišťování domácí způsobilosti mít politiku“.  

 

19. Dělba moci 
Rozhodování v liberální demokracii neodvozuje svoji legálnost od lidu, ale od zákon-

nosti, v případě Spojených států pak od ústavnosti. Správné není to, co je morální či 

v souladu s přáním lidu, ale co odpovídá platným procedurám. Jejich základ ve 

Spojených státech tvoří Ústavou1 dané vztahy mezi výkonnou, zákonodárnou  

a soudní mocí. Pokud se týká zahraniční politiky, je nutné tento uzel začít rozplétat od 

jejího vrcholu – od prezidenta a jeho administrativy. V této chvíli mají Spojené státy 

již 44. prezidenta a 68. ministra zahraničních věcí. Jejich pravomoci, jak uvádí Steven 

Hook, souvisejí se dvěma zavedenými, ale protikladnými modely vládnutí: „centrali-

zací moci uvnitř Bílého domu a fragmentací kontroly uvnitř rozsáhlé byrokracie“.2  

Prezident 
Podle Ústavy Spojených států je to prezident, kdo odpovídá za zahraniční politi-

ku. Podle článku II, oddílu 1. „výkonná moc přísluší prezidentu Spojených států ame-

rických“ – a zahraniční politika spadá do sféry výkonné moci. Podle oddílu 2 téhož 

článku „prezident je vrchním velitelem vojska i loďstva Spojených států a rovněž do-

mobrany v jednotlivých státech, pokud tyto vykonávají službu pro celou Unii; Prezi-

dent má právo, na doporučení a se souhlasem Senátu, uzavírat mezinárodní smlouvy – 

souhlas musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů; na radu a se souhlasem Senátu 

jmenuje též vyslance“. 

Prezident USA rozhoduje o zahraniční politice ve třech rovinách: (1) doktrinální, to 

znamená, že určuje obecnou linii, agendu, ale i hlavní prostředky; (2) jmenuje 

nejdůležitější funkcionáře odpovědné za provádění zahraniční politiky, především 

ministry zahraničí, obrany a financí, ředitele Národní zpravodajské služby a asistenty 

prezidenta pro otázky národní bezpečnosti; (3) určuje styl rozhodování a řízení za-

hraniční politiky.3 Prezident je hlavním diplomatem, a to nejen proto, že jmenuje 

ministra zahraničních věcí a velvyslance. Sám někdy bývá v čele diplomatických dele-

gací, z nichž některé byly mimořádně významné – například Nixon v roce 1972, kdy 

podepisoval smlouvu SALT I a smlouvu ABM; když v roce 1978 prezident Jimmy 

Carter třináct dní v Camp Davidu pomáhal uzavřít dohodu mezi egyptským preziden-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 9. Ústava USA, 17. 9. 1778 
2 HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. Citované vydání, s. 196. 
3 Podle ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 109 (upraveno). 
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tem a izraelským premiérem; nebo když Reagan v letech 1985 až 1989 čtyřikrát jednal 

s nejvyšším sovětským představitelem atd.    
 

Tabulka č. 61: Zahraničněpolitická zkušenost prezidentů USA 
 

 
ministr 

zahraničí  

jiná vládní 

funkce, 

ministr či 

diplomatický 

post 

ministr či 

(vel)vyslanec 

ve Velké  

Británii 

ministr či 

(vel)vyslanec 

v jiné  

mocnosti 

velitel ve 

válce 

v hodnosti 

generála 

1776 až občanská válka 

1. George Washington      

2. John Adams      

3. Thomas Jefferson      

4. James Madison      

5. James Monroe      

6. John Quincy Adams      

7. Andrew Jackson      

8. Martin van Buren      

9. William H. Harrison1      

10. John Tyler      

11. James K. Polk      

12. Zachary Taylor      

13. Millard Fillmore      

14. Franklin Pierce      

15. James Buchanan      

od 1. světové války 

28. Woodrow Wilson      

29. Warren Harding      

30. Calvin Coolidge      

31. Herbert C. Hoover2      

32. Franklin D. Roosevelt3      

33. Harry S Truman      

34. Dwight D. Eisenhower      

35. John F. Kennedy      

36. Lyndon B. Johnson      

37. Richard M. Nixon      

38. Gerald R. Ford      

39. Jimmy Carter      

40. Ronald Reagan      

41. George Bush st.      

42. Bill Clinton      

43. George Bush ml.      

44. Barack H. Obama      

 

Poznámka: 1/ vyslanec v Kolumbii (v době prezidenta Simóna Bilívara); 2/ ředitel válečné  

pomoci v Evropě, ministr obchodu; 3/ Náměstek ministra námořnictví 

http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/madison/
http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/adamsjq/
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V řadě ohledů zastaralá Ústava Spojených států rozhodně nezakládá ideální pod-

mínky pro řízení zahraniční politiky. „Ústavní snaha rozdělit výkon zahraniční politiky 

mezi více větví se během let ukázala problematickou,“ píše například Thomas Kane.  

A cituje Arthura Schlesingera ml., podle kterého je v otázkách zahraniční politiky 

Ústava USA „často záhadná, dvojsmyslná a nekompletní“.1 V každém případě ve sna-

ze odmítnout královské prerogativy však autoři Ústavy některé z výkonných pra-

vomocí prezidenta omezili či rozmělnili předáním některých funkcí Kongresu. 

Zásadní omezení představuje otázka války. Podle článku I, oddíl 8, právo „vyhlašovat 

válku, udílet povolení k zajímání lodí a odvetným opatřením na moři, stanovit předpisy 

o kořisti a zajetí na zemi i na vodě“ přísluší Kongresu USA.  

Někdy se zdá, že prezident má „více moc přemlouvat, než moc velet“.2 Obecně se 

ale soudí, že rozsah pravomocí prezidenta je větší v oblasti zahraniční politiky než 

ve vnitřní politice. Tyto kompetence se ještě rozšiřují za války, což v době bojů 

v Indočíně vedlo Arthura Schlesingera ml. k tezi, že v USA vzniklo imperiální prezi-

dentství, kdy prezident řídí zahraniční politiku prostřednictvím dekretů.3 Válka vytváří 

pro prezidenta specifické možnosti i v domácím zajištění svých představ. To platilo 

také na počátku tzv. války proti terorismu.  

Prezidenti jsou v liberálně demokratických režimech vybírání podle jiných kvalit, 

než je znalost či zkušenost z mezinárodního prostředí. Ač to zní podivně, prezidenti 

Spojených států zvolení před občanskou válkou měli před příchodem do Bílého 

domu větší zkušenosti z mezinárodní politiky než prezidenti zvolení za studené 

války a po ní – jak ukazuje tabulka číslo 61, převzatá s doplněním z knihy Waltera 

Meada Zvláštní prozřetelnost.4 Z prvních devíti prezidentů jich šest bylo ministry za-

hraničních věcí a sedm pracovalo jako šéfové misí v zahraničí. Čtyři z prvních dvanác-

ti si dobyli slávu jako vojevůdci. Dva první prezidenti zvolení po skončení studené 

války, kdy Spojené státy plně převzaly roli hegemona ve světovém politickém systé-

mu, měli zkušenosti pouze jako guvernéři, třetí jen ze Senátu.  

 Rozdíl mezi prezidentem se zahraničními zkušenostmi a bez nich je zvláště patrný 

z porovnání výkonu funkce George Bushe st. a jeho syna George Bushe ml. Právě na 

porovnání jejich zahraniční politiky je zřetelně vidět, jak odlišná praxe, doktrinální 

myšlení a styl mohou vést k výrazně odlišným výsledkům:  

 Bush-otec jako bývalý vyslanec Spojených států v Pekingu, velvyslanec v OSN  

a ředitel CIA je člověk s mimořádnými zahraničněpolitickými zkušenostmi.  

A pragmatik. Dokázal přihlížet k rozpadu sovětského bloku i Sovětského svazu 

samotného, ale též sjednocení Německa či potlačení manifestací na náměstí Ne-

beského klidu v Pekingu a pouze mírnými zásahy korigoval děj. Válku proti Iráku 

po Saddámově obsazení Kuvajtu vedl bismarckovským způsobem – porazit, ale 

nezničit, protože proti silnému vítězi by se mohla vytvořit silná nepřátelská alian-

                                                      
1 KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy. Citované vydání, s. 40. 
2 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 183. 
3 Viz SCHLESINGER, Arthur M., Jr.: The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin, 1973. 
4 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 13. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 333 

ce. Zároveň boje vedl tak, aby (a) byla legitimizace akce ze strany OSN; (b) byla 

co nejširší mezinárodní účast na ozbrojených silách proti Iráku; (c) aby byla co 

největší podpora ze strany veřejného mínění USA, což by mohlo umožnit prezi-

dentovi jednat bez zasahování Kongresu. Přišel s doktrínou Nového světového řá-

du – vizí společné celosvětové kooperace hlavně prostřednictvím OSN. Prezident 

George Bush st. postupoval jako multilateralista. Za jeho prezidentství dosáhly 

Spojené státy pozice globálního hegemona.   

 Bush-syn neměl před prezidentskou přísahou žádné zkušenosti se zahraničněpoli-

tickou agendou a jeho zahraniční politika byla ideologizovaná. Zasahoval všude  

a invazi do Iráku vedl wilsonovským způsobem – vyhrál válku, svrhl Saddáma, 

ovšem prohrál mír. Bush-syn ve své zahraniční politice připomínal více Ronalda 

Reagana než svého otce. Prezident George Bush ml. jednal jako unilateralista. Vý-

sledkem bylo, jak napsal Zbigniew Brzezinski, že během dvou let od 11. září se 

„původní globální solidarita se Spojeným státy změnila v americké osamění“.1 

Podle řady kritérií, o nichž pojednávají 21. a 23. kapitola, byl Geogre Bush ml. 

nejméně úspěšným prezidentem po 2. světové válce.   

Význam role viceprezidenta v zahraniční politice USA závisí na vůli preziden-

ta. Podle dostupných údajů se například Franklin Roosevelt sešel se svým viceprezi-

dentem Harry Trumanem pouze osmkrát – a tak Truman při nástupu do funkce prezi-

denta nevěděl nic o mezinárodních jednáních Roosevelta. Naopak Dan Quayle jako 

viceprezident Bushe st. či Al Gore v době Clintonovy vlády byli v zahraniční politice 

angažovaní viceprezidenti. Dick Cheney byl podle dostupných údajů v době vlády 

Bushe ml. mimořádně vlivným viceprezidentem.  

Ministerstvo zahraničí 
Už v listopadu 1775, tedy ještě před vyhlášením nezávislosti, vytvořil Konti-

nentální kongres Výbor pro tajnou korespondenci, který měl navazovat a rozvíjet 

vztahy se sympatizanty v Evropě. Ten byl v dubnu 1777 přejmenován na Výbor pro 

mezinárodní vztahy, avšak zachoval si tajný charakter činnosti. Po svém vzniku měly 

Spojené státy vládu, kterou tvořil prezident, viceprezident, malý úřednický aparát a 

čtyři ministerstva: zahraničí, financí, války a spravedlnosti. Původně podle návrhu 

George Washingtona měl být ministr zahraničí pouze hlavou ministerstva zahraničních 

věcí, ovšem to Kongres změnil tím, že mu přidal i některé vnitrostátní povinnosti: 

odpovídá za tisk zákonů, je strážcem státní pečeti, je protokolářem Bílého domu, od-

povídal i za archiv Kongresu atd. Od té doby ministr zahraničí má v USA titul i roli 

státního tajemníka. To je funkce britského původu, ovšem ve Spojených státech se 

užívá i dnes. Podle některých autorů spojení funkce ministra zahraničí s rolí státního 

tajemníka souviselo s tím, že Kongres podcenil význam mezinárodních vztahů a minis-

trovi přidělil další práci proto, aby měl vůbec co dělat.2  

I v současném politickém systému USA je státní tajemník-ministr zahraničí pro-

tokolárně nejvýznamnější jmenovaný člen vlády. Dokonce v případě, kdy z důvodu 

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Citované vydání, s. 251.  
2 Viz KANE, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy. Citované vydání, s. 40 
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úmrtí či odvolání chybí prezident a viceprezident (ten je ex officio i hlavou Senátu), 

ale také šéf Sněmovny reprezentantů a šéf Senátu pro tempore, je to on, kdo přebírá 

povinnosti prezidenta. Svůj abdikační dopis zaslal v srpnu 1974 prezident Richard 

Nixon státnímu tajemníkovi Henrymu Kissingerovi. Ovšem při tvorbě zahraniční poli-

tiky se ministr zahraničí „více podobá hollywoodskému scénáristovi než režisérovi“.1  

Prvním mistrem zahraničí či státním tajemníkem se stal Thomas Jefferson, který 

měl při svém nástupu, konkrétně roku 1790, k dispozici jednoho vedoucího a tři řado-

vé úředníky, jednoho překladatele na částečný úvazek, poslíčka a dvě mise v zahraničí 

s deseti zaměstnanci celkem; první rozpočet ministerstva byl 7961 dolarů. V té době, 

přesněji řečeno v letech 1778 až 1893, byli stálí emisaři Spojených států vyslaní do 

zahraničí nazýváni minister – název ambassador byl chápaný jako osobní vyslanec 

monarchy k monarchovi. Dnes zařazení a roli diplomatů USA upravuje Zákon o za-

hraniční službě.2  
 

Tabulka č. 62. Rozpočet Státního departmentu a výdaje na zahraniční programy,  

2001-2009  

(v miliardách dolarů) 
 

2001 2008 
2009 

požadavek 

změna: 

2008–2009 2001–2009 

dolarů % průměr v souhrnu 

21,7 32,9 38,3 +5,4 +16,5 % +7,3 % +76,2 % 

 

Ještě v roce 1900 mělo ministerstvo zahraničí 91 zaměstnanců ve Washingtonu plus 

1137 v zahraničí a roční rozpočet 141 tisíc dolarů. V září 2007 však již zaměstnávalo 

v USA 35 105 lidí, z toho v zahraničí 21 120 zaměstnanců (celkem má ovšem na vý-

platní listině 223 277 tisíc lidí).3 V současné době Spojené státy udržují diplomatic-

ké styky s přibližně 180 státy, ovšem mají diplomatické mise i u řady mezinárod-

ních organizací – což dohromady činí více než 265 velvyslanectví, konzulátů  

a diplomatických misí ve světě. Pod rozpočtovou správu ministerstva zahraničí spa-

dají ovšem i takové aktivity jako je USAID, Rozvojová pomoc, Exportní a importní 

banka, Mírové sbory atd. Výdaje ministerstva zahraničí USA zahrnující i jím obhos-

podařované programy by měly v roce 2009 činit 38,3 miliard dolarů (jenom minister-

stvo 22,1 miliardy) – což je více než jedno procento federálního rozpočtu. Tabulka 

číslo 62 přibližuje vývoj těchto výdajů během vlády prezidenta Bushe ml. podle strá-

nek Bílého domu, věnovaných rozpočtu.4  

Národní bezpečnostní rada 
Bývaly doby, kdy všechny provozní otázky zahraniční politiky byly především zá-

ležitostí ministra zahraničních věcí. Po 2. světové válce, kdy Spojené státy začaly pů-

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 40. 
2 Viz Dokumenty na CD – 113. Zákon o zahraniční službě, 1980  
3 Viz The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 148. 
4 Bílý dům – http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/summarytables.html 
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sobit jako plnohodnotná globální mocnost, v podstatě každé ministerstvo či federální 

agentura mají svoje zahraniční vazby. Zároveň se rozšířily zpravodajské aktivity. Svoji 

novou funkci získala i zahraničněpolitická propaganda. Představa, že by všechny tyto 

aktivity mohl koordinovat ministr zahraničí, není reálná: nemá pro tento úkol dosta-

tečné kompetence. Objevila se i byrokratická rivalita, kterou někteří autoři charakte-

rizovali jako „balkanizaci zahraničněpolitického establishmentu“. To zvýšilo význam 

osobní aktivity prezidenta a vytvořilo potřebu speciálního orgánu, který by prezidento-

vi pomáhal nové úkoly řešit.  

Prezidentská kancelář – v pojetí, které dostala po rozhodnutí Kongresu v roce 1936, 

kdy vznikl Executive Office of the President (EOP) – zaměstnává v současné době 

přibližně 1,8 tisíc lidí v deseti hlavních částech. K nim patří i ti, kdo připravují pod-

klady pro prezidentská rozhodnutí o zahraniční politice. To platí především o Národní 

bezpečnostní radě (NSC), která je určena ke koordinaci a plánování zahraniční politi-

ky USA. Ta byla zřízena v červenci 1947 za Trumanova prezidentství na základě již 

zmiňovaného Zákona o národní bezpečnosti1. Jejím úkolem je, jak praví tento zákon, 

„radit prezidentovi s ohledem na integraci domácí, zahraničí a vojenské politiky, týka-

jící se národní bezpečnosti“. Původně měla mít pouze sedm členů – prezidenta, minis-

tra zahraničních věcí, ministra obrany (statutární šéfy), ministry armády, námořnictva  

a letectva plus předsedu Národního výboru bezpečnostních zdrojů (statutární poradci). 

V současné době jsou pravidelnými členy kromě prezidenta i viceprezident a také mi-

nistři zahraničí, obrany a financí plus asistent prezidenta pro otázky národní bezpeč-

nosti; v roli poradců pak šéf sboru náčelníků štábu, ředitel Národní zpravodajské služ-

by (do dubna 2005 šéf CIA), ale i šéf prezidentské kanceláře, právní poradce preziden-

ta a poradce pro ekonomické otázky. NSC má ovšem i svůj vlastní personál.  

I když se obecně předpokládá, že NSC plánuje zahraniční politiku na dlouhou do-

bu, takový dokument, jakým byl NSC-68, představuje výjimku. Podle dostupných in-

formací NSC většinou podléhá rutinní každodennosti a plní ad hoc úkoly, což může 

snadno vést ke křížení pravomocí s ministerstvem zahraničí.   

Funkce asistenta pro otázky národní bezpečnosti byla zřízena až v roce 1953 za 

Eisenhowerova prezidentství – což je funkce obecně známá jako „poradce pro otázky 

národní bezpečnosti“. Ovšem již před zřízením Národní bezpečnostní rady a funkce 

asistenta pro zahraniční politiku se vyskytovali poradci, kteří měli na prezidenta mi-

mořádný vliv. Například Edward House, známý jako plukovník House, sice neměl titul 

poradce, ale měl velký vliv na zahraničněpolitická rozhodnutí prezidenta Wilsona  

– dokonce měl své místnosti v Bílém domě. Také Eleanor Rooseveltová prý měla vel-

ký vliv na rozhodování svého manžela; v každém případě měla významný podíl na 

sepsání Všeobecné deklarace lidských práv a stala se první předsedkyní Komise pro 

lidská práva OSN.  

V současné době poradce pro otázky národní bezpečnosti řídí provoz NSC. Tabulka 

číslo 63 přináší seznam těchto asistentů. Podle Samuela Bergera základním úkolem 

poradce pro otázky národní bezpečnosti je dodávat prezidentovi informace, které „po-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 84. Zákon o národní bezpečnosti, 26. 7. 1947 
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třebuje znát mimo těch, které chce znát…a udržovat procesy v pohybu směrem, kterým 

chce, aby se pohybovaly“.1  
 

Tabulka č. 63: Seznam asistentů pro otázky národní bezpečnosti 
 

jméno období prezident 

Robert Cutler 1953–1955 Dwight D. Eisenhower 

Dillon Anderson 1955–1956 Dwight D. Eisenhower 

William Jackson 1956 Dwight D. Eisenhower 

Robert Cutler  1957–1958 Dwight D. Eisenhower 

Gordon Gray 1958–1961 Dwight D. Eisenhower 

McGeorge Bundy 1961–1966 John F. Kennedy, Lyndon Johnson 

Walt Rostow 1966–1969 Lyndon Johnson 

Henry Kissinger 1969–1974 Richard Nixon, Gerald Ford 

Brent Scowcroft 1974–1977 Gerald Ford 

Zbigniew Brzezinski 1977–1981 Jimmy Carter 

Richard V. Allen 1981–1982 Ronald Reagan 

William P. Clark, Jr. 1982–1983 Ronald Reagan 

Robert McFarlane 1983–1985 Ronald Reagan 

John Poindexter 1985–1986 Ronald Reagan 

Frank Carlucci 1986–1987 Ronald Reagan 

Colin Powell 1987–1989 Ronald Reagan 

Brent Scowcroft  1989–1993 George Bush st. 

Anthony Lake 1993–1997 Bill Clinton 

Samuel Berger 1997–2001 Bill Clinton 

Condoleezza Riceová 2001–2005 George Bush ml.  

Stephen Hadley 2005–2009 George Bush ml. 

James L. Jones 2009– Barack Obama 

 

Význam těchto asistentů byl ovšem různý, a to v závislosti na tom, jakou roli 

jim připisovali prezidenti – a jak se dokázali dohodnout s ministrem zahraničí. Na-

příklad Kennedy a Johnson upřednostňovali malé neformální skupiny k poradám o za-

hraniční politice. Nixon zase připsal Kissingerovi mimořádnou roli a NSC získala 

složitou strukturu s nejrůznějšími výbory a více zaměstnanci (avšak na konci Nixono-

                                                      
1 Citováno podle PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American For-

eign Policy. Citované vydání, s. 253. 
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vy vlády v roce 1973, kdy byl prezident zaujat vnitrostátními problémy, se NSC sešel 

v plném složení třikrát, zatímco v roce 1969 celkem 37krát; otázka cesty do Číny, 

bombardování Kambodže, mírová jednání v Paříži, bombardování Vietnamu, proble-

matika Jomkipurské války se řešily mimo systém NSC). Za Bushe ml. se objevila pra-

xe trojích typů schůzek NSC – při účasti prezidenta to byla oficiální schůzka, když 

prezidenta zastupoval viceprezident Cheney či poradkyně nebo poradce pro otázky 

národní bezpečnosti, jednalo se o schůzku hlavního výboru, při schůzce na nižší úrovni 

šlo o výbor náměstků.  
 

Graf č. 37: Aktivita poradců pro otázky národní bezpečnosti 
 

 
 

Politologové Cecil Crabba a Kevin Mulcahy použili na hodnocení poradců pro 

otázky národní bezpečnosti škálu, která ukazuje stupeň jejich aktivity v politice: admi-

nistrátor, koordinátor, rádce a hybatel.1 Dvěma Reaganovým poradcům navíc přisoudi-

li roli rebelů za jejich angažovanost – protizákonnou a podle dostupných informací 

velmi amatérskou aktivitu při skandálu kolem dodávek zbraní nikaragujským contras. 

Graf číslo 37 ukazuje, jak podle těchto autorů vypadala hladina aktivity těchto asisten-

tů pro otázky národní bezpečnosti.    

Ministerstvo obrany 

Podle Ústavy musí být ministr obrany civilista, což znamená, že nejvyšší vo-

jenskou funkci v USA zastává šéf sboru náčelníků štábů. Ministři obrany patřili 

                                                      
1  Podle téhož zdroje, s. 255-256.  
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vždy mezi prominentní členy vlády, avšak ještě v době 2. světové války nebyli zváni 

na porady týkající se zahraniční politiky – byli jejími vykonavateli. Za prezidentství 

Harryho Trumana v souvislosti s přechodem na aktivní globální politiku se ale vše 

změnilo. Například v době války v Indočíně měl ministr obrany Robert McNamara 

mimořádný vliv na zahraniční politiku. Obdobně tomu bylo v prvních letech války 

v Iráku, kdy byl ministrem obrany Donald Rumsfeld.  
 

Tabulka č. 64. Rozpočet ministerstva obrany a ministerstva národní bezpečnosti,  

2001-2009  

(v miliardách dolarů) 
 

ministerstvo 2001 2008 
2009 

požadavek 

změna: 

2008–2009 2001–2009 

dolarů % průměr v souhrnu 

obrany 302,5 479,5 515,4 +36 +7,5 % +6,9 % +70,4 % 

národní 

bezpečnosti 
14 34,9 37,6 +2,7 +7,7 % +13,2 % +168,8 % 

 

Také základ dnešní podoby ministerstva obrany položil Zákon o národní bez-

pečnosti z července 1947.1 Ten změnil ministerstvo války na ministerstvo obrany  

a propojil ministra obrany, šéfa sboru náčelníků štábů a tři ministerstva: armády, vá-

lečného námořnictva a letectva. Podle internetových stránek ministerstva obrany USA2 

zaměstnávalo toto ministerstvo v květnu 2008 celkem 1 375 105 mužů a žen 

v uniformě (armáda 232 282, válečné námořnictvo 178 110 a letectvo 153 315); dále 

ještě poskytovalo práci 658 743 civilním zaměstnancům. Ministerstvo obrany je 

v USA největším federálním zaměstnavatelem a čerpá největší část rozpočtu: tabulka 

číslo 64 ukazuje vývoj rozpočtu ministerstva obrany za vlády prezidenta Bushe ml. 

podle návrhu na fiskální rok 2009.3  

Zpravodajská komunita 
Ještě v roce 1929 tehdejší ministr zahraničí Henry Stimos v diskusi o zpravodaj-

ských službách prohlásil, že „gentlemani si navzájem poštu nečtou“. Ovšem právě tak 

lze již zmíněný Výbor pro tajnou korespondenci, který Kontinentální kongres vytvořil 

v listopadu 1775, pokládat nejen za zárodek ministerstva zahraničí, ale také za první 

zpravodajskou instituci vznikajících Spojených států. Až do vstupu USA do 2. světové 

války se špionážní a kontrašpionážní aktivitou zabývala ministerstva zahraničí, financí, 

války či válečného námořnictva samostatně. Rozkazem prezidenta Franklina Roosevel-

ta z června 1942 pak byl vytvořen Úřad pro strategické služby (OSS, Office of Stra-

tegic Services). 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 84. Zákon o národní bezpečnosti, 26. 7. 1947 
2 Viz DoD – http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MMIDHOME.HTM  
3 Bílý dům – http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/summarytables.html 
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Po válce OSS nahradila zpravodajská služba CIA (Central Intelligence Agency), 

která též vznikla na základě Zákona o národní bezpečnosti z července 1947.1 Od-

hady hovoří o tom, že dnes CIA zaměstnává 18 tisíc lidí, z nichž pět tisíc pracuje 

v zahraničí. Oficiální přímý rozpočet je přibližně miliarda dolarů ročně. CIA má 

ovšem i mimorozpočtové příjmy – přičemž z užití státních peněz nemusí šéf CIA 

skládat účty před Kongresem. Jak říká Walter Mead, během 2. světové války a ná-

sledné studené války se federální vláda stala „větší, mocnější a tajnější“.2 

Jak naznačuje její název, byla CIA původně zamýšlena i jako koordinační instituce 

pro práci zpravodajských služeb jednotlivých ministerstev, což se však ne vždy dařilo. 

V prosinci 1981 prezident Reagan svým příkazem číslo 12 333 vytvořil Zpravodaj-

skou komunitu Spojených států3, která koordinuje práci zpravodajských služeb do-

ma i v zahraničí, přispívá k vojenskému plánování a řídí špionáž. V roce 2004 byl 

zřízen úřad ředitele Národní zpravodajské služby (DNI, Director of National In-

telligence), který má na starost koordinaci práce 16 civilních, vojenských i technic-

kých institucí USA, zabývajících se zpravodajskou činností:4 

 Nezávislé agentury:  

 CIA 

 Ministerstvo obrany:  

 Zpravodajská služba letectva (AF ISR nebo AIA)  

 Armádní zpravodajská služba (MI)  

 Obranná zpravodajská agentura (DIA)  

 Zpravodajská služba námořní pěchoty (MCIA)  

 Národní satelitní zpravodajská agentura (NGA) 

 Národní průzkumná kancelář (NRO)  

 Národní bezpečnostní agentura (NSA)  

 Kancelář zpravodajské služby válečného námořnictva (ONI)  

 Ministerstvo energetiky:  

 Kancelář špionážní a kontrašpionážní služby (OICI)  

 Ministerstvo národní bezpečnosti: 

 Kancelář zpravodajství a analýz (OIA)  

 Zpravodajská služba pobřežní stráže (CGI)  

 Ministerstvo spravedlnosti:  

 Federální úřad pro vyšetřování (FBI) 

 Úřad pro kontrolu drog (DEA) 

 Ministerstvo zahraničí:  

 Úřad pro zpravodajství a výzkum (INR) 

 Ministerstvo financí: 

 Kancelář pro otázky terorismu a finančního zpravodajství (TFI)    

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 84. Zákon o národní bezpečnosti, 26. 7. 1947 
2 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 69. 
3 Viz Dokumenty na CD – 114. Prezidentův příkaz 12333, 4. 12. 1981 
4 Viz Dokumenty na CD – 152. Zpravodajská komunita USA, 2007 
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Podle dostupných informací, konkrétně tiskové zprávy DNI z října 2007, činil na 

uvedený fiskální rok rozpočet zpravodajské komunity 43,5 miliardy dolarů. Pouze 

malá část z těchto peněz je však určena pro CIA – přibližně 80 % oněch výdajů prý 

připadá na zpravodajské služby řízené ministerstvem obrany, zvláště pak technické 

zpravodajství agentur jako je NSA, NRO a NGA.  

Období největší slávy prožívaly zpravodajské služby USA v období od založení 

CIA do války v Indočíně. Dnes je nejrůznější literatura plná příběhů o úspěších, pro-

hrách či skandálech špionáže, ovšem to vše jsou velmi kusé a neúplné informace, vy-

brané z tisíců nejrůznějších akcí. Zpráva zvláštního výboru Senátu z roku 1975 uvádí, 

že od roku 1961 CIA řídila přiblížně 900 „velkých nebo citlivých operaci“ (tedy akcí 

za více než pět miliónů dolarů nebo směřujících ke svržení vlády) plus několik tisíc 

malých operací. Podle některých propočtů až jedna třetina těchto operací byla pro-

váděna v prozápadních demokraciích.1  

Diskuse kolem CIA začala po neúspěchu invaze proticastrovských bojovníků v Zá-

toce sviní na Kubě roku 1961 – což bylo první veřejně přiznané fiasko. Nedůvěra na-

růstala v souvislosti s válkou v Indočíně a aférou Watergate, až prezident Ford vytvořil 

v roce 1975 Rockefellovu komisi pro vyhodnocení práce zpravodajské komunity  

a navržení reforem. V téže době ovšem v Kongresu vznikl Churchův výbor (podle 

demokratického senátora Franka Churcha), který začal vyšetřovat práci zpravodaj-

ských služeb. Ten v letech 1975 a 1976 vydal čtrnáct zpráv, které otřásly veřejným 

míněním i politikou.2  

Kritika zpravodajských služeb USA směřuje několika směry. Především se jedná  

o selhání při operacích, a to jak při zpracovávání analýz, tak i při řízení konkrét-

ních akcí. Jako příklady se nejčastěji uvádí vylodění v Zátoce sviní roku 1961, přes 

neschopnost zabránit svržení šáha v Íránu a sovětské invazi v Afganistanu roku 1979 

či vstup Indie a Pákistánu do jaderného klubu roku 1998 až po 11. září 2001 či ne-

schopnost chytit Usámu bin Ládina. Jiná kritika zdůrazňuje problematičnost někte-

rých tajných operací z hlediska morálky a práva. Časté výtky směrem ke zpravo-

dajské komunitě zdůrazňují problémy s koordinací jednotlivých institucí.  V posled-

ní době se připojuje i kritika politizace zpravodajské komunity. Tím se myslí fakt, že 

analýzy a doporučení jsou přizpůsobována nátlaku politického vedení státu – což 

bylo zvláště patrné v souvislosti s intervencí USA v Iráku roku 2003 a tvrzením, že 

tamní režim má zbraně hromadného ničení.3 Což samozřejmě nemění nic na pravdi-

vosti Clausewitzovy poznámky, že „velká část zpráv, které ve válce dostáváme, si od-

poruje, ještě více je jich nepravdivých a daleko nejvíce dosti nejistých“.4 Spíše nao-

pak, toto upozornění vyžaduje důraz na kvalitu práce zpravodajských analytiků – a na 

talent politiků rozhodovat správně v podmínkách takovéto nejistoty.   

                                                      
1 Viz ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 228-229. 
2 Viz Dokumenty na CD – 108. a-i. Zpráva Churchova výboru, listopad 1975 
3 Viz HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. Citované vydání, s. 188-190. 
4 CLAUSEWITZ, Carl von: O válce. Citované vydání, s. 68. 
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Mnoho diskusí, které zasahují i do teorie demokracie, se týká využití zpravodaj-

ských služeb k manipulaci voleb (například v letech 1948 v Itálii a ve Francii, ale 

také během tzv. barevných revolucí), svrhávání zahraničních vlád (například pokusy 

o svržení vlády v Albánii v roce 1949, podíl na svržení vlády Muhammada Mosaddeka 

v Íránu roku 1953, svržení guatemalského prezidenta Jacoba Arbenze roku 1954, sna-

hy svrhnou Ho Či Mina, destabilizace Sukarnovy vlády v Indonésii v letech 1958 až 

1965 či Fidela Castra roku 1961, svržení jihovietnamského prezidenta Ngo Dinh Di-

ema v roce 1963, podpora vojenského puče proti brazilskému prezidentu João Goular-

tovi v roce 1964, podpora vojenského převratu v Řecku roku 1967, podíl na svržení 

chilského prezidenta Salvadora Allendeho v roce 1973 atd. CIA má též na svědomí 

atentáty či jejich přípravy (například proti iráckému prezidentovi Abdulu Kassmovi, 

egyptskému prezidentu Gamálu Násirovi a konžskému premiérovi Patrici Lumumbovi 

v roce 1960, řada pokusů o atentát na Fidela Castra v 60. letech, operace Fénix ve 

Vietnamu či vedení tajné války v Laosu v 60. letech minulého století). Spory vyvolává 

i podpora autoritářských vlád, ale i řada akcí ve Spojených státech proti občanům 

USA. Mluví se i o podílu CIA na přípravě tzv. barevných revolucí. 

Po zveřejnění zpráv Churchova výboru prezident Ford vydal příkaz o reformě. 

V roce 1976 vznikl v Senátu výbor pro kontrolu zpravodajských služeb, o rok později 

byl obdobný výbor vytvořen i ve Sněmovně. Roku 1978 pak byl přijat speciální zá-

kon o kontrole zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Surveillance Act).1 Zá-

roveň v reakci na vzniklou situaci prezident Jimmy Carter omezil rozpočet a per-

sonál CIA a položil důraz na sběr zpravodajských informací prostřednictvím 

techniky. Ovšem již v posledním roce své vlády, zvláště v souvislosti s podporou pro-

tisovětských sil v Afganistanu, Carter tajné operace finančně posílil.  

Příchod prezidenta Reagana znamenal změnu. Fordův příkaz byl nahrazen již 

zmíněným příkazem číslo 12 333.2 Znovu položil důraz na „lidské zpravodajství“, tedy 

špionážní činnost založenou nejen pouze na technice, jako je družicové sledování či 

dálkový odposlech, ale hlavně na mezipersonálních kontaktech v týlu protivníka. Roz-

počet zpravodajských služeb, jak bylo uvedeno v 16. kapitole, tehdy rostl dokonce 

rychleji než vojenské výdaje.  

Po teroristickém útoku 11. září 2001 došlo k největší reorganizaci zpravodaj-

ské komunity od roku 1947. Tehdy, konkrétně v listopadu 2002, též vzniklo Minis-

terstvo národní bezpečnosti. Reaganův příkaz číslo 12 333 byl prezidentem Bushem 

ml. v letech 2003, 2004 a 2008 novelizován. Znovu byl zvýrazněn tzv. význam lidské-

ho zpravodajství. Tehdy došlo k výrazné politizaci výsledků práce zpravodajských 

služeb. Jak již bylo uvedeno, nejednalo se pouze i dezinterpretace údajů CIA před 

intervencí do Iráku: Byl zde také spor kolem jaderného programu Íránu mezi CIA  

a některými vládními představiteli. Ten dostal koncem roku 2007 nový rozměr: tehdy 

souhrnná informace zpravodajských služeb, kterou podepsala i CIA, tvrdila, že íránské 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 111. Zákon o kontrole zpravodajských služeb, 25. října 1978 
2 Viz Dokumenty na CD – 114. Prezidentův příkaz 12333, 4. 12. 1981 
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pokusy vytvořit jaderné zbraně byly ukončeny v roce 2003.1 Oficiální linie ovšem 

trvala na sankcích vůči Íránu a na výstavbě Národní protiraketové obrany USA právě 

se zdůvodněním, že nebezpečí hrozí z Teheránu – a tuto linii podpořil i ředitel CIA.    
 

Tabulka č. 65: Války Spojených států vyhlášené Kongresem  
 

válka protivník autorizace 
hlasování 

prezident ukončení 
Senát Sněmovna 

Válka 1812 
Britské  

impérium 
18. 6. 1812 19-13 79-49 J. Madison 

Gentská  

smlouva  

(24. 12. 1814) 

Americko- 

-mexická 

válka 

Mexiko 11. 5. 1846 40-2 174-14 J. Polk 

Smlouva  

z Guadalupe 

Hidalgo  

(2. 2. 1848) 

Americko- 

-španělská 

válka 

Španělsko 24. 4. 1898 42-35 310-6 W. McKinley 

Pařížská  

smlouva  

(10. 12. 1898) 

1. světová 

válka 

Německo 6. 4. 1917 82-6 373-50 

W. Wilson 

Berlínská 

smlouva  

(25. 8. 1921) 

Rakousko- 

-Uhersko 
7. 12. 1917 74-0 365-1 

Trianonská 

smlouva  

(po úpravě;  

29. 8. 1921) 

2. světová 

válka 

Japonsko 8. 12. 1941 82-0 388-1 

F. D.  

Roosevelt 

H. Truman 

Smlouva ze  

San Franciska  

(8. 9. 1951) 

 

Německo 11. 12. 1941 

 

88-0 

 

393-0 

Smlouva o 

konečném 

uspořádání ve 

vztahu 

k Německu  

– Smlouva 2 + 4  

(15. 5. 1955) 

Státní smlouva 

s Rakouskem 

(12. 9. 1990) 

Itálie 90-0 399-0 
Pařížská mírová 

smlouva  

(10. 2. 1947) 

Bulharsko 

5. 6. 1942 73-0 

357-0 

Maďarsko 360-0 

Rumunsko 361-0 
 

Kongres a válka 
 Z  pasáží Ústavy USA, citovaných na začátku této kapitoly, je zřejmé, že konflikty 

mezi výkonnou a zákonodárnou mocí při výkonu zahraniční politiky mohou nastat ve 

třech hlavních oblastech: válka, mezinárodní smlouvy a jmenování velvyslanců. A také 

nastávají, zvláště pak v prvních dvou oblastech. Původní návrh ústavy dával Kongresu 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 149. NIE – Íránský jaderný program, listopad 2007 

http://en.wikipedia.org/wiki/1848
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Berlin%2C_1921
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právo „vést“ války, což bylo upraveno na „vyhlašovat“ – vést by znamenalo zasahovat 

do pravomocí prezidenta jako vrchního velitele. Pozoruhodné je, že Kongres nemá 

ústavní moc ukončit válku, pouze prezident spolu se Senátem mohou válku formálně 

ukončit mezinárodní smlouvou. Jak ukazuje tabulka číslo 65, v průběhu dějin Spoje-

né státy formálně vyhlásily válku 11 státům, a to v pěti válkách. 

Je tu ale otázka, které užití síly lze pokládat za válku. Uznávané statistické přehledy 

počítají ozbrojený konflikt mezi války tehdy, zahyne-li nejméně tisíc bojovníků za rok. 

To by znamenalo doplnit válku na Filipínách na přelomu 19. a 20. století, kterou nelze 

chápat jako součást americko-španělské války. Doplnit je nutné korejskou válku 

v padesátých letech minulého století, počítat „válku ve Vietnamu“ v šedesátých a se-

dmdesátých letech 20. století jako „válku v Indočíně“ – tedy války ve Vietnamu, v La-

osu a v Kambodži. Také je třeba přidat válku v Perském zálivu a bombardování Jugo-

slávie koncem 20. století. I operace v Afganistanu a Iráku v 21. století je podle socio-

logicko-statistických kritérií nutné chápat jako válku. Při takovémto pojetí Spojené 

státy vedly v průběhu svých dějin 14 válek v souhrnu proti 18 státům (proti Ně-

mecku a Iráku dvakrát).  

Nejrůznější historické přehledy uvádějí, že prezident USA nařídil užití vojenské sí-

ly v zahraničí v několika stech případech, až více než v tisíci případech. Ve snaze vy-

hnout se nutnosti nechat si schválit vojenské akce v zahraničí Kongresem uchylují se 

k jiným označením, než je válka – „policejní akce“, „intervence“, „operace nízké in-

tenzity“ atd. V některých případech se jednalo o vojenský nátlak či výsadek z jedné 

válečné lodi. Proto ani válku v Koreji, ani válku v Indočíně nebo intervenci v Iráku 

nedoprovázelo formální vyhlášení války Kongresem. Ve dvanácti případech ovšem 

Kongres přijal rozhodnutí, které prezident mohl pokládat za souhlas s vedením 

ozbrojených akcí – tabulka číslo 66 uvádí přehled těchto akcí.  

Dvě z těchto rozhodnutí Kongresu vyvolala následně ostré spory – Rezoluce  

o Tonkinském zálivu1 z roku 1964 a rezoluce o Iráku2 z roku 2002. V obou přípa-

dech bylo rozhodnutí Kongresu přijato na vlně emocí a na základě neúplných  

a možná i exekutivou záměrně zfalšovaných informací. V případě vietnamské války 

pravděpodobně k žádnému útoku severovietnamských lodí na válečná plavidla USA 

nedošlo (viz blíže 10. kapitola), v případě intervence do Iráku se zdůvodnění rezoluce 

tím, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, a to možná i jaderné zbraně, nepotvrdi-

lo (viz blíže 17. kapitola).  

Válka v Indočíně pomohla na svět jednomu z nejvíce diskutovaných zákonů týkají-

cích se vztahu výkonné a zákonodárné moci v USA, a to Zákonu o válečných pra-

vomocích (War Powers Act někdy též War Powers Resolution).3 Jak již bylo uvedeno 

v 10. kapitole, tento zákon přijal Kongres v listopadu 1973. Hlavním iniciátorem byl 

republikánský senátor Jacob Javits. 

 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 99. Rezoluce o Tonkinském zálivu, 7. 8. 1964 
2 Viz Dokumenty na CD – 140. Souhlas Kongresu s použitím síly proti Iráku, 16. 10. 2002 
3 Viz Dokumenty na CD – 106. Zákon o válečných pravomocích, 7. 11. 1973 
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Tabulka č. 66: Vojenské akce Spojených států odsouhlasené Kongresem 
 

válka 

či konflikt 
protivník autorizace 

hlasování 
prezident 

Senát Sněmovna 

kvaziválka Francie 

Zákon o další 

ochraně  

obchodu USA  

 9. 7. 1798 

  J. Adams 

1. Berberská 

válka 
Berberské státy 1802   T. Jefferson 

2. Berberská 

válka 
Berberské státy 1815   J. Madison 

proti obchodu 

s otroky 
 1820    

odplata za útok 

na válečné lodě 

USA 

Paraguay 1859   J. Buchanan 

intervence 

během  

občanské války 

v Rusku 

Sovětské Rusko 1918   W. Wilson 

libanonská krize povstalci 1958   D. Eisenhower 

vietnamská 

válka 

Fronta národního 

osvobození, 

Vietnamská  

demokratická 

republika 

Rezoluce  

o Tonkinském 

zálivu 

7. 8. 1964 

88-2 416-0 

J. F. Kennedy 

L. Johnson 

R. Nixon 

mnohonárodní 

síly v Libanonu 

Šíitská a drúzská  

milice; Sýrie 
29. 9. 1983 54-46 253-156 R. Reagan 

válka v Perském  

zálivu  

(operace Desert 

Storm) 

Irák 12. 1. 1991 52-47 250-183 G. Bush st. 

válka  

v Afganistanu 

(operace  

Enduring  

Freedom) 

Tálibánská vláda 

Afganistanu  

a Al-Kaidá 

14. 9. 2001 98-0 420-1 

G. Bush ml. 

válka v Iráku 

(operace Iraqi 

Freedom) 

Irák 
rezoluce o Iráku 

16. 10. 2002 
77-23 296-133 

 

Zákon o válečných pravomocích omezil prezidentovo právo vysílat ozbrojené síly 

Spojených států „(1) do ozbrojených konfliktů (hostilities) nebo situací, kdy bezpro-

střední účast v ozbrojených konfliktech je jasně předvídatelná vzhledem k okolnostem; 

(2) na území, do vzdušného prostoru nebo vod cizího státu vybavené pro boj s výjim-

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Buchanan
http://en.wikipedia.org/wiki/1991
http://en.wikipedia.org/wiki/2001
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kou nasazení, které se vztahují pouze na dodávky, výměnu, opravy nebo výcvik těchto 

sil, (3) v počtech, které podstatně zvětšují ozbrojené síly Spojených států vybavených 

pro boj, které se již nacházejí v cizí zemi“. V případě, že prezident přesto ozbrojené 

síly do takovýchto oblastí vyšle, podle tohoto zákona: 

 Musí písemně informovat Kongres do 48 hodin; 

 Omezit dobu trvání vojenských akcí v zahraničí bez souhlasu Kongresu pouze 

na 60 dnů;  

 Jestliže Kongres neautorizuje vyslání vojsk, musí prezident vojáky stáhnout 

(nenastala-li situace, která by znemožnila schůzi Kongresu); 

 Přijme-li Kongres společnou rezoluci nařizující stažení vojsk, kterou prezident 

nesmí vetovat, musí se jí prezident podřídit. 

Představitelé výkonné moci velmi často zpochybňují ústavnost tohoto zákona. Bez 

ohledu na ni Ronald Reagan nařídil letecký útok na Libyi a invazi do Grenady, George 

Bush st. invazi do Panamy, Bill Clinton útoky střelami s plochou dráhou letu na Afga-

nistan, Irák a Súdán, George Bush ml. vyslal jednotky a subversní oddíly do Afga-

nistanu. Statistikové však též uvádějí, že podle tohoto zákona prezident informoval 

Kongres už v 118 případech, ovšem pouze při osvobozovaní posádky z lodi Mayagüez 
v Kambodži se informace přímo odvolávala na daný zákon. Naopak Kongres podle 

tohoto zákona autorizoval užití síly v Libanonu roku 1983 (povolil vojákům USA zů-

stat v této zemi 18 měsíců, byť to tak prezident Reagan nežádal) a souhlasil s užitím 

síly proti Iráku v roce 1991. Naopak v listopadu 1993 s odvoláním na tento zákon 

Sněmovna reprezentantů přijala stanovisko, že vojáci Spojených států by měli být 

staženi ze Somálska do konce března 1994. Pokus použít zákon v případě invaze na 

Grenadu v říjnu 1983 se nezdařil, vojska ale začala být stahována v šedesátidenní lhů-

tě. Byly zaznamenány i snahy ještě více omezit prezidentské pravomoci. Například  

s ohledem na hrozbu užití vojenských sil na Haiti a na Balkáně Clintonovou vládou 

navrhoval republikánský senátor Bob Dole dodatek k zákonu o válečných pravomocích 

– ten, který vyžadoval kongresový souhlas s užitím síly ještě před tím, než prezident 

vyšle vojáky do těchto míst.  

Kongres má ještě jeden významný nástroj, kterým může regulovat zahraniční 

politiku – rozpočet. Tento způsob řízení aktivit vlády v zahraničí ale Kongres prak-

ticky neužívá: v době vietnamské války využit nebyl, několikrát však byl zaznamenán 

pokus omezit trvání okupace Iráku právě pomocí omezení financí. Naopak během 

Clintonova prezidentství Kongres opakovaně schválil pro Ministerstvo obrany a pro 

zpravodajské služby více, než požadovala exekutiva.   

Kongres ovšem v letech 1974 až 1978 omezil prezidentovy pravomoci poskytovat 

vojenskou nebo hospodářskou pomoc Řecku a Turecku kvůli jejich sporům o Kypr. 

Skandály kolem CIA a aféra Watergate vedly k tomu, že si Kongres na čas vynutil 

informace o chystaných tajných operacích CIA. To vše ale lze vnímat jako záležitost 

sporů o pravomoci, které jsou v Ústavě USA příliš obecně, nepřesně nebo proti-

kladně vymezeny.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

G. Demokracie versus efektivnost 

 346 

Mezinárodní smlouvy a jmenování 
Jak již bylo uvedeno, podle článku II, oddílu 2 Ústavy, souhlas s mezinárodními 

smlouvami uzavřenými prezidentem musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů  

a též vyslance má prezident jmenovat na radu a se souhlasem Senátu. Senát v prů-

běhu dějin USA 16krát zamítl již uzavřené velké mezinárodní smlouvy. Do tohoto 

seznamu patří i Versailleská smlouva s Paktem o Společnosti národů.  

Exekutiva našla na tento problém poměrně účinný lék. Prezidenti a ministři, aby se 

vyhnuli potížím při schvalování mezinárodních smluv, uzavírají v zahraničí me-

zivládní úmluvy, které nepodléhají schvalování v Senátu. Tabulka číslo 67 shrnuje 

výsledky rozsáhlého výzkumu zpracovaného pro potřeby zahraničního výboru Senátu, 

který mapoval mezinárodní dohody Spojených států od vzniku USA do konce 20. sto-

letí.1 Vyplývá z něho, že v letech 1789 až 1999 uzavřely Spojené státy téměř devětkrát 

více mezinárodních dohod, které nepodléhaly schvalování Senátem, než smluv, vyža-

dujících senátní souhlas.   
 

Tabulka č. 67: Smlouvy a mezivládní dohody uzavřené Spojenými státy, 1789–1989 
 

období smlouvy 
mezivládní 

dohody 

1789–1839 60 27 

1839–1889  215 238 

1889–1939 524 917 

1939–1989 702 11 698 

1990–1999 249 2857 

celkem  1750 15 737 
 

Nejznámější příklad zásahu do jmenování velvyslance z posledních let se týkal 

sporů kolem Carterova návrhu jmenovat za velvyslance na Fidži (1996) a v Lucem-

bursku (1994) Jamese Hormela. Spory vyvolala skutečnost, že se jednalo o první jme-

nování neutajovaného gaye na post velvyslance USA. Bush ml. selhal ve snaze získat 

souhlas Senátu pro jmenování Johna Boltona (2005) velvyslancem v OSN – tentokrát 

pro Boltonovo údajné zneužívání pravomocí vůči podřízeným. 

Největší kritiku některých představitelů exekutivy ale vyvolává snaha Kongresu 

zasahovat přímo do výkonu zahraniční politiky: Kongres USA se prý někdy chová, 

jako by se skládal z 535 ministrů zahraničních věcí. Například Henry Kissinger útočí 

na Kongres za to, že „nejen schvaluje zákony o taktice americké zahraniční politiky, 

ale snaží se prostřednictvím nejrůznějších sankcí vnutit pravidla i jiným zemím“. Po-

dle tohoto autora v roce 1974 došlo k „revoluční změně v provádění americké zahra-

niční politiky“. Do té doby se Spojené státy pokoušely ovlivňovat domácí politiku ji-

ných států tajnými operacemi anebo tichou diplomacií. Roku 1974 ale Kongres poprvé 

zavedl legislativní sankce na podporu židovské emigrace ze Sovětského svazu. „To, že 

                                                      
1 Podle Treaties and other International Agreements: The Role of the United States Senate. Washington:  

U.S. Government Printing Office, 2001, s. 39. 
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sankce zůstaly v platnosti navzdory skutečnosti, že židovská emigrace se v prvních 

letech po zavedení sankcí snížila o zhruba sedmdesát procent, ukazuje, jak dominantní 

se stal princip otevřeného nátlaku v zájmu lidských práv, a na jakém ústupu byly prin-

cipy vestfálského systému, týkající se nezasahování do vnitřních záležitostí jiných 

států.“ Také požadavky členky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelo z Kalifornie na 

obchodní sankce vůči Číně pokládá Kissinger za projev naivního přesvědčení, že 

„svobodu projevu a tisku, která za pět tisíc let čínské historie nikdy neexistovala, lze 

zavést zákonem amerického Kongresu“.1  

Že se nejedná o nic převratného, ilustruje například Walter Mead. Ten připomíná, 

že už „válka 1812 přišla především proto, že ji populističtí politici, tzv. váleční jestřá-

bové, na Jihu a Středozápadě chtěli.“ Před vstupem do 1. světové války byl Středozá-

pad proti, Nová Anglie pro. Nová Anglie měla malé sympatie pro expanzi v Tichém 

oceánu a její zástupci byli proti anexi Havaje a Filipín. Jih byl zvláště pro anexe  

a agresi, muži z této oblasti jsou orientováni na vojenskou kariéru.2 Či, jak pravil 

Thomas O´Neill, někdejší předseda Sněmovny reprezentantů, v Kongresu „je veškerá 

politika lokální“.3  

Soudní moc a zahraniční politika 
Také třetí větev federální moci v USA, tedy soudní moc, se vyjadřuje k zahraniční 

politice. V tomto případě jsou nejčastěji citována slova Johna Marshalla z března 

1800, kdy charakterizoval prezidenta jako „výhradní orgán státu v jeho vnějších vzta-

zích a je výhradním reprezentantem vůči cizím státům“. Je ovšem třeba dodat, že Mar-

shall pronesl tato slova ještě jako poslanec Sněmovny reprezentantů – předtím, než se 

stal ministrem zahraničí a poté šéfem Nejvyššího soudu.  

Nejvyšší soud se k tématu zahraničněpolitických akcí vyjádřil několikrát, dva spory 

jsou však pokládány za nejdůležitější: 

 Případ United States v. Curtiss-Wright Export Corp. (1936). V době bolívijsko-

paraguayaské války o území Gran Chaco v letech 1932-1935 zakázal v květnu 

1934 Kongres firmám dodávky zbraní bez souhlasu prezidenta do zemí, zapoje-

ných do tohoto konfliktu. Prezident tyto dodávky ihned zakázal. Ovšem 

v listopadu následujícího roku je povolil. V roce 1936 byla firma Curtiss-Wright 

Corporation zažalována za to, že zbraně do Bolívie prodával ještě před druhým 

prezidentovým rozhodnutím. Formulace soudce George Sutherlanda, že preziden-

tova „velmi citlivá, absolutní a výlučná moc… jako výhradního orgánu federální 

vlády v oblasti mezinárodních vztahů… nevyžaduje základ pro své užití v nějakém 

zákonu Kongresu“, je od té doby součástí argumentace všech zastánců širokých 

pravomocí prezidenta. Podle Sutherlanda pouze prezident vyjednává a Senát ne-

může do tohoto vyjednávání zasahovat; Kongres je na tomto poli bezmocný.  

 Případ Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952). Během války v Koreji 

zahájili oceláři stávku a prezident se ve jménu národní bezpečnosti pokusil ocelár-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 21, 203 a 206. 
2 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 221, a 43-44. 
3 Citováno podle LIPSET, Seymour M.: Dvousečná zbraň. Citované vydání, s. 45. 
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ny zestátnit. Nejvyšší soud tyto snahy odmítl, protože nebyly právně podloženy, 

čímž prezident porušil právo Kongresu přijímat zákony. Formulace soudce Rober-

ta Jacksona, že „prezidentská moc není fixovaná, ale kolísavá, závisí na jejím pro-

pojení nebo odpojení s mocí Kongresu“, je od té doby součástí argumentace všech 

zastánců omezené moci prezidenta a těch, kdo hledají šedé zóny mezi jednotlivými 

větvemi dělené moci.  

Snahy využít soudní moc při omezování aktivit prezidenta například při posílání 

poradců do Salvadoru (Reagan, 1981) či vysílání vojáků do Kosova (Clinton, 1999) 

neuspěly. Soudci označili tento problém za politický, nikoliv právní.  

 

20. Politické strany a nátlakové skupiny 
Ve Spojených státech byla vždy patrná tendence nahrazovat státnictví stranictvím: 

vnitrostátní a dokonce vnitrostranické boje bývají povyšovány nad zahraničněpolitické 

úkoly státu, ovlivňují jejich definici a nahrazují analýzu. Jak píše Walter Lafeber, poli-

tik, který se v USA věnuje mezinárodním vztahům, „je především soustředěn na do-

mácí systém a teprve druhotně na systémy ostatních států. Americká diplomatická 

historie může být definována jako studium toho, jak jsou vztahy USA s ostatními ze-

měmi využívány k tomu, aby bylo zabezpečeno udržení a zvýšení prosperity americké-

ho systému… Státní tajemník, jak usoudili otcové-zakladatelé, je vhodný titul pro člo-

věka, který má na starost americkou zahraniční politiku.“1 Proto jsou mezistranické  

a vnitrostranické rozdíly demokratů a republikánů tak důležité pro porozumění zahra-

niční politice USA. 

Neméně časté jsou také výroky, že ve Spojených státech je patrná tendence k ne-

stranické či nadstranické zahraniční politice. Zpravidla se toto tvrzení odvolává na 

existenci studenoválečnického konsensu. Tím se myslí názorová jednota uvnitř 

politické elity a zároveň propojení elity s veřejností v postoji ke globální odpo-

vědnosti USA a politice zadržování komunismu. Zároveň se ale připomíná, že tento 

konsensus pohřbila vietnamská válka. Konzervativně-liberální konsensus se pak 

částečně podařilo obnovit až Ronaldu Reaganovi.  

Konsensus mezi vládou a opozicí v zahraničněpolitických otázkách byl však do 

značné míry anomálií. Už Hamiltonovi Federalisté ze severu a Jeffersonovi Republi-

káni z jihu se dostávali do sporu o to, jaké zaujmout postoje vůči Velké Británii a ja-

kou vést ekonomickou politiku. Federalisté se obávali, že spojením s Francií pobouří 

Londýn a ohrozí mladou republiku i její obchodní vztahy. Zároveň prosazovali cla, 

která by měla chránit rodící se průmyslovou výrobu. Republikáni nejen cítili závazek 

vůči Paříži za její pomoc v revoluční válce, ale též spoléhali na to, že posilující Fran-

cie bude vyvažovat moc Velké Británie. V rámci obhajoby zájmů jižanských farmářů 

pak podporovali svobodný obchod a západní expanzi. Obě strany se ovšem shodovaly 

v odmítání nežádoucích aliancí. Následovala tři období dočasného konsensu mezi vlá-

dou a opozicí: 

                                                      
1 LAFEBER, Walter: Preserving the American System. In: Major Problems in American Foreign Rela-

tions. Volume 1: To 1920. Citované vydání, s. 339. 
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 Po napoleonských válkách nastalo první období konsensu. Týkalo se Monroe-

ovy doktríny i požadavku soustředění se na „domácí problémy“, což v jazyce za-

hraniční politiky znamenalo především expanzi na západ. Tento konsensus skon-

čil v roce 1846, kdy prezident James Polk zatáhl zemi do války s Mexikem: jižan-

ští demokraté, dědicové federalistů, viděli ve válce cestu ke svému posílení 

v rámci USA, zatímco whigové, budoucí republikáni, ze severovýchodu chápali 

válku jako posilování otrokářských států.  

 Po skončení občanské války a dosažení Tichého oceánu se znovu objevil kon-

sensus, který vedl k výstavbě válečného námořnictva jako nástroje další expan-

ze a zabezpečení trhů.  

 Franklin D. Roosevelt pak na pozadí 2. světové války vytvořil demokraticko-

republikánský konsensus opírající, se o liberální intervencionismus.1  

I proto bylo možné v určitých historických etapách zaznamenat pozoruhodnou sku-

tečnost, že přihlášení se k hlavním politickým stranám zpravidla nemusí být urču-

jícím základem pro odlišné postoje k zahraniční politice. S důležitou výjimkou: 

vyhraněně protikladné postoje lze zaznamenat v předvolební rétorice.  

Demokraté a republikáni 
Na začátku 21. století se na první pohled rozdíly mezi dvěma nejmocnějšími stra-

nami v USA jeví jako srozumitelné: dělicí čára mezi Demokratickou a Republikán-

skou stranou běží po linii vymezení zdrojů moci USA, užití síly a role mezinárod-

ních institucí, včetně mezinárodního práva. 

 Demokraté jsou multilateralisté kladoucí důraz na nevojenské prostředky, zdůraz-

ňující význam mezinárodních organizací, jsou mezi nimi realisté i idealisté, bez 

sklonu k izolacionismu;  

 Republikáni jsou unilateralisté kladoucí zdůrazňující roli vojenské síly, vnímající 

mezinárodní organizace jako brzdu, také mezi nimi jsou realisté i idealisté, bez 

sklonu k izolacionismu. 

Takový je skutečně hlavní proud. Tabulka číslo 68 ukazuje, jak se takovéto rozdíly 

promítly do volebních programů obou stan v roce 2008.2 Ne vždy ale bylo takovéto 

dělení – na začátku studené války to byli demokraté, které bylo možno označit 

jako „stranu války“. Až během kampaně George McGoverna v roce 1972, která 

směřovala proti válce v Indočíně vedené demokratickým prezidentem, se demo-

kraté identifikovali jako opozice proti vojenským výdajům a používání síly. 

V devadesátých letech minulého století to však byl demokrat Bill Clinton, kdo prosadil 

větší výdaje, než navrhoval jeho předchůdce George Bush st. Dokonce i v roce 2000 

Al Gore v kampani sliboval zvýšit výdaje na obranu o 80 miliard dolarů v následujícím 

desetiletí. Z tabulky je navíc patrné, že ani současní demokraté nemíří k pacifismu či 

zcela jednoznačnému multilateralismu. 

                                                      
1 Viz KUPCHAN, Charles A., TRUBOWITZ, Peter L.: Grand Strategy for a Divided America. In: For-

eign Affairs, 2007/4. 
2 Viz Dokumenty na CD – 158. Program Demokratické strany, 2008 a 159. Program Republikánské stra-

ny, 2008 
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Tabulka č. 68: Zahraniční politika USA  

podle Republikánské a Demokratické strany  

– volby roku 2008 – 

 

téma 
Demokratická strana 

Renewing America's Promise 

Republikánská strana 

2008 Republican Platform 

hlavní heslo Obnova amerického vůdcovství. Mír prostřednictvím síly. 

multilateralismus           

vs.  

unilateralismus 

Znovu vybudovat vazby se spo-

jenci v Evropě a Asii, posílit 

partnerství v celé Americe  

a Africe. OSN nezbytné, ale 

vyžadující hluboké reformy, 

právě tak jako další globální 

instituce.  

V podkapitole Svrchovanost americ-

kého vůdcovství v mezinárodních 

organizacích se uvádí, že USA jsou 

členy organizací, které někdy slouží 

míru a prosperitě, ale tyto organizace 

nesmějí nikdy nahradit principiální 

americké vůdcovství. Občané USA 

nikdy nebudou podřízení Mezinárod-

nímu trestnímu tribunálu.   

armáda 

Základ světového vůdcovství, 

nutnost posílit a zvýšit péči  

o vojáky, rezervy i veterány. 

Nejlepší na světě, zvýšit péči o vojá-

ky, rezervy i veterány. 

jaderné zbraně 

Nukleární odzbrojení, bojovat 

proti šíření zbraní hromadného 

ničení. 

Jaderná dostatečnost, bojovat proti 

šíření zbraní hromadného ničení. 

Národní 

protiraketová 

obrana 

Žádná zmínka. 
Poděkování vládám Polska a Česka 

za slib instalovat základny. 

zpravodajské 

služby 

Vice peněz na agenturní sítě  

i techniku, potřeba reformy  

a odpolitizování. 

První linie boje proti terorismu, více 

peněz na agenturní sítě i techniku. 

terorismus Velké nebezpečí. Hlavní nebezpečí. 

pořadí regionů  

v programu 

Afrika, Amerika, Asie, Evropa, 

Střední východ. 

Latinská Amerika, Afrika, Pacifik, 

Evropa, Střední východ. 

Irák 

Stáhnout bojové brigády, zacho-

vat ale vojáky pro boj 

s terorismem, ochranu velvysla-

nectví a civilního personálu, 

poradce a podporu iráckých 

bezpečnostních síl. 

Odchod vojáků až po vítězství a se 

slávou. 

Afganistan 

Neukončená válka, vyslat dvě 

další bojové brigády, nutná větší 

pomoc od spojenců v NATO. 

Úspěšně vedená válka, úkoly ale 

zůstávají, nutná větší pomoc od spo-

jenců v NATO. 

Írán 

Nebezpečný režim, zvýšit nátlak. 

Bez zmínky o přímém jednání či 

o použití síly. 

Nebezpečný režim, zvýšit nátlak, 

žádné jednání bez předchozí změny 

jeho politiky. Možné použití síly. 
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téma 
Demokratická strana 

Renewing America's Promise 

Republikánská strana 

2008 Republican Platform 

Evropa 

Vítá silnou Evropskou unii.  

NATO spojenec, ale potřeba 

větší angažovanosti. Posílit  

spolupráci s Ukrajinou a Gruzií. 

Žádná zmínka o Kosovu. 

Zmínka o Evropské unii chybí.  

NATO spojenec, ale potřeba větší 

angažovanosti, podpora dalšího  

rozšiřování. Žádná zmínka o Kosovu. 

Rusko 

Podporovat demokracii a vypoči-

tatelnost, spolupráce v oblastech 

společného zájmu, bránit ruské-

mu porušování mezinárodního 

práva, trvat na respektu k suvere-

nitě a územní celistvosti sousedů. 

Mnoho společného, omezuje ale 

demokracii a ohrožuje sousedy. 

Čína 

Je jen jedna, ale závazky 

k Tchaj-wanu.  Požadovat její 

větší začlenění do systému  

a dodržování lidských práv. 

Tchaj-wan zůstává spojenec. Vznik 

mírové a prosperující Číny vítán, ale 

je nutná demokratizace. Příliš zbrojí, 

má nepřijatelnou politiku jednoho 

dítěte, porušuje lidská práva v Tibetu 

a omezuje demokracii v Hongkongu. 

Severní Korea 
Nukleární odzbrojení je nutné, 

přímá i skupinová jednání. 
Nukleární odzbrojení je nutné. 

Blízký východ 

Zvláštní vztahy s Izraelem, na 

příští dekádu 30 miliard dolarů 

pro Izrael, potřeba demokratizo-

vat region. Žádná přímá zmínka  

o Saúdské Arábii. 

Bezvýhradná podpora Izraele, Jeruza-

lém je jeho hlavní město. Palestina 

musí být demokratická. Žádná přímá 

zmínka o Saúdské Arábii. 

 

Prognózovat z takovýchto programů zahraniční politiku nového prezidenta je velmi 

obtížné. Je například nápadné, že v textu programů některá témata chybí – například 

Národní protiraketová obrana USA u demokratů, Kosovo či Saúdská Arábie u obou 

stran. To není dáno tím, že nejsou pokládány za důležité. Tato absence je způsobena 

tím, že se při psaní programů nepodařilo dosáhnout kompromisu, natož shody. Je 

pravděpodobné, že se zahraniční politika nového prezidenta zformuje v zápase 

mezi jednotlivými proudy uvnitř vlastní strany a mezi novými ministry zahraničí, 

obrany a poradcem pro otázky národní bezpečnosti. V administrativě Baracka Obamy 

jsou zastoupeni představitelé všech stranických proudů. A zápas mezi nimi bude po-

kračovat v průběhu vlády nového prezidenta. Může mít vítěze, ale nemusí.   

Je zřejmé, že uvnitř dvou hlavních politických stran existují frakce, které se liší 

představou o povaze a cílech zahraniční politiky USA. V říjnu 2006 zveřejnil Eben 

Kaplan na serveru Council on Foreign Relations pozoruhodnou analýzu osmi hlavních 

názorových proudů uvnitř Republikánské a demokratické strany.1 
                                                      
1 KAPLAN, Eben: U.S. Political Parties and Foreign Policy. In: The Council on Foreign Relations, 

October 31, 2006 (aktualizováno) – 

http://www.cfr.org/publication/9488/us_political_parties_and_foreign_policy.html?breadcrumb=%2Fe

ducators%2Fmodules#2 
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REPUBLIKÁNI 

 Klasický konzervatizmus zastánců „tvrdé linie“ vyrůstá z nacionalismu. Mezi-

národní režim podle nich určuje dominantní mocnost, ne mezinárodní organizace. 

Spojené státy jsou nejsilnější a musí si toto postavení udržet – je nutné zabránit 

ostatním, aby toto postavení USA ohrozili. Mnozí jsou rádi, když se jim říká unila-

teralisté. Užívají rétoriku neokonzervativců, což působí zmatky. Do tohoto proudu 

patří například exprezident George Bush ml., bývalý viceprezident Dick Cheney a 

bývalý ministr obrany Donald Rumsfeld. 

 Neokonzervativci věří v sílu jako nástroj urychlení demokratizace světa. Nava-

zují na představy Woodrowa Wilsona o tom, že šíření demokracie znamená za-

jištění stability světa. Na rozdíl Wilsona ovšem neokonzervativci kladou důraz 

na sílu. Nejoblíbenější knihou neokonzervativců jsou Thukydidovy Dějiny Pelo-

ponéské války. Mezi prominentní neokonzervativce podle Kaplana patří: Paul 

Wolfowitz; komentátor Los Angeles Times Charles Krauthammer; spolupracovník 

Council on Foreign Relations Max Boot; vydavatel Weekly Standard (a syn Irvin-

ga Kristola) William Kristol; bývalý poradce Pentagonu Richard Perle; řada dal-

ších teoretiků z takových konzervativních pracovišť jako jsou American Enterprise 

Institute či Heritage Foundation.  

 Tradiční internacionalisté hájí aktivní zahraniční politiku, která má prosazovat 

státní zájmy USA. K tomuto ideově-politickému proudu patří klasičtí realisté, 

hlásající realpolitiku. Pro ně je mezinárodní prostředí nebezpečný mocenský te-

rén, kde je třeba užívat sílu, ale i diplomacii a brát ohled na multilateralismus. 

Hledají i společné zájmy s jinými státy, a to bez ohledu na to, zda jsou demokra-

tické. Do této skupiny patří například Henry Kissinger, Brent Scowcroft, senátor 

Richard Lugar, bývalý ministr zahraničí Colin Powell a prezident Council on Fore-

ign Relations Richard Haass.  

 Izolacionisté se vracejí k Washingtonovu projevu na rozloučenou, k jeho výzvám 

nezaplétat se do aliancí. Tento proud měl velký význam před 2. světovou válkou. 

Uvnitř dnešní Republikánské strany Kaplan rozlišuje tři izolacionistické skupiny: 

 Klasičtí izolacionisté jako Pat Buchanan, který psal projevy Richarda Nixona 

a sám kandidoval na prezidenta.  

 Umírnění izolacionisté patří k jacksonovské linii v chápání zahraniční politi-

ky USA: jako cíl vidí především „bránit tomu, aby se špatné věci stávaly do-

ma“. K této skupině patří hlavně politici ze států, hraničících s Mexikem.  

 Další skupinu izolacionistů uvnitř Republikánské strany představují  libertari-

anisté jako Ted Galen Carpenter z CATO Institutu. Jsou to vlastně jefferso-

novci v podání Waltera Meada v jeho knize Zvláštní prozřetelnost. Ti spojují 

americké intervence v zahraničí s daňovým břemenem a ohrožováním 

osobní svobody. Patří sem také ekonomičtí populisté ze států jako je Jižní Ka-

rolína či jižní středozápad, jejichž produkce je pod tlakem zahraničních lev-

ných výrobků (v minulosti měli společnou agendu s protekcionalisty v Demo-
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kratické straně, kteří stáli proti NAFTA a dalším iniciativám, podporujícím 

volný obchod).  

DEMOKRATÉ 

 Liberální internacionalisté obdobně jako neokonzervativci věří ve wilsonovskou 

představu, že šíření demokracie je imperativem globální stability. Důraz ale 

kladou na mezinárodní organizace, méně na sílu. Věří ve stále rostoucí moc 

USA a spolupráci s tradičními spojenci. I oni jsou spojeni s realpolitikou. Kaplan 

k tomuto názorovému proudu řadí současného viceprezidenta Josepha Bidena, 

bývalého prezidenta Billa Clintona, senátora Johna Kerryho, ale i Franklina Ro-

osevelta, Johna Kennedyho či Zbigniewa Brzezinského.  

 Protekcionalisté jsou přesvědčeni, že zdroje mají být využity doma. Používání 

moci v zahraničí (například obrana před pandemií AIDS) musí sloužit posilování 

bezpečnosti doma. Jako Michael Moore propagují opatrnou zahraniční politiku, 

protože cítí, že vměšování do zahraničních záležitostí přináší doma více škody než 

užitku. K této skupině patří například bývalý vůdce demokratické většiny Richard 

Gephardt, Howard Dean, ale podle Kaplana i Ralph Nader a Ross Perot z „třetí 

strany“. Protekcionalisté vytvářejí často aliance s obdobně smýšlejícími republi-

kány při blokování zákonů týkajících se svobodného trhu.  

 Monotematické skupiny nazývané „internacionalisté sociálního státu“ („social 

welfare“ internationalists) jsou pro aktivitu USA při směrování světových událos-

tí. Kladou důraz na nové mezinárodní otázky, jako je odstranění chudoby či 

prevence šíření chorob, mají vliv při formování politiky k jednotlivým státům 

– Haiti, Jižní Afrika, Izrael, Myanmar. Jejich nahlížení na mezinárodní politiku 

obsahuje morální prvky a zdráhají se používat sílu, ovšem nevylučují humanitární 

intervenci. Spojují výjimečnou mocenskou pozici s unikátní historií i ideály. Jako 

příklady lze uvézt Samanthu Powerovou z Harvard University či kongresmana 

Earla Blumenauera, člena zahraničněpolitického výboru Sněmovny.  

 Protiválečníci kritizují nejen válku v Iráku či válku proti terorismu. Část z nich 

jsou pacifisté vycházející z mravního odporu vůči válce. Jiní požadují efek-

tivnější strategie, neboť válka přináší méně bezpečí a omezuje občanské svobody. 

Mezi významné představitele tohoto proudu patří senátor Russell Feingold, jeden  

z 23 senátorů, kteří hlasovali proti válce v Iráku a první senátor, který požadoval 

stažení amerických okupačních jednotek, ale též senátor Carl Levin. 

Nátlakové skupiny 
Na rozdíl od politických stran zájmové či nátlakové skupiny vykazují konzisten-

ci v tlaku na zahraniční politiku USA. V podmínkách malé připravenosti politických 

vůdců, při důrazu na pragmatismus politické elity a nezájmu veřejnosti je vliv zájmo-

vých skupin mimořádně velký. Škála aktivit těchto skupin je velmi široká – od snahy 

ovlivňovat rozhodnutí vlády, přes působení na kongresmany při úpravách starých zá-

konů či předloh nových zákonů, zvláště pak rozpočtových rozhodnutí, až po podporu 

vybraných a skandalizování jiných kandidátů ve volbách.  
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Nejznámější jsou ekonomické zájmové skupiny. Nejedná se pouze o ty obecné, 

jako je Obchodní komora, která zpravidla usiluje o stabilitu a výhodné vztahy se za-

hraničím. O zájmech a politickém vlivu vojensko-průmyslového komplexu pojednává 

18. kapitola. Objevují se i organizované sektorové zájmy, které mají zvláštní roli při 

určitých krizích: například lobbistické skupiny farmářů ostře vystupovaly proti uvalení 

embarga na prodej obilí do Sovětského svazu prezidentem Jimmym Carterem po vstu-

pu sovětských vojsk do Afganistanu, protože to bylo pro ně krajně nevýhodné. Nej-

známější příklady vlivu jednotlivých firem na zahraniční politiku USA představuje 

společný podíl United Fruit Company a vlády na svržení guatemalského prezidenta 

Jacobo Arbenze v roce 1953 či International Telephone & Telegraph a CIA na svržení 

chilského prezidenta Salvadora Allendeho v roce 1973. Své lobbisty mají také odbo-

rové organizace, především největší z nich, AFL-CIO.    

Ve Spojených státech existuje mnoho nátlakových skupin, které jsou zaměřeny 

přímo na problematiku zahraniční politiky. Jsou ideově či přímo ideologicky růz-

norodé, což má za následek, že při sporech lze jejich tlak zaznamenat z obou stran 

barikády – například při sporech o ratifikaci SALT II Federation of American Scien-

tists byla pro, zatímco Committee for the Present Danger či Coalition for a Democratic 

Majority byly proti.    

Roli nátlakových organizací plní i nejrůznější think tanks, výzkumná pracoviště 

s jasným ideologickým zaměřením a zabývající se bezpečnostními a zahraničně-

politickými otázkami. Jejich základní funkcí je stavět most mezi univerzitním svě-

tem abstraktních idejí a vládou. Podle Richarda Hasse to především znamená, že 

tato pracoviště nabízejí nové myšlenky rozhodovatelům, poskytují experty vládě USA 

a Kongresu, spojují politiky s názory veřejnosti, pomáhají vzdělávat veřejnost a jsou 

zprostředkovateli v mezistranických konfliktech.1 Tendence k ideologizaci politiky, 

tedy k nahrazování věcné analýzy ideologickými předsudky, je při odklonu od 

pracovišť základního výzkumu k think tanks zřejmá a pravděpodobně byla jedním 

ze zdrojů chybných rozhodnutí vlády Bushe ml. 

Think tanks vznikaly v USA ve třech vlnách. Prvním takovým pracovištěm, které 

se věnovalo bezprostředně mezinárodní politice, byl Carnegie Endowment založený již 

v roce 1910. Jako příklad prvních univerzálních pracovišť mohou sloužit Institute for 

Government Research, který vznikl již v roce 1916, a Brooking Institution z roku 

1927. Za nejvlivnější bývá pokládán již zmiňovaný dvoustranický Council on Foreign 

Relation, který zahájil činnost roku 1921. Druhá vlna zakládání think tanks se zvedla 

po roce 1945, kdy Spojené státy začaly provádět plně globální politiku – již zmiňova-

ným příkladem takového pracoviště je RAND Corporation.  

Třetí vlna vzniku think tanks spadá do šedesátých a sedmdesátých let minulého sto-

letí, kdy byly zakládány ústavy, snažící se pomáhat ideologickým hnutím a stranám. 

Příklad ideologicky orientovaného pracoviště je konzervativní Heritage Foundation, 

                                                      
1 Viz HAASS, Richard N.: Think tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective. In: The 

Role of Think tanks in U.S. Foreign Policy. An Electronic Journal of the U.S. Department of State, 

November, 2002, s. 5. 
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které dodalo řadu pracovníků do Reaganovy administrativy. Naopak liberálním je In-

stitute for Policy Studies; obdobně liberální Brookings Institute poskytl své pracovníky  

a služby Clintonově administrativě. Konzervativní i neokonzervativní American En-

terprise Institute byl významný při sestavování administrativy George Bushe ml. 

V současné době působí ve Spojených státech přibližně 1200 pracovišť, pokládaných 

za think tanks. Tabulka číslo 69 uvádí přehled nejvýznamnějších z nich.1  

Roli nátlakových skupin mohou plnit i církve a náboženská sdružení. Obecně pla-

tí, že význam náboženství v politice je ve Spojených státech vyšší než v Evropě. Už 

Tocqueville psal o tom, že Spojené státy jsou nejzbožnější zemí světa – myslel samo-

zřejmě křesťanská země. Zároveň většina praktikujících křesťanů patří v USA 

k sektám. O vlivu fundamentalistů a znovuzrozených pojednávala již blíže 16. kapito-

la. Není náhoda, že pouze jediný americký prezident – John F. Kennedy – byl katolík; 

katolíkem je ale též v roce 2008 zvolený viceprezident Joseph Biden, který Baracku 

Obamovi pomohl získat hlasy například katolických Hispánců.  

Statistical Abstract uvádí, že se v roce 2001 k různým křesťanským církvím hlá-

silo 159,5 miliónů z 208 miliónů dospělých obyvatel Spojených států. Z nich se ke 

katolicismu hlásilo 50,9 miliónů, což byla největší skupina z křesťanů. Tyto údaje 

znamenají růst počtu křesťanů v USA – v roce 1990 se tam ke křesťanským církvím 

hlásilo 175,4 miliónů dospělých, z nich pak 46,0 ke katolíkům. Jenže rostly i počty 

přívrženců jiných náboženství. K nekřesťanským církvím se v roce 2001 přihlásilo 

7,7 miliónů dospělých (v roce 1990 5,9 miliónů). Z nich bylo 2,8 miliónů židů  

(v roce 1990 3,1 miliónů) a 1,1 miliónů muslimů (v roce 1990 to bylo půl miliónu 

dospělých obyvatel USA).2  

Podle Williama Chitticka lze mezi církvemi v USA rozlišit čtyři nejdůležitější linie. 

Především je to hlavní protestantský proud, který tvoří hlavně církve, spojené 

v National Council of Churches. Druhou skupinu tvoří katolíci, kteří jsou reprezento-

váni biskupskou konferencí. Další linii představují evangeličtí protestanti, kteří jsou 

zpravidla napojeni na Moral Majority a Christina Coalition. A nakonec to jsou nej-

různější malé náboženské skupiny včetně židů a mírově zaměřených protestantů, 

jako jsou kvakeři. Mezi příklady postojů církví k zahraničněpolitickým otázkám 

Chittick uvádí, že katolíci zaujali vedoucí pozici v zápase proti jaderným zbraním, 

přičemž byli podporováni hlavním proudem protestantů, židy a mírovými protestanty. 

Tyto skupiny též zpochybňovaly užití síly v řadě situací a byly aktivní při pomoci 

uprchlíkům. Evangeličtí bílí křesťané obhajovali vysoké vojenské výdaje a užití vojen-

ské síly v zahraničí. Hlavní protestantský proud bývá podezřívavější vůči vládě než 

katolíci  

a židé. Evangelíci nejvíce podporovali politiku Ronalda Reagana a George Bushe ml.3  

                                                      
1 ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 455. 
2 The 2008 Statistical Abstract – http://www.census.gov/compendia/statab/2008edition.html  
3 Viz CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované vydání,  

s. 458. 
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Tabulka č. 69: Nejvýznamnější výzkumné instituty zabývající se zahraniční politikou 
 

název, sídlo založení tematické zájmy 
ideologická  

orientace 

Carnegie Endowment  

for International Peace  

Washington, D.C. 

1910 zahraniční  liberální 

Foreign Policy Association  

New York 
1918 zahraniční centristická 

Hoover Institution  

Palo Alto, Kalifornie  
1919 domácí a zahraniční konzervativní 

Council on Foreign Relation  

New York 
1921 zahraniční centristická 

Brookings Institution  

Washington, D.C. 
1927 domácí a zahraniční liberální 

American Enterprise Institute 

Washington, D.C. 
1943 domácí a zahraniční konzervativní 

Rand Corporation  

Santa Monica, Kalifornie 
1948 domácí a zahraniční centristická 

Aspen Institute  

Washington, D.C. 
1951 zahraniční liberální 

Foreign Policy Research Institute  

Filadelfie 
1955 zahraniční konzervativní 

Hudson Institute  

New York 
1961 domácí a zahraniční konzervativní 

Center for Strategies  

& International Studies  

Washington, D.C. 

1962 zahraniční konzervativní 

Institute for Policy Studies  

Washington, D.C. 
1963 domácí a zahraniční liberální 

Centre for Defense Information  

Washington, D.C. 
1972 zahraniční liberální 

Trilateral Commission  

New York 
1973 domácí a zahraniční centristická 

Heritage Foundation  

Washington, D.C. 
1974 domácí a zahraniční konzervativní 

World Wash Institute  

Washington, D.C. 
1974 zahraniční liberální 

Cato Institute  

Washington, D.C. 
1977 domácí a zahraniční izolacionistická 

Institute for International Economics  

Washington, D.C. 
1981 zahraniční liberální 

Carter Center  

Atlanta 
1982 domácí a zahraniční liberální 

World Policy Institute  

New York 
1983 zahraniční liberální 
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Výrazný vliv na zahraniční politiku USA mají zájmové skupiny, v nichž jsou or-

ganizovány etnické skupiny. Význam tohoto faktoru působícího na zahraniční 

politiku Washingtonu by mohl vzhledem k měnícím se etnickým poměrům v USA 

v budoucnu narůstat. Jak ukazuje tabulka číslo 70, podle oficiální prognózy by měl 

v USA klesnout podíl bělochů bez hispánců v letech 2000 až 2050 z téměř 70 % při-

bližně na polovinu obyvatel. Naopak podíl hispánců by měl vzrůst z necelých 13 % na 

více než 24 %, černochů z téměř 13 % na téměř 15 %, asiatů z necelých 4 % na více 

než dvojnásobek.1  
 

Tabulka č. 70: Prognóza vývoje obyvatelstva USA podle rasy a hispánského původu 

(údaje v tisících)  
 

 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

počet 

obyvatelstvo 

celkem 
282 125 308 936 335 805 363 584 391 946 419 854 

             

běloši 228 548 244 995 260 629 275 731 289 690 302 626 

černoši 35 818 40 454 45 365 50 442 55 876 61 361 

asiaté 10 684 14 241 17 988 22 580 27 992 33 430 

ostatní 7 075 9 246 11 822 14 831 18 388 22 437 

             

hispánci 35 622 47 756 59 756 73 055 87 585 102 560 

běloši bez hispánců 195 729 201 112 205 936 209 176 210 331 210 283 

podíl 

obyvatelstvo 

celkem 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

             

běloši 81,0 79,3 77,6 75,8 73,9 72,1 

černoši 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,6 

asiaté 3,8 4,6 5,4 6,2 7,1 8,0 

ostatní 2,5 3,0 3,5 4,1 4,7 5,3 

             

hispánci 12,6 15,5 17,8 20,1 22,3 24,4 

běloši bez hispánců 69,4 65,1 61,3 57,5 53,7 50,1 
 

Tyto početní proměny ale nemusí automaticky znamenat politické proměny – v po-

litice není důležitý pouze počet, významná je i organizovanost. Pokud jde o zahra-

niční politiku, je bezesporu nejvlivnější a nejlépe organizovaná židovská lobby. Jako 

zastřešující organizace slouží American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 

založená v roce 1953 a mající dnes přibližně 65 tisíc členů v padesáti státech Unie. Tu 

                                                      
1 U.S. Census Bureau – http://www.census.gov/population/www/projections/usinterimproj/ 
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svým vlivem na domácí politiku překonává, jak píše Steven Hook, snad jen National 

Rifle Association (NRA)1 bojující za právo vlastnit zbraň (druhý dodatek k Ústavě) a 

lobbující za zájmy výrobců malých zbraní.  

Do značné míry jako přímá protiváha AIPAC vznikla v roce 1972 National Associ-

ation of Arab Americans, doplněná v roce 1980 American Arab Anti Discrimination 

Committee (ADC). V jejich činnosti se odráží středovýchodní konflikt i fakt, že obě 

menšinové komunity žijí ve většinově křesťanských Spojených státech. Když porov-

nává vliv těchto dvou odlišných skupin, Zbigniew Brzezinski píše, že „ropný průmysl, 

jemuž jde především o zisk, nemůže čelit morálně-citové síle amerických židů“. Podle 

tohoto autora „muslimští Američané (třebaže se americkým židům do počtu vyrovnají) 

jsou stále chabě organizovaní, daleko chudší a mají pouze nepatrný vliv na instituce, 

které vytvářejí veřejné mínění“.2 Vznikly také afro-americké (organizace Trans-Africa 

byla založena v roce 1997) či hispánsko-americké zájmové skupiny. Velmi aktivní ve 

vybraných regionech, především na Floridě, jsou organizace kubánských uprchlíků, 

zvláště pak Cuban-American National Foundation (CANF), založená v roce 1981.  

Zároveň je nutné vzít v úvahu, že při sporech o velká témata se aktivity nejrůz-

nějších skupin propojují. Bylo tomu tak například v době války v Indočíně v šede-

sátých a sedmdesátých letech minulého století, ale také po intervenci Spojených států 

v Iráku v roce 2003.  Tabulka číslo 71 přibližuje strukturu hnutí, organizujícího v roce 

2005 akce proti válce Iráku.3 
 

Tabulka č. 71: Protestní koalice proti válce v Iráku 
 

typ skupiny počet skupin příklad 

protiválečná 11 Peace Action 

náboženská 11 United Church of Christ 

identita (např. rasová, etnická) 8 NAACP 

sociální spravedlnost 8 MoveOn 

mezinárodní politika 5 Global Exchange 

environmentální 2 Greenpeace 
 

Zvláštní problém představují lobbyistické skupiny, které jsou financovány či 

dokonce řízeny ze zahraničí. Příkladem takovéto činnosti může být Randy Scheune-

mann, hlavní zahraničněpolitický poradce republikánského kandidáta na prezidenta 

v roce 2008 Johna McCaina (zmiňovaný na začátku 17. kapitoly v souvislosti s radou 

ředitelů nekonzervativního pracoviště Project for New American Century). Ten v roce 

2001 založil konzultační firmu Orion Strategies LLC., která získala lobbyistické 

smlouvy například s lotyšským ministerstvem obrany a rumunskou vládou, ale také 

s Republikou Makedonie, s Gruzií a s Tchaj-wanem. Nejedná se ale vždy pouze o poli-

tická či ideová uskupení. Zahraniční pomoc USA je významnou položkou v řadě stát-

                                                      
1 Viz HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. Citované vydání, s. 267. 
2 BRZEZINSKI, Zbigniew: Volba: globální nadvláda nebo globální vedení. Citované vydání, s. 232.  
3 Podle HOOK, Steven W.: U.S. Foreign Policy. Citované vydání, s. 261. 
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ních rozpočtů a důležitá je nejen její výše, ale i struktura. Například Izrael dostává 

ročně ze Spojených států pomoc ve výši tři miliardy dolarů. Jiné země, například Sa-

údská Arábie a Japonsko, se svými lobbisty snaží ovlivnit obchodní politiku USA.  

 

21. Veřejné mínění 
Veřejnost ve Spojených státech je předurčena k tomu, aby byla k problematice mezi-

národních vztahů velmi citlivá. Vždyť většina občanů USA má své rodové kořeny 

v zahraničí. A nejen to: podle oficiálních údajů žilo v roce 2005 ve Spojených státech 

35,7 miliónů obyvatel narozených v zahraničí, což tvořilo 12,4 % veškerého obyvatel-

stva; 22,2 % obyvatel USA narozených v cizině přišlo do Spojených států až po roce 

2000.1 Přesto nebývá zahraniční politika tématem, které často přitahuje pozornost větší 

části veřejnosti v USA.  

Veřejnost a média 
Paradoxem masové politiky je velká propast mezi očekáváním demokratické te-

orie, že veřejnost se skládá z informovaných a politicky aktivních občanů, a roz-

čarováním, které přinášejí výsledky výzkumů veřejného mínění. Jenže už v díle 

Gabriela Tardeho Názor davu (1901) lze nalézt upozornění, že veřejnost je společen-

ství jedinců spojených názory a city, což jim umožňuje jednotně konat. Proto také 

Tarde pokládal veřejnost, na rozdíl od davu, za umělý produkt knih a novin. Mít 

stejný či obdobný názor na nějakou událost či mít emotivní vtah k této události před-

pokládá, že o ní lidé vědí, a to ve stejném čase.  
 

Tabulka č. 72: Zdroj informací o politice 

(údaje v procentech) 
 

 

poslouchají/čtou   1993 1996 2000 2006 2008 

noviny 58* 50 47 40 34 

rádio 47* 44 43 36 35 

pravidelně sledují 1993 1996 2000 2006 2008 

zprávy kabelová televize – – – 34 39 

místní TV zprávy 77 65 56 54 52 

noční zprávy televizních sítí  60 42 30 28 29 

ranní zprávy televizních sítí – – 20 23 22 

internet 1993 1996 2000 2006 2008 

online zprávy třikrát či vícekrát týdně  – 2** 23 31 37 
 

Poznámka: * Údaje z roku 1994; ** údaje z roku 1995 
 

Od roku 1963 je pro většinu obyvatel USA základním zdrojem politických in-

formací televize. V polovině osmdesátých let minulého století 74 % dotázaných uvá-

dělo, že ve zpravodajství o mezinárodních vztazích spoléhají na televizi; 54 % respon-

dentů tvrdilo, že sledují i novinové zprávy o mezinárodní politice. Počátkem 21. sto-

                                                      
1 The 2008 Statistical Abstract – http://www.census.gov/compendia/statab/tables/08s0040.pdf  
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letí televizi jako zdroj politických informací u relevantního množství americké 

populace doplnil internet. Tabulka číslo 72 ukazuje, jak se podle výzkumu The Pew 

Research Center ze srpna 2008 mění zdroje, odkud obyvatelé USA čerpají informace  

o politice: směřují od novin k internetu.1 Podle přehledu nejprodávanějšího tisku 

z padesáti časopisů pouze tři – Time, Newsweek a U.S. News and World Report – 

se zabývají i zahraniční politikou.2 

Výzkumy amerických sociologů uvádějí, že obyvatel USA stráví průměrně dvě 

minuty denně čtením či posloucháním zpráv o mezinárodních vztazích. Tabulka 

číslo 73 ukazuje, jak podle výzkumu The Harris Poll vypadala v srpnu 2007 znalost 

domácí a zahraničněpolitické problematiky podle sebehodnocení respondentů v USA.3    
 

Tabulka č. 73: Znalost politických otázek  

(v procentech dotázaných) 
 

  zahraničních domácích 

mimořádně/velmi obeznámeni 8 32 

mimořádně dobře obeznámeni 2 11 

velmi obeznámeni 6 21 

dostatečně obeznámeni 24 38 

částečně/ neobeznámeni  68 30 

částečně obeznámeni 36 23 

neobeznámeni 32 7 
 

Poznámka: 2. sloupec – Odpověď na otázku „Jak se cítíte obeznámeni s politickými otázkami ve 

státech jiných, než jsou USA“; 3. sloupec: Odpověď na otázku „Jak se cítíte obeznámeni 

s politickými otázkami v USA“  
 

Glenn Hastedt shrnuje výsledky některých výzkumů veřejného mínění v USA, které 

navazovaly na mezinárodní situaci či přímo krize:  

 V roce 1964 pouze 38 % dotázaných v USA vědělo, že Sovětský svaz není členem 

NATO a 58 %, že Spojené státy členem Aliance jsou;   

 V roce 1966 více než 80 % respondentů z USA nedokázalo přesně identifikovat, 

co je to Vietkong;  

 Roku 1972 celkem 63 % dotázaných vědělo, že Čína je komunistická země;  

 V roce 1979 jenom 29 % respondentů vědělo, které státy vedou jednání SALT;  

 Roku 1983 pouze 8 % dotázaných vědělo, že vláda USA podporuje vládu Salvado-

ru a pomáhá contras v Nikaragui;  

                                                      
1 The Pew Research Center: Key News Audiences Now Blend Online and Traditional Sources  

–  http://people-press.org/report/444/news-media 
2 Viz ROSATI, Jerel A. and SCOTT, James M.: The Politics of United States Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 354.  
3 The Harris Poll®: Three in Ten Americans Are Not Knowledgeable About U.S. Political Issues, #81, 

August 15, 2007 – http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=797 
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 V roce 1993 43 % dotázaných ve Spojených státech nedokázalo určit, na kterém 

kontinentu leží Somálsko;  

 Roku 2003 68 % dotázaných obyvatel USA věřilo, že Irák hrál důležitou roli 

v teroristických útocích 11. září.1 

Rozbory Ralpha Leveringa ukazují, že hédonisticky laděné střední vrstvy ve Spoje-

ných státech mají jiné priority než je zahraniční politika: „Na prvním místě mezi zpra-

vodajskými hodnotami jsou násilí a přírodní pohromy a spolu s tím pak rozmíšky mezi 

známými osobnostmi, mezinárodní krize a bizarní události“. Výsledkem je situace, 

kterou popsala Komise pro svobodu tisku již ve zprávě z roku 1947: „Tisk zdůrazňuje 

výjimečné spíše než reprezentativní, senzační spíše než důležité.“ 2 Události ve městě 

jsou důležitější než události v zemi, události v zemi daleko významnější než události 

v zahraničí. A tak hlavní média věnovala pozornost humanitární tragédii v Somálsku 

v první polovině devadesátých let minulého století pouze několik týdnů před intervencí 

armády USA – a zapomněla na ni ihned po neúspěchu této intervence.  

Zastánci teze, že zahraniční politika je záležitost pro specialisty či aristokraty, což 

tvrdí mnozí přívrženci školy politického realismu, si stěžují na nekvalifikovanost mé-

dií a následný chaos v náladách veřejnosti. Tak například podle Henryho Kissingera 

„všudypřítomná a hlučná média“ proměňují zahraniční politiku v „součást veřejné 

zábavy. Intenzivní konkurence o míru sledovanosti vede k posedlosti momentální krizí, 

která je obvykle předkládána jako moralita o střetu mezi dobrem a zlem s určitým 

konkrétním výsledkem a zřídkakdy jako dlouhodobý historický problém. Jakmile se 

vlna vzrušení přežene, média se obracejí k novým senzacím.“3 Podle Roberta Entmana 

ovšem existuje „výkladová kaskáda“ médií: napřed přebírají informace z Bílého domu; 

poté novináři čerpají informace a hodnocení od členů Kongresu, bývalých vládních 

úředníků a expertů; následuje informace o tom, jak média ve svém celku o problému 

informují; pak se teprve názory rozcházejí podle vztahu k vládě.4 Tomu odpovídá zku-

šenost ze všech liberálních demokracií, zvláště postsocialistických.  

Veřejnost a válka 
Analytici, kteří zkoumají názory veřejnosti v USA, věnují největší pozornost vý-

zkumům, týkajícím se nálad a postojů lidí za války. Za uplynulých šedesát let vedly 

Spojené státy tři velké války, které doprovázela rozsáhlá sociologická šetření: 

v Koreji (1950–1953), ve Vietnamu (1959 –1972) a nyní v Iráku (březen 2003–?). 

Všechny tyto války začaly s podporou veřejnosti Spojených států, ale postupně ji 

ztratily. Tuto skutečnost potvrzují mnohé výzkumy, ne každý je však reprezentativní.  

Ze stovek výzkumů veřejného mínění pouze jeden typ dotazů umožňuje udělat si 

představu o tendencích vývoje názorů Američanů, neboť pouze tento typ výzkumů byl 

ve srovnatelné podobě prováděn po celé období tří válek. Je to tzv. otázka o chybě, 

                                                      
1 Viz HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 140. 
2 LEVERING, Ralph B.: The Public and American Foreign Policy. 1918-1978. New York, W. Morrow 

and Co. 1978, s. 35. 
3 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 21.  
4 Podle HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 131. 
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kterou klade Gallupova organizace (dříve Gallupův ústav, AIPO – American Institute 

of Public Opinion). Její základní formulace zní: „S ohledem na vývoj od chvíle, kdy 

jsme poprvé vyslali vojáky do Iráku, myslíte si, že Spojené státy udělaly chybu, když 

vyslaly vojáky do Iráku, nebo ne?“; „S ohledem na vývoj od našeho vstupu do bojů ve 

Vietnamu, myslíte si, že Spojené státy udělaly chybu, když vyslaly vojenské oddíly 

bojovat do Vietnamu?“; „Myslíte si, že Spojené státy udělaly chybu, když vstoupily do 

války v Koreji, nebo ne?“ Tabula číslo 74 pak ukazuje na zlomy ve vývoji názorů ve-

řejnosti v USA na iráckou, vietnamskou a korejskou válku právě podle otázky o chybě.  
 

Tabulka č. 74:  Veřejnost USA a tři války 
 

 irácká válka 

(březen 2003–?) 

vietnamská válka 

(1959–1972) 

korejská válka 

(1950–1953) 

začátek – převaha 

souhlasu 

březen 2003 –  

neudělali chybu 75 %,  

udělali 23 % 

srpen 1961 – 61 % 

dotázaných souhlasi-

lo, 24 % bylo proti 

srpen 1950 – 66 % 

respondentů souhlasi-

lo, 19 % bylo proti 

převaha odporu 

od druhé poloviny 

prosince 2005 trvale 

více než 50 %  

odpovědí, že vyslání 

vojáků byla chyba 

květen 1967 – 50 % 

proti, 37 % pro válku. 

Od února 1968 až do 

konce války nesouhla-

silo více než 50 % 

prosinec 1950 – počet 

přívrženců klesl  

na 39 %, počet  

odpůrců 49 % 

konec války ? 

květen 1971 – nesou-

hlas dosáhl 61 %,  

28 % nepokládalo 

válku za omyl 

polovina ledna 1953 

– 50 % nepokládalo 

válku za omyl, ne-

souhlas klesl na 36 % 
 

 Podle The Gallup Poll invaze do Iráku měla v březnu 2003 podporu 75 % ve-

řejnosti, proti bylo 23 %. V červnu 2004 ji za chybu označilo 54 % dotázaných, 

44 % s vysláním vojáků souhlasilo, pak nastaly výkyvy, přičemž v létě 2005 již 

počet odpůrců zpravidla přesáhl počet přívrženců intervence. Od druhé poloviny 

prosince 2005 trvale více než 50 % odpovědí, že vyslání vojáků byla chyba. 

V téže době většina veřejnosti ve Spojených státech začala považovat válku 

v Iráku za zvláštní vojenskou akci, nikoliv součást války proti terorismu.1 Ve-

řejné mínění se ukázalo jako velmi citlivé na konkrétní události. Názor na válku se 

vylepšil po zajetí Saddáma Hussaina v prosinci 2003 a po iráckých volbách na 

konci ledna 2005. Také na konci roku 2007 byl patrný nárůst kladného vztahu 

k intervenci – v návaznosti na pokles sebevražedných atentátů v Iráku. Naopak ná-

růst negativních postojů je možné zaznamenat poté, kdy Bush v září 2003 požádal 

o další peníze na válku a když na jaře 2004 pronikly na veřejnost informace o mu-

čení vězňů v Abu Ghraib. Graf číslo 38 přibližuje vývoj názorů obyvatel USA na 

válku v Iráku.2 

                                                      
1 Viz The Gallup Poll: War on terrorism – http://www.gallup.com/poll/5257/War-Terrorism.aspx 
2 The Gallup Poll – http://www.gallup.com/poll/1633/Iraq.aspx  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 363 

 První výzkum AIPO v případě války v Indočíně je ze srpna 1965 a uvádí, že tehdy 

s válkou ve Vietnamu souhlasilo 61 % dotázaných a 24 % bylo proti. V květnu 

1967 naposledy dosáhl počet těch, kdo s válkou souhlasili, poloviny respondentů – 

rovných 50 %, proti bylo 37 %. Počátkem února 1968 poprvé počet nesouhlasících 

s válkou ve Vietnamu převýšil počet přívrženců války, přičemž poměr byl 46 % ku 

41 %. Nad polovinu dotázaných se nesouhlas vyhoupl v srpnu 1968 a udržel se na 

této úrovni až do května 1971, kdy základní soubor těchto výzkumů končí. 

S výjimkou dubna 1970, kdy proti válce bylo pouze 51 % dotázaných Američanů, 

se v ostatních osmi výzkumech nesouhlas dokonce blížil 60 procentům dotáza-

ných. V květnu 1971 nesouhlas dosáhl až na 61 %, přičemž tehdy pouze 28 % do-

tázaných Američanů nepokládalo válku za omyl. 
 

Graf č. 38: Souhlas veřejnosti USA s válkou v Iráku, březen 2003 až leden 2009 

(údaje v procentech) 
 

 
 

Otázka: S ohledem na vývoj od chvíle, kdy jsme poprvé vyslali vojáky do Iráku, myslíte si, že 

Spojené státy udělaly chybu, když vyslaly vojáky do Iráku, nebo ne? 
 

 Podle Gallupova institutu došlo v případě korejské války ke zlomu názorů veřej-

nosti v prosinci 1950, kdy počet přívrženců války klesl na 39 % a počet odpůrců 

stoupl na 49 % – což je výrazný rozdíl ve srovnání s 66 % souhlasu a 19 % nesou-

hlasu v srpnu téhož roku. Od té doby pouze jednou, a to v posledním výzkumu 

z ledna 1953, tedy po nástupu nového prezidenta, dosáhl souhlas s válkou na 50 % 

dotázaných. V osmi z jedenácti výzkumů po zlomu v prosinci 1950 relativně více 

Američanů s válkou nesouhlasilo než souhlasilo, přičemž v březnu 1950 nesouhlas 

dosáhl 50 % respondentů.  
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Tento vývoj vůbec neznamená, že se americká veřejnost během války mění na 

pacifisty. Například v mnohem řidších výzkumech, týkajících se chyby v případě vy-

slání vojáků do Afganistanu, The Gallup Poll zjistil jiný vývoj. V období od ledna 

2002 do ledna 2008 klesl podíl těch, kdo vyslání vojsk do Afganistanu nepokládají za 

chybu, z 93 % na 68 % – což představuje trvající souhlas s intervencí. Způsob, jakým 

vedou Spojené státy válku proti terorismu v době zlomu postoje k válce v Iráku – tedy 

v polovině roku 2005 – pokládalo za uspokojivý 64 % dotázaných; v srpnu 2007 to 

stále ještě byla nadpoloviční většina respondentů – konkrétně 51 %.1  

Také v době vietnamské války jiná formulace otázky přinášela na první pohled jiný 

postoj k válce než otázka o chybě. Například srovnání odpovědí na otázku o chybě  

a na otázku o nutnosti odporu proti komunistické intervenci, kterou kladl National 

Opinion Research Center (NORC, University of Chicago), vede k závěru, že „odpově-

di obecně ukázaly 15 až 20 % nárůst podpory“2 válečných akcí USA. Pozoruhodný byl 

i nesouhlas 55 až 66 % dotázaných s prezidentovým odvoláním generála Douglase 

McArthura z funkce vrchního velitele vojsk v Koreji poté, kdy generál dal najevo od-

hodlání eskalovat válku bombardováním jižní Číny a přání použít atomové bomby. 

Tento nesouhlas je z doby po zlomu obecných názorů na korejskou válku a shodně jej 

signalizovaly AIPO, NORC i Harrisovy výzkumy. 

Podle Gallupova ústavu v srpnu 1950 souhlasilo 28 % dotázaných Američanů s po-

užitím jaderné pumy v Koreji a 60 % bylo proti. V listopadu téhož roku zněla otázka 

jinak: „Použít jadernou bombu v případě konfliktu s Čínou, a to proti ČLR?“ Z dotá-

zaných 45 % souhlasilo, 7 % dalo podmíněný souhlas a 38 % bylo proti. V listopadu 

1951 pak na otázku o použití jaderné pumy „jednotkami OSN“ proti nepřátelským 

vojenským cílům v Koreji dalo souhlas s bombardováním 41 % respondentů, 10 % 

vyjádřilo podmíněný souhlas a 37 % bylo proti.3 Opatrnější postoje k použití jader-

ných zbraní ukazují výzkumy veřejného mínění z doby války ve Vietnamu. Jako pří-

klad lze uvést skutečnost, že ani Harrisovy výzkumy, ani AIPO nezaznamenaly změny 

postojů před zlomem obecných názorů na válku a po něm – v prvním případě Harris 

upozorňuje na 25 % souhlasu s užitím a 55 % nesouhlasu s užitím jaderných zbraní  

v prosinci 1967 i v březnu 1968, v druhém případě uvádí Gallup 26 % souhlasu a 65 % 

nesouhlasu v květnu 1967 a v březnu 1968.4 

Ovšem základní eskalační otázka v době korejské války se netýkala ani tak použití 

jaderných zbraní, jako překročení korejské hranice a bombardování Čínské lidové 

republiky. Podle výzkumu NORC z let 1951 a 1952 souhlas s bombardováním jižní 

Číny dávalo 55 a 60 %, proti bylo 25 a 30 % respondentů.5 Obdobně podle AIPO trval 

souhlas většiny veřejnosti s hlavním směrem eskalace války ve Vietnamu – s bombar-

dováním Vietnamské demokratické republiky –, a to i po zlomu obecného postoje  

                                                      
1 Viz The Gallup Poll: War on terrorism – http://www.gallup.com/poll/5257/War-Terrorism.aspx  
2 MUELLER, John E.: War, Presidents and Public Opinion. Lanham etc., University Press of America 

1985, s. 44. 
3 The Gallup Poll, sv. 2. New York, Random House 1972, s. 938, 950,1027. 
4 J. MUELLER, John E.: War, Presidents and Public Opinion. Citované vydání, s. 105. 
5 Tamtéž, s. 103 
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v únoru 1968. Právě v únoru 1968 se plných 70 % dotázaných vyslovilo pro pokračo-

vání bombardování Vietnamu, zatímco 15 % bylo proti. V březnu téhož roku se 56 % 

respondentů vyslovilo proti zastavení bombardování i bojů a proti postupnému odcho-

du z Vietnamu, 34 % byla pro. V červnu 1968 se 54 % dotázaných Američanů postavi-

lo za plán, „aby bylo zastaveno bombardování VDR, a v případě, že do dvou měsíců 

nezačne VDR stahovat vojáky z jižního Vietnamu, bombardovat celou VDR, a to 

včetně měst“ – proti bylo 33 %. Na obdobnou otázku dalo v září téhož roku sou-

hlasnou odpověď 48 % dotázaných, 39 % bylo proti tomuto plánu.1 
 

Tabulka č. 75: Souhlas se stažením vojsk z Iráku 

(údaje v procentech) 
 

 USA VB Francie Itálie Španělsko  Německo 

ano (celkem) 67 82 90 82 84 75 

ano, stažení musí  

být okamžité 
22 29 56 38 54 28 

ano, ale pouze během  

několika měsíců  
45 53 34 44 30 47 

ne (celkem) 33 17 9 18 16 25 

ne 24 14 6 12 9 21 

ne, a do Iráku by mělo být 

posláno více jednotek  
9 3 3 6 7 4 

 

Otázka: „Souhlasíte se stažením koaličních jednotek přítomných v Iráku (USA, VB, Austrálie, 

Gruzie, Rumunsko, Polsko, Jižní Korea atd.)?“ 
 

Současný nesouhlas většiny veřejnosti USA s vysláním vojsk do Iráku vyvolává 

otázku, jaký si tato veřejnost přeje další postup. V polovině listopadu 2007 zveřejnil 

The Harris Interactive výsledky výzkumu v šesti státech, které tvoří jádro NATO. Ta-

bulka číslo 75 ukazuje, že ve veřejnosti v USA je stále největší podíl těch, kdo si přejí 

zůstat v Iráku, i těch, kdo si přejí pomalejší stahování vojsk.  

Je zřejmé, že neúspěch invaze v Iráku podvazuje souhlas veřejnosti s použitím sí-

ly v případě Íránu. Tabulka číslo 76 ukazuje názor veřejnosti šesti států NATO na 

způsob řešení problémů s íránským jaderným programem – jedná se o výsledky již 

citovaného výzkumu The Harris Interactive z poloviny listopadu 2007.2 Také v pří-

padě Íránu lze nalézt nejvíce přívrženců použití síly ve Spojených státech, ovšem  

i zde má silové „řešení“ podporu necelé čtvrtiny respondentů.  

Tato skutečnost kontrastuje s náladami americké veřejnosti před invazí do Iráku. 

Výzkumy Gallup Poll ukazují, že od března 1992 až do samotného začátku intervence 

nadpoloviční většina dotázaných v USA byla pro použití pozemních sil ke svržení 

                                                      
1 GALLUP, George H.:  The Gallup Poll. Vol. 3.  New York, Random House, 1972, s. 2106, 2115-2116, 

2135-2136 a 2164. 
2 The Harris Interactive – http://www.harrisinteractive.com/news/allnewsbydate.asp?NewsID=1262 
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Saddáma Husaina; těsně před začátkem invaze bylo pozemní operaci nakloněno 64 %, 

proti bylo 33 % dotázaných.  
 

Tabulka č. 76: Odpověď na íránský jaderný program  

(údaje v procentech) 
 

 USA VB Francie Itálie Španělsko  Německo 

použít diplomatický tlak 

k přinucení Íránu zastavit 

program obohacování uranu  

36 44 50 52 53 51 

zavést ekonomické  

a obchodní sankce na Írán  
36 33 36 34 33 37 

nechat Írán provádět svůj 

program 
7 12 5 6 6 5 

zahájit vojenský úder proti 

íránským nukleárním  

zařízením  

21 11 8 8 8 7 

 

Otázka: „Když bude Irán pokračovat v obohacování uranu navzdory požadavkům OSN úplně 

ukončit jaderný program, jaký postoj by mělo mezinárodní společenství zaujmout?“ 
 

Válka mění i obecné nálady veřejnosti. Jak ukazuje tabulka číslo 77, The Harris 

Poll již v roce 2007 varoval před únavou veřejnosti z intervencionismu.1 Gallup Poll 

zároveň upozorňoval, že v únoru 2006 – poprvé od výzkumu v březnu 1993 – získal 

relativní většinovou oporu názor, že vojenské výdaje USA jsou příliš velké; 

v únoru 2008 44 % respondentů tvrdilo, že výdaje jsou příliš vysoké, 30 % ovšem 

zároveň tvrdilo, že jsou odpovídající, a 22 %, že jsou malé.2   
 

Tabulka č. 77: Zapojení USA do mezinárodního dění 

(údaje v procentech, březen 2007) 
 

zapojení USA do 

mezinárodního 

dění 

celkem 

vzdělání 

střední  

či nižší 

nějaké  

vysokoškolské 

absolvent 

VŠ 
postgraduální 

zvýšit 16 13 16 19 23 

snížit 63 66 62 63 57 

neví 21 21 22 18 20 
 

 

Otázka: Co by bylo pro USA lepší dělat?  
 

Nestálost názoru veřejnosti 
Z nejrůznějších analýz veřejného mínění v USA vyplývá, že popularita úřadující-

ho prezidenta na začátku krize stoupá. Americký sociolog politiky John Mueller 

                                                      
1 The Harris Poll: Strong Majority Believe the U.S. is Not Well-Respected Throughout the World  

– http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=736  
2 Viz The Gallup Poll: Military and National Defense – http://www.gallup.com/poll/1666/Military-

National-Defense.aspx  
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tento jev nazval „fenoménem sjednocování kolem vlajky“. Podle srovnání řady vý-

zkumů, které předcházely konkrétní zahraniční akci americké vlády a následovaly také 

těsně po ní, narůstá po provedení akce souhlas s ní přibližné o 10 %. Těchto 10 % 

„cenového růstu“ však musí být podle Muellera spojeno s událostí, která je „(1) mezi-

národní a (2) zatahuje Spojené státy a zvláště prezidenta přímo; musí být (3) specific-

ky dramatická a ostře koncentrovaná“1. Ony „prémiové body“ dostal od veřejnosti  

i George Bush ml. za invazi do Afganistanu a do Iráku. Jenže, jak je patrné mimo jiné 

z výzkumů The Gallup Poll, prošla popularita prezidenta George Bushe ml. za jeho 

vlády, tedy od ledna 2001 do ledna 2009, pozoruhodným vývojem – což přibližuje 

připojený graf číslo 39 a s ním spojená tabulka.2 Ukazuje, jak veřejnost reagovala na 

prezidentovo jednání v souvislosti s nejvýznamnějšími krizemi a zahraničněpolitický-

mi akcemi.  
 

Graf č. 39: Souhlas s výkonem prezidenta Gerge Bushe ml. 

(únor 2001 – leden 2009; údaje v procentech) 

 

 
 

stav v době voleb 34% listopad 2008 

nejvyšší bod souhlasu 90 % 21. až 22. září 2001 

nejnižší bod souhlasu 25 % třikrát, v říjnu až listopadu 2008 

průměr za obě volební období 49 % 

průměr v 2. volebním období 36 % 
 

 Z grafu je zřejmé, jak dramaticky vzrostl souhlas s výkonem prezidenta mezi 

výzkumem 7. až 10. září a výzkumem 21. a 22. září 2001 – z 51 % souhlasu na 

90 %. Řečeno jinak, jak příznivě se na popularitě prezidenta odrazil postoj k ve-

dení státu po teroristickém útoku 11. září 2001.  

                                                      
1 MUELLER, John E.: War, Presidents and Public Opinion. Citované vydání, s. 209. 
2 The Gallup Poll – http://www.gallup.com/poll/1723/Presidential-Job-Approval-Depth.aspx 
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 7. října 2001 začalo bombardování Afganistanu, 19. října pozemní operace. Až do 

dobytí Kábulu 13. listopadu téhož roku se udržovala popularita Bushe na 87 %.  

 K invazi do Iráku došlo 18. března 2003 a hlavní operace trvala do 1. května téhož 

roku. Podle Gallup Poll byl souhlas s Bushovým výkonem funkce 14. až 15. břez-

na 44 %, ovšem 5. a ž 7. května dosáhl na 53 %.1 Podle FOX News/Opinion Dy-

namics Poll 25. února 2003 souhlasilo s Bushovým výkonem funkce 55 % dotáza-

ných občanů USA. Ovšem po začátku bojů vyskočil souhlas 25. března na 66 %, 8. 

dubna dosáhl na 71 % a 22. dubna 2003 byl 66 % dotázaných. 6. května, tedy vzá-

pětí po oficiálním oznámení o skončení války, byl na úrovni 65 % dotázaných.2  

Podrobnější rozbory ukazují, že zlom nálad veřejnosti, pokud se jedná o vztah 

k válkám v Koreji, ve Vietnamu či Iráku, byl spojen s poklesem důvěry v pre-

zidenta. V době korejské a vietnamské války se ale též jednalo o reakci na významnou 

a zcela konkrétní událost.  

 V případě korejské války se od října 1950 veřejnost v USA dozvídala o vstupu 

čínských dobrovolníků do korejské války. Názorový zlom nastává v prosinci té-

hož roku. 

 V případě války v Indočíně připadla na leden 1968, tedy měsíc před počátkem 

zlomu v postojích veřejnosti, tzv. Tet ofenzíva, během níž vojska Fronty národ-

ního osvobození jižního Vietnamu obsadila téměř 70 % provinčních center, dočas-

ně též město Hue, a dokonce téměř celé velvyslanectví USA v Saigonu.  

Právě v těchto okamžicích začalo být zřejmé, že války nebudou ani krátké, ani la-

ciné. To je také základní příčina zlomu postoje veřejnosti k válce v Iráku. Nestá-

lost názorů na zahraničněpolitické cíle vyrůstá mimo jiné z netrpělivosti. Její zdroje 

jsou v jacksonovském vidění smyslu zahraniční politiky: Bílý dům se má starat o blaho 

obyvatel, ne mu způsobovat ztráty.  

Analýzy též ukazují, že se v  době korejské a vietnamské války názorová hladina 

změnila v okamžiku, kdy se souhrnné americké ztráty – tedy počet padlých a raně-

ných – přiblížily magické hranici sto tisíc. Eric Larson ve své studii Ztráty a konsen-

sus uvádí průzkum z počátku devadesátých let minulého století, podle něhož je ochota 

americké veřejnosti akceptovat ztráty na životě vlastních vojáků v bojích velmi nízká3 

– výsledky výzkumu ukazuje tabulka číslo 78.  

Jak upozorňuje John Mueller, ale i celá řada jiných amerických specialistů na otáz-

ky vztahu veřejnosti k mezinárodní politice, ony „prémiové body“ pro prezidenta 

dává americké veřejné mínění pouze při krátkých a úspěšných akcích. Charles 

Lerche ve svých charakteristikách slabostí amerického veřejného mínění píše, že kro-

mě neinformovanosti jsou důležitými faktory i netrpělivost, emotivnost a upřed-

nostňování dichotomií. Veřejnost prý nerespektuje zákonitou obtížnost a pomalost 

řešení mezinárodních konfliktů a je jí vlastní neúcta k delikátním diplomatickým 

                                                      
1 Tamtéž – http://www.gallup.com/poll/1726/Presidential-Ratings-Issues-Approval.aspx#1 
2 FOX News/Opinion Dynamics Poll – http://www.pollingreport.com/BushJob1.htm  
3 LARSON, Eric V.:  Casualties and Consensus. The Historical Role of Casualties in Domestic Support 

for U.S. Military Operations. Santa Monica: RAND, 1996, s. 107. 

http://www.pollingreport.com/BushJob1.htm
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jednáním. Americká kultura prý „zdůrazňuje přímou sociální akci s rychlými výsled-

ky“. Je potom přirozené, že „je obtížné udržet masové nadšení pro řízení trvalých ná-

rodních zájmů“. Preferenci dichotomií pak Lerche chápe jako představu „všechno, 

nebo nic“ či černobílé vidění světa. Dochází pak k závěru, že americká morálka je 

ovlivňována třemi faktory: „(1) Je tu tendence k širokým, relativně náhlým a častým 

prudkým změnám v převažující náladě veřejnosti. (2) Americká morálka je notoricky 

citlivá na krátkodobé a dočasné vlivy, takové, jako jsou náhlé krize nebo neočekávané 

dobré zprávy. (3) Je snazší udržet vysokou morálku ve vztahu k negativním než k pozi-

tivním otázkám.“ Zároveň se tento autor domnívá, že ve srovnání s ochotou některých 

národů zachovat disciplínu i ve špatných situacích, „je ovšem dobrý důvod pochybo-

vat, že toto by byl případ Spojených států“. Lerche navíc přiřazuje k utopickým rysům 

veřejného mínění představu mise USA ve světě, hovoří o „ryzí nedůvěře vůči vnějšímu 

světu“ a ještě přidává pozoruhodnou myšlenku o „racionalizaci koloniální mise do 

podoby filantropie“1. 
 

Tabulka č. 78: Podpora v závislosti na počtu vojáků USA padlých v boji  
 

počet padlých 
podpora  

v procentech* 

žádný 93 

jeden 81 

deset 59 

100 50 

1000 34 

10 000 18 

100 000 8 

milión 5 

více než milión 4 
 

Poznámka. * Podíl těch, kdo identifikovali počet či nejvyšší počet padlých jako akceptovatelné 

množství.  
 

Elita a veřejnost 
Podle W. Russella Neumana existují čtyři hlavní teorie, které se snaží vysvětlit, jak 

se v liberální demokracii formuje veřejné mínění a jak za daných podmínek funguje 

společnost: (a) teorie stratifikované veřejnosti, podle níž průměrný občan není příliš 

dobře informován o politických otázkách, a zároveň existují názoroví vůdcové – ve-

řejné mínění tvoří jedinci, kteří jsou schopni zformulovat stanovisko, jsou aktivní  

a více informovaní; (b) teorie pluralitní veřejnosti, podle níž nemusí být každý občan 

expertem na každou politickou otázku, ovšem existují různé skupiny, které se zají-

mají o vybrané otázky – podnikatelé se zajímají o daň z přidané hodnoty, pro bezdo-

movce je významná výstavba sociálních bytů, veteráni se angažují v otázce specific-

                                                      
1 LERCHE, Charles O: Foreign Policy of American People. Englewood Cliffs, Prentice-Hall,  

1967, s. 120, 121,185-186,107 a 113. 
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kých důchodů atd.; (c) teorie proměnného občana, která tvrdí, že portrét obyčejné-

ho občana je umělý výtvor z 50. let, přičemž skutečný občan je proměnná veličina  

– jeho aktivita roste v prostředí, které se vyznačuje intenzivními politickými rozpory; 

teorie metodologické chyby, podle níž je portrét nekvalifikovaného občana falešný, 

je výsledkem chyb v měření. 

V návaznosti na toto shrnutí Neumann rozpracovává teorii trojí veřejnosti. Tvrdí, 

že ve veřejnosti je velká střední skupina lidí, přibližně 75 % populace, v níž lze 

zaznamenat slabou souvztažnost mezi znalostmi, názory a jednáním. Na vrcholu 

stratifikace podle politických znalostí je významná, ale malá skupina politických 

aktivistů, jijichž znalosti a kognitivní styl jsou přibližně stejné jako u profesio-

nálních politiků – představuje asi 5 % populace. Třetí zvláštní skupinu, oněch zbý-

vajících 20 %, tvoří apolitičtí lidé, kteří jen zřídka věnují pozornost politickým otáz-

kám a v zásadě se neangažují ve veřejných záležitostech. Distribuce znalostí odpovídá  

i rozdělení postojů a činů – „veřejné mínění bývá charakterizováno jako spící obr“.1  

Nacionalismus, malý zájem o mezinárodní dění a nesystematické uspořádáni 

informací o světové politice tvoří významnou součást jádra politické kultury Spoje-

ných států. Ralph Levering uvádí, že už od porážky Wilsonových představ o zahranič-

ní politice USA po 1. světové válce byli vládní činitelé „v zásadě schopni vzdělávat 

většinu amerického lidu, pokud jde o postoje k jednotlivým zahraničním zemím“2. 

Klingbergova náladová křivka správně upozorňuje na těsný vztah veřejnosti a vládní 

politiky, pouze jej převráceně interpretuje: za projev síly veřejného mínění vydává to, 

co je vlastně jeho největší slabostí. Americká politická elita si udržuje schopnost 

ovlivnit názory obyvatel, pokud jde o zahraničněpolitické otázky.  

 S tezí o tom, že si ve Spojených státech politická elita udržuje kontrolu nad veřej-

ností, je na první pohled v rozporu uváděný růst odporu k  prezidentovi a jeho politice 

v případě oněch tří zkoumaných válek. Jsou dokonce autoři, kteří přímo odvozují změ-

ny postojů vedení státu v návaznosti na změny názorů veřejnosti. Například William 

Chittick uvádí, že podle některých výzkumů existuje šedesátiprocentní shoda mezi 

změnou v názorech většiny veřejnosti a změnou oficiální zahraniční politiky v násle-

dujícím roce – a podle jiných výzkumů dosahuje téměř 70 %.3 Výzkumy zlomu názoru 

veřejnosti na iráckou, vietnamskou či korejskou válku ale ukazují, že ke změně posto-

je veřejnosti došlo až poté, kdy nastal rozkol v americké politické elitě. Až tehdy, 

kdy odpor k válce začali dávat najevo někteří kongresmani, důležití představitelé 

Republikánské či Demokratické strany a také některé z významných sdělovacích 

prostředků, pohnula se i názorová hladina veřejnosti.  

                                                      
1 Viz NEUMAN, Russell, W.: The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American 

Electorate. In: Political Psychology. Classic and Contemporary Readings. Edited by N. J. Kressel. 

New York: Paragon House Publishers, 1993, s. 252-258. 
2 LEVERING, Ralph B.: The Public and American Foreign Policy. Citované vydání, s. 151. 
3 Citováno podle CHITTICK, William O. with PINGEL, Lee Ann: American Foreign Policy. Citované 

vydání, s. 425. 
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Výchozí otázka této knihy zní: „Jsou Spojené státy obyčejným, nebo zvláštním státem?  

A jsou-li neobyčejným státem, jsou neopakovatelně zvláštní, nebo mohou být vzorem 

pro ostatní?“ Odpověď, kterou tato kniha doposud nabízela, je poněkud nejasná. Sdě-

luje, že USA jsou zemí, která má řadu zcela originálních rysů. Ty jsou dány neopa-

kovatelnými geografickými a kulturními zvláštnostmi. Zároveň mají celou řadu 

zkušeností, které jsou obecně využitelné. Dále pak kniha naznačovala, že neurčitost 

odpovědi je posilována také faktem, že utváření americké společnosti je neuzavřený 

proces se stále ještě nejasným výsledkem.  

Všechny tyto skutečnosti nevytvářejí jen problémy analytikům. Mají praktickou 

povahu a ústí do rozporuplné zahraničněpolitické tradice a mají za následek po-

měrně časté změny v doktrinálním myšlení. Tyto proměny jen částečně souvisejí se 

změnami postavení USA ve světě. Z dlouhodobého hlediska měl růst absolutní moci 

USA od konce občanské války několik zlomových bodů, ale v zásadě byl lineární. Od 

konce 19. století až do současnosti jsou Spojené státy ekonomicky nejmocnější 

zemí světa. Od téže doby, tedy od konce 19. století, je v politické praxi i v doktrinál-

ním myšlení USA patrný akcent na aktivity v celém světě, přičemž za jádro moci je 

pokládána vojenská síla. 

Až do 2. světové války byly v zahraniční politice USA patrné odlišné přístupy 

k jednotlivým regionům, jinak k Asii, jinak k Evropě, Jižní Americe či Africe. Ovšem 

již po 1. světové válce začaly Spojené státy získávat dominantní postavení v globa-

lizující se masové kultuře, později doplněné i hlavní rolí při vytváření světových in-

formačních sítí – tedy v souhrnu při vytváření globálního veřejného mínění. To, co se 

změnilo po 2. světové válce, je skutečnost, že se Spojené státy staly hegemonem zá-

padního světa, a to nejen ekonomicky či kulturně, ale i vojensko-politicky. Po 

vítězství ve studené válce dostala tato hegemonie globální podobu. To vše je v dok-
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trinálním myšlení USA zdůvodňováno, vysvětlováno a ospravedlňováno různými, 

často velice protikladnými argumenty, ovšem při určité jednotící výchozí linii.   

 

22. Americký mír 
Spojené státy jako hegemon světového politického systému by měly mít autoritu  

a moc určit základní pravidla světové politiky a ovlivnit vůli ostatních států tak, 

aby tato pravidla ctila. Při sondování, zda tomu tak je, bývá postavení USA často 

přirovnáváno k roli Říma v době jeho největší starověké slávy. Je na tom kus pravdy, 

přestože Řím byl regionálním a Spojené státy jsou globálním hegemonem. I když ana-

logie nemohou nahradit analýzu, podobnost mezi zahraničněpolitickými programy 

USA po skončení studené války a římským mírem je nápadná. Římský mír byla právní 

stabilita a bezpečnost, kdy stav míru se sousedy byl zajištěný smlouvou, uzavřením 

paktu; s kým neměl Řím takovou smlouvu, s tím byl ve stavu válečném. Proti těm, kdo 

odmítali návrh smlouvy s římskými podmínkami, bylo spravedlivé vést válku. Obdob-

ně se často chovají Spojené státy. Bezpečné je pro některé politiky pouze to, co je 

kontrolované. Partnerství je riziko, které se některým politikům a teoretikům, zvláš-

tě z konzervativního a neokonzervativního tábora, jeví jako zbytečné.  

Vojenský unilateralismus  
Základem hegemonistické politiky se stala vojenská strategie. Ta v podobě „strate-

gie 4-2-1“, přijaté za vlády Bushe ml., vyžaduje vojenskou připravenost zasahovat ve 

čtyřech nejvýznamnějších regionech světa, vést souběžně války ve dvou regionech  

a svrhávat vlády podle vlastní volby (viz 17. kapitola). I v programu Demokratické 

strany pro rok 2008,1 s nímž byl zvolen Barack Obama, má zahraničněpolitická pasáž 

titulek Obnovit americké vůdcovství. Uvádí se v ní, že po letech Bushovy vlády  

„k obnově amerického vůdcovství ve světě musíme revitalizovat naši armádu. Silná 

armáda je, více než cokoliv jiného, nutná pro udržení míru.“ Demokraté slibují, že 

nebudou váhat použít sílu k ochraně amerického lidu a životních zájmů USA „všude, 

kde na ně bude zaútočeno, nebo když bude bezprostřední hrozba“ – což je jiné než 

představa o preventivním zásahu proti teprve se rodícím nebezpečím, známá 

z Bushovy doktríny. Také slibují uvážlivé používání síly, ale dodávají, že sílu užijí 

„spolu s ostatními, když to bude možné, unilaterálně, když to bude nutné“ – což je 

naopak věta jako vystřižená z Bushovy doktríny. Demokraté též slibují použití síly za 

hranicemi vlastní sebeobrany, pro společnou bezpečnost a globální stabilitu. Podporují 

plán zvýšit velikost pozemních sil o 65 tisíc a námořní pěchoty o 27 tisíc vojáků.2   

V době studené války bylo možné zdůvodnit rozmísťování vojenských základen 

USA ve světě obranou před komunismem. Jenže dnes toto zdůvodnění nestačí: po 

skončení studené války nebyly základny zrušeny, ale restrukturalizovány. V sou-

časné době vojenská diplomacie spojuje osud USA s 37 státy za hranicemi západní 

hemisféry. Z těchto zemí je 24 evropských členů NATO, pět zemí je z východní Asie, 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 158. Program Demokratické strany, 2008 
2 Renewing America’s Promise. Washington: Democratic National Convention Committee, 2008,  

s. 28-34. 
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šest v Perském zálivu. Jádro této sítě tvoří dohody NATO, japonsko-americký 

pakt a americko-jihokorejská aliance. Pouze NATO ale nabízí vzájemnou vojen-

skou obranu – v případě smluv s Japonskem a Jižní Koreou se jedná o jednostrannou 

garanci pomoci USA v případě napadení těchto zemí. Pouze dodatek ke smlouvě 

s Japonskem z roku 1996 slibuje pomoc ozbrojeným silám Spojených států v případě 

jejich bojů v oblasti.  

Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty mají ze 

strany USA smluvní příslib pomoci v případě napadení Irákem nebo Íránem. Další 

bezpečnostní závazky, mající zvláštní geopolitický význam, spojují USA s Austrálií, 

Filipínami a Pákistánem. Obdobně bez formálních aliancí jsou Spojené státy svázány 

s osudem Izraele a Tchaj-wanu. I když „Izrael má malou strategickou hodnotu pro 

Spojené státy“, spojují je podle Roberta Arta demokratické hodnoty a morální závaz-

ky. Zákon o vztahu k Tchaj-wanu z roku 1979, přijatý po diplomatickém uznání Číny 

Spojenými státy, se opírá o dva sloupy: požadavek, aby čínsko-tchajwanské problémy 

byly řešeny mírovou cestou, tedy včetně sjednocení Číny s Tchaj-wanem; požadavek 

udržet schopnosti USA na úrovni, která by dokázala čelit jakémukoliv užití síly, ohro-

žující bezpečnost Tchaj-wanu. Dodatek k tomuto zákonu z února 2000 slíbil větší vo-

jenskou podporu Tchaj-wanu, včetně dodávek zbraní a výcviku. Přesto lze politiku 

Washingtonu vůči tomuto ostrovu shrnout do teze, že USA pomohou čelit „nevypro-

vokovanému útoku na Tchaj-wan a Spojené státy nebudou bránit Tchaj-wan, když 

vyhlásí nezávislost“.1  
 

Tabulka č. 79: Vojenská stanoviště USA, 2008 
 

oblast velké střední malé ostatní celkem 

USA 96 100 3417 951 4564 

zámořská teritoria USA 3 2 66 33 104 

zahraničí 12 18 678 53 761 

celkem 111 120 4161 1037 5429 
 

Poznámka: Velká stanoviště – roční náklady 1,665 miliard dolarů či více;  střední – 888 miliónů 

až 1,665 miliard dolarů; malé – do 888 miliónů dolarů; ostatní – 0 dolarů. 
 

Často je diskutovaná otázka, zda jsou vojenské základy USA v zahraničí na obranu, 

nebo na kontrolu spojenců. Nebo se prostě jedná o obsazování teritoria? „S výjimkou 

Turecka a Velké Británie jsou státy NATO spíše závislá území než spojenci,“ tvrdí 

konzervativec Patrick Buchanan.2 Jisté je pouze jedno: všechny zmíněné vojensko-

diplomatické vazby mají podobu předsunuté obrany. Podle dostupných údajů mají 

Spojené státy v současné době v zahraničí umístěno přibližně 374 tisíc vojáků 

ze své armády, čítající 1,4 miliónů mužů a žen3 (viz tabulka číslo 2. v 1. kapitole). 

To je nesporně velké snížení oproti vrcholu v době studné války, kdy ve fiskálním roce 

                                                      
1 ART, Robert J.: A Grand Strategy for America. Citované vydání, s. 137-139. 
2 BUCHANAN, Patrick J.: Smrt Západu. Citované vydání, s. 154.  
3 Podle The World Almanac and Book of Facts 2009. Citované vydání, s. 169. 
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1990 v zahraničí působilo 609 tisíc vojáků Spojených států. Přesto oněch přibližně 

374 tisíc vojáků v zahraničí představuje bezkonkurenčně nejvyšší počet – všechny 

zbývající země světa nedosahují ani v součtu takovéhoto množství. To platí i o počtu 

vojenských základen v zahraničí. Jak ukazuje tabulka číslo 79, v roce 2008 měly Spo-

jené státy ve světě 761 vojenských stanovišť.1 Zároveň ve více než 130 zemích po-

skytují vojáci USA trénink, působí tedy ve třech čtvrtinách armád světa.2 

V Pentagonu byl svět rozdělen na šest oblastí se specializovanými velitelstvími 

ozbrojených sil USA – jak ukazuje mapa číslo 5. Jako poslední vniklo roku 2007 veli-

telství pro Afriku, USAFRICOM. Mezi jeho priority patří, obdobně jako v 19. století, 

oblast západního pobřeží afrického světadílu. Nyní to však již není kvůli bránění ob-

chodu s otroky, ale kvůli ropnému bohatství tamních států, zvláště Nigerie.    
 

Mapa č. 5: Působnost vojenských velitelství USA ve světě 
 

 
 

Poznámka: USAFRICOM – United States Africa Command, Stuttgart, velitelství Stuttgart, 

Německo; USCENTCOM – United States Central Command, velitelství Tampa, Florida, 

USA; USEUCOM – United States European Command, velitelství Stuttgart, Německo; 

USPACOM – United States Pacific Command, velitelství Honolulu, Havaj, USA;  

USNORTHCOM – United States Northern Command, velitelství Colorado Springs, Colora-

do, USA; USSOUTHCOM – United States Southern Command, velitelství Miami, Florida, 

USA.   

Tyto údaje naznačují, že doktrinální myšlení i zahraniční politiku Spojených 

států zatím více ovládá anglosaská geopolitika než vize demokracie jako záruky 

míru. Transformace ozbrojených sil USA po skončení studené války je zatím ve 

                                                      
1 Base Structure Report (Fiscal Year 2008 Baseline), DoD, s. 22 

 – http://www.defenselink.mil/pubs/BSR_2008_Baseline.pdf 
2 Podle PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. 

Citované vydání, s. 169. 
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znamení průniku do hloubky Euroasie: intervence v Afganistanu a Iráku, základny 

v postsovětské střední Asii, ale i v Bulharsku, Rumunsku či Kosovu a plány na výstav-

bu dalších základen v Česku a Polsku jsou dalšími postupovými kroky.1  

V unilateralistické politice USA je patrná snaha nedělit se s nikým o správu 

světa. To vede k neustálé snaze kontrolovat ostatní státy. A kontrola – to je především 

podíl na rozhodování, přičemž základem rozhodování v politice je výběr kádrů. A ne-

musí jít nutně o imperiální rozpínavost. Nervozita před nekontrolovaným, která  

u neokonzervativců hraničí s paranoiou, a nepochopení pro oprávněné zájmy 

ostatních států patří k  základům unilateralismu. „Nesnášenlivost vůči těm, kdo 

projevují nesouhlas a odlišný názor, je známým rysem amerického národního charak-

teru,“ tvrdil už James Fulbright. A připomínal, že Spojené státy nerozumějí revolucím. 

„Naše společnost sama je nerevoluční“. Je tomu tak, přestože „součástí naší národní 

mytologie, pěstované projevy k 4. červenci a vybroušenými traktáty, je přesvědčení, že 

naše společnost je revoluční, že naše revoluce byla ta »pravá« a že musí být vzorem 

pro revoluční hnutí na celém světě“.2  

Přístup Washingtonu k roli hegemona spojuje nedůvěru v diplomatický kompromis 

s právním nihilismem. To znamená, že zbývá jediná ze tří hlavních složek zahraniční 

politiky: důraz na význam vojenské síly. Proto pro bombardování Jugoslávie a inter-

venci v Iráku zdánlivě nepotřebovaly souhlas Rady bezpečnosti OSN. Formování za-

hraniční politiky USA výrazně ovlivňuje představa, že politické problémy mají vo-

jensko-technické řešení. Tato iluze je v americké politické kultuře hluboce zakořeně-

na už od dob bojů s indiány a Mexičany. Myšlenka, že převaha ve vývoji moderních 

zbraní zajistí nadřazenost a tím i možnost vynutit si požadované jednání jiných států, 

provázela doktrinální myšlení a zbrojní programy Spojených států po celou studenou 

válku a je patrná i dnes: od snů o udržení monopolu na jaderné zbraně až po současný 

program Národní protiraketové obrany USA.  

 Vojensko-technická převaha však nestačila ani na bojištích Indočíny v sedm-

desátých letech minulého století a nestačí ani dnes v Afganistanu či Iráku. Na druhé 

straně většina politických problémů má politická řešení – také spory s KLDR a Írá-

nem lze snáze řešit přímým jednáním s Teheránem a Pchjongjangem než hrozbou si-

lou. Pohled na svět přes prisma jacksonovské tradice – či méně sofistikovaně očima 

hollywoodských kovbojek s Johnem Waynem – může vést nakonec k velmi nebezpeč-

né iluzi, že lze zajistit si šanci na přežití ve světové jaderné válce. Že jadernou válku 

lze s novou technikou a patřičnou odvahou vyhrát.  

Jak mnoho je dost? 
A tak se stále vrací otázka, jak velké vojenské výdaje lze pokládat za dostatečné. 

Odpověď nemá ani technické, ani ekonomické či matematické řešení. Řešení rébusu, 

jak mohutné mají být ozbrojené síly USA, vyžaduje totiž stanovení politického 

cíle: je záměrem zahraniční politiky ovládnutí i dosud neovládaných částí světa sobec-

                                                      
1 Base Structure Report (Fiscal Year 2007 Baseline), DoD, s. 22 – 

http://www.defenselink.mil/pubs/BSR_2007_Baseline.pdf 
2 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 32 a 78. 
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ké vidění zájmů USA? Nebo má být cílem zahraniční politiky kooperace s nově se 

rodícími mocenskými centry, jejichž ekonomická dynamika je větší než dynamika 

USA? Bude zahraniční politika Spojených států usilovat o to, aby 21. století bylo do-

bou globální spolupráce třeba na plnění Miléniových cílů OSN, nebo se stane stoletím 

boje o energetické zdroje a trhy?  

Podle Roberta Kagana „jediné úspěšné mezinárodní uspořádání, které si Američané 

dovedou představit, je systém, ve kterém mají Spojené státy ústřední postavení. Ame-

ričané si také nedovedou představit mezinárodní řád, který není chráněn silou, v první 

řadě americkou silou.“ Pro neokonzervativce je vše prosté: „Musíme podporovat kon-

trolu zbrojení, ale ne vždy svého vlastního. Musíme se řídit dvojím metrem.“1 Při ta-

kovémto přístupu, který nedokáže rozlišit moc a vojenskou sílu, autoritu a moc či ve-

dení a ovládání není divu, že Spojené státy v Afganistanu a Iráku prohýřily globál-

ní příležitost pokusit se vytvořit nový světový řád, o němž hovořil George Bushe st.  
 

Graf č. 40: Výdaje ministerstva obrany USA, 1945-2009 

(v miliardách dolarů; konstantní dolar 2000) 
 

 
 

Oficiální údaje Bílého domu mluví jednoznačně: počítány v konstantním dolaru ro-

ku 2000 byly průměrné vojenské výdaje USA na obranu během studené války 

(tedy v letech 1947 až 1989) v průměru 302,8 miliard dolarů, tedy menší než dneš-

ní výdaje. A nejen to: graf číslo 40, zpracovaný podle oficiálních rozpočtových údajů 

                                                      
1 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Citované vydání, s. 124 a 118. 
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Bílého domu, ukazuje, že současné vojenské výdaje Spojených států sahají výše než 

na vrcholu korejské nebo vietnamské války.1 Podle údajů Stockholmského institutu 

pro výzkum míru (SIPRI), které přináší tabulka číslo 80, jsou vojenské výdaje USA 

bezkonkurenčně nejvyšší ve světě – v roce 2008 tvořily 41 % globálních výdajů.2  
 

Tabulka č. 80: Státy s největšími vojenskými výdaji, rok 2008 

(v běžných cenách a směnných kurezech) 
 

stát 

výdaje 

(miliardy 

USD) 

podíl na 

světových 

výdajích 

(%) 

výdaje na 

hlavu 

(USD) 

% HDP 

2007 

změna, 

1999-2008 

(%) 

USA 607 41,5 1967 4,0 66,5 

Čína [84,9] [5,8] [63] 2,0 194 

Francie 65,7 4,5 1061 2,3 3,5 

Velká Británie 65,3 4,5 1070 2,4 20,7 

Rusko  [58,6] [4,0] [413] 3,3 173 

      

mezisoučet pěti  882 60    

Německo 46,8 3,2 568 1,3 – 11,0 

Japonsko 46,3 3,2 361 0,9 – 1,7 

Itálie 40,6 2,8 689 1,8 0,4 

Saúdská Arábie 38,2 2,6 1511 9,3 81,5 

Indie   30,0 2,1 25 2,5 44,1 

mezisoučet deseti 1084 74    

Jižní Korea 24,2 1,7 501 2,7 51,5 

Brazílie  23,3 1,6 120 1,5 29,9 

Kanada 19,3 1,3 581 1,2 37,4 

Španělsko 19,2 1,3 430 1,2 37,7 

Austrálie 18,4 1,3 876 1,9 38,6 

mezisoučet patnácti 1188 81    

svět celkem 1464 100 217 2,4 44,7 
 

Poznámka: [ ] = odhad.  
 

Velké riziko je obsaženo v doktrinálním myšlení současné politické elity USA, 

zvláště pak u radikálního křídla školy politického realismu a u neokonzervativců. Ti 

z historie, konkrétně z interpretace Thukydidových Dějin peloponéské války odvozují, 

že není možná jiná reakce na rostoucí moc potenciálního protivníka než preventivní 

útok. Jestliže Sparta (USA) ztrácí výhodu hegemonie, protože moc Athén (Číny?) ros-

                                                      
1 Zpracováno podle Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. (Table 

6.1: Composition of outlays: 1940–2013.) Citované vydání, s. 119-126.   
2 SIPRI Yearbook 2009. Citované vydání, s. 182.  
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te rychleji, je nutná preventivní válka. Představy některých amerických teoretiků,1 že 

největší riziko války nastává v situaci, kdy dochází ke změně rovnováhy mocenských 

potenciálů mezi státy, ukazuje graf číslo 41.  
 

Graf č. 41:  Změna rovnováhy a riziko války 
 

 
 

Vítězství ve studené válce vedlo k tomu, že někteří představitelé Spojených států 

podlehli iluzi, že světový politický systém lze snadno tvarovat. Přitom vsadili na zdán-

livě osvědčenou metodu – vojenskou sílu. Vytvořilo se to, co by bylo možné nazvat 

strategický paradox současných vojenských výdajů USA. Jak píše Richard Betts, 

„poslední dva prezidenti USA (tedy Clinton a Bush ml. – poznámka autora) přijali ve 

svém důsledku ambiciózní cíle předělat svět podle amerických hodnot, ale bez zvážení 

plné ceny a důsledků svých grandiózních vizí. Výsledkem je rozpočet, který si sedl 

mezi dvě židle: je vyšší, než je potřeba pro základní bezpečnost státu, ale velmi malý 

pro potřeby odstranit všechny hanebné vlády a skupiny všude.“2 Řečeno slovy Roberta 

Arta, dominance je ideální strategie na podporu zájmů Spojených států. Má však jeden 

problém: „je nemožné jí dosáhnout… Spojené státy nemají ani dostatečnou vojenskou 

moc, ani dostatek zdrojů k vytvoření adekvátní vojenské moci k podřízení světa něja-

kému americkému impériu“. Navíc imperiální aktivity vyvolávají vznik koalic k vyba-

lancování moci USA a povzbuzují zbrojení u těchto států.3 

Vojenské výdaje ve Spojených státech nerostou po studené válce pouze kvůli přes-

ně stanoveným strategickým potřebám. Je zde ještě jeden velký problém: vše neznámé 

je vnímáno jako nebezpečné, nejistota se snadno mění ve strach. Při všeobecné 

                                                      
1 Podle Bueno de Mesquita, Bruce: Principles of International Politics. People’s Power, Preferences, and 

Perceptions. Washington: CQ Press, 2000, s. 465. 
2 BETTS, Richard K.: A Disciplined Defense. How to Regain Strategic Solvency. In: Foreign Affairs, 

November / December 2007, s. 68. 
3 ART, Robert J.: A Grand Strategy for America. Citované vydání, s. 89-90. 
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nejistotě musí vláda něco dělat, neboť je zde také obava, že veřejnost či opozice budou 

kritizovat její pasivitu. Podle Roberta Jervise je zřejmé, že „Spojené státy jednají jako 

normální stát, který získal dominantní pozici“. Je prý přirozené, že státy v souvislosti 

s růstem své moci rozšiřují i své zájmy. Zároveň „zvýšená moc přináší nové obavy“. 

Jestliže v době studené války terorismus a chování tzv. darebáckých států bylo ve 

srovnání s konfrontací se Sovětským svazem drobnou záležitostí, nyní pocit strachu 

z těchto hrozeb narůstá. V sázce je globální hegemonistické postavení a Spojených 

států se tak týkají problémy v celém světě. Zároveň velmi uspokojivé postavení dnes 

naznačuje, že v budoucnu může být hůře – a proto je třeba situaci využít a upevňovat.  

Jervis oprávněně tvrdí, že z hlediska Bushovy doktríny „Spojené státy nejsou moc-

ností podporující status quo“.1 Obavy, že USA budou muset vbrzku čelit vojenským 

výzvám nových mocenských center, nejsou průkazné. Například podle prognózy, kte-

rou připravili analytici zpravodajských služeb USA2, „v období do roku 2025 Čína  

a Indie pravděpodobně zůstanou mocnostmi podporujícími status quo soustředěné na 

svůj vlastní vývoj a čerpající z výhod současného systému“.3    

V návaznosti na Roberta Jervise lze říci, že každý stát cítí největší nebezpečí na 

hranicích se sousedy, přičemž globální hegemon má tuto hranici všude po celém 

světě. Jestliže na Západě se již od konce 2. světové války hegemonie Spojených států 

opírala o strategický konsensus předpokládající vedení ze strany Washingtonu, v ji-

ných oblastech světa tomu tak nebylo ani během studené války, ani po ní.  Při globální 

hegemonii je pak hranice méně viditelná, frontové linii nečitelné – právě tak jako 

hrozby na ní. Proto tolik obav o vlastní postavení, které je historicky zcela bezprece-

dentní – a tedy i pomíjivé. Působí zde také ideologický a psychický stereotyp, který 

vnímá tradiční spojence jako jádro vlastní bezpečnostní komunity. Výsledkem je, 

že jednání států z této komunity automaticky přiřazuje jinou hodnotu než jedná-

ní jiných zemí: jaderné zbraně Francie mají v těchto obrazech zákonitě jinou funkci 

než ruské či případné íránské nukleární nálože.  

Navíc je tu nenasytitelný hlad vojenskoprůmyslového komplexu (viz blíže 18. 

kapitola). V souhrnu se tak „vracíme k nejstaršímu příběhu v dějinách hegemonistic-

kých mocností“, píše americký marxistický sociolog, historik a politolog Immanuel 

Wallerstein. „Dominantní mocnost se soustřeďuje na vojenství, kandidát na nástupce 

se zaměřuje na ekonomiku. Tento druhý přístup se vždy vyplácí, a to značně.“4 Zmíně-

ný přístup Bílého domu k mezinárodní problematice vyčerpává nejen Spojené státy, 

ale i svět jako celek. Ve chvíli, kdy by se lidstvo mělo soustředit na odstraňování hladu 

na zemi a čelit klimatickým změnám v atmosféře, zahajuje zbrojení v kosmu. Zvyšuje 

se ničivá schopnost vojenských potenciálů, roste riziko sebevraždy lidstva. Takto se 

nechová odpovědný či rozumný hegemon. 

                                                      
1 JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 92, 94-95. 
2 Viz Dokumenty na CD – 161. Globální trendy 2025. NIC Projekt 2025, listopad 2008 
3 Global Trends 2025: A Transformed World. Washington: US Government Printing Office, November 

2008, s. 94. 
4 WALLERSTEIN, Immanuel: Úpadek americké moci. Citované vydání, s. 28. 



 
 
 
 
 
 
 
 

H. Paradoxy moci USA 

 380 

Globální nula 
Důležitým signálem, který by měl umožnit prognózovat, kam bude směřovat zahra-

niční politika prezidenta Baracka Obamy, bude postoj k myšlence jaderného odpo-

jení. Jak bylo uvedeno v 17. kapitole, řada bývalých prominentních politiků Republi-

kánské i Demokratické strany dopěla k názoru, že jaderné zbraně jsou v současném 

světě nepoužitelné a nebezpečné. Také program vítězné Demokratické strany1 slibuje, 

že „Amerika bude hledat svět bez jaderných zbraní a učiní konkrétní kroky tímto smě-

rem“. Dokud tyto zbraně budou existovat, bude zachována silná odstrašující nukleární 

kapacita, avšak „Amerika bude bezpečnější ve světě, v němž bude snížena důvěra 

v jaderné zbraně, a nakonec budou všechny odstraněny. Učiníme tento cíl odstranění 

jaderných zbraní v celém světě ústřední otázkou politiky USA v oblasti jaderných 

zbraní.“ V roce 2009 by Demokraté chtěli svolat summit stálých členů Rady bezpeč-

nosti OSN a dalších významných zemí k otázce šíření jaderných zbraní a materiálů. 

Program též slíbil, že USA nebudou vyvíjet nové jaderné zbraně a ratifikují Smlouvu  

o úplném zákazu jaderných pokusů z roku 1996.2 

Ve světě je stále 25 tisíc nukleárních náloží, z nichž více než 95 % vlastní Rus-

ko a Spojené státy. Zároveň je ve světě téměř tři tisíce tun štěpného materiálu, 

který může být využit k výrobě dalších 250 tisíc jaderných náloží. Tento materiál 

je skladován ve více než 40 státech. Přitom podle Mezinárodní agentury pro ato-

movou energii by mělo být do roku 2050 postaveno přibližně 1400 nových jader-

ných reaktorů. A přeměnit státní nukleární možnosti v nukleární potenciál by mělo 

trvat jenom měsíce, nikoliv roky. Alespoň podle údajů, které uvádějí Ivo Daalder, vě-

decký pracovník Brooking Institute, a Jan Lodal, prezident Atlantic Council of the 

United States a bývalý pracovník ministerstva obrany i Bílého domu v době vlády 

Richarda Nixona, Geralda Forda a Billa Clintona.  

Podle těchto autorů je málo pravděpodobné, že se v 21. století podaří udržet režim, 

zakotvený ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Zároveň ve světě nihilistických 

teroristů se nebezpečí použití jaderných zbraní zvyšuje. Přitom je prý zřejmé, že 

všechny funkce jaderných zbraní – od vítězství ve válce, přes zničení obtížných cílů, 

odstrašení větších konvenčních sil po zamezení šíření jaderných zbraní – lze zajistit 

také při nukleárním odzbrojení. Tomu odpovídá kvalita moderních nejaderných zbraní, 

ale také velikost a rozmístění armády Spojených států. Je známé, že k odstrašení So-

větského svazu stačila hrozba zničení ekonomického vojenského potenciálu zásahem 

400 až 500 jaderných náloží. To znamená, že pro Spojené státy by zcela dostačující 

mělo být vlastnictví jedné tisícovky strategických zbraní. Podle těchto autorů Spo-

jené státy už vůbec nepotřebují snadno zranitelné mezikontinentální balistické rakety 

odpalované ze země.  

Cílovou metou zahraniční politiky USA by proto mělo být vytvoření režimu záka-

zu jaderných zbraní, režimu efektivní úplné jadrné kontroly. To je jediná cesta, která 

zaručí nepoužití jaderných zbraní. Daalder a Lodal navrhují čtyřstupňový plán 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 158. Program Demokratické strany, 2008 
2 Renewing America’s Promise. Washington: Democratic National Convention Committee, 2008 s. 31. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zahraniční politika USA 

 381 

k vytvoření takového režimu, který počítá i se složitostmi cesty k bezjadernému světu 

při získávání souhlasu Tel Avivu a Moskvy. Připomínají, že Čína a Indie jako jediní 

mezi jadernými mocnostmi mají jako oficiální linii nepoužití jaderných zbraní jako 

první. Jejich plán počítá s výchozí iniciativou Washingtonu: „první krok na cestě 

k nule je prostě uznání, že se politika jaderných zbraní Spojených států musí změnit“.1 
 

Tabulka č. 81: Výdaje USA na jaderné zbraně a související programy, 2008 

(v miliardách dolarů) 
 

kategorie ministerstvo či agentura 

jaderné síly a jejich připravenost 29,093 ministerstvo energetiky 15,9 

ochrana životního prostředí  

a zdraví 
8,299 ministerstvo obrany 33,9 

protiraketová obrana 9,188 
ministerstvo vnitřní  

bezpečnosti 
0,907 

omezení jaderné hrozby 5,165 ministerstvo spravedlnosti 0,612 

management jaderných incidentů 0,700 ministerstvo práce 0,582 

–  
ministerstvo  

zahraničních věcí 
0,242 

–  ministerstvo zdravotnictví 0,119 
 

Podle rozboru Stephena Schwartze a  Deepti Choubeyové v roce 2008 vydaly Spo-

jené státy na jaderné zbraně a s nimi souvisejícími programy 52,4 miliard dolarů. 

Z nich pouze 5,2 miliardy, tedy necelá desetina, byla věnována na omezení hrozeb, 

plynoucích z nukleárních zbraní – tedy nešíření těchto zbrani a jaderných materiálů, 

nebo jejich likvidaci doma a ve světě. Tabulka číslo 81 přibližuje strukturu těchto vý-

dajů. U ministerstva energetiky tvořila tato položka 67 % rozpočtu, u FBI 8,5 %, u mi-

nisterstva obrany 7,1 % (počítáno bez výdajů na války v Afganistanu a Iráku) a 1,7 % 

rozpočtu ministerstva pro vnitřní bezpečnost.2 

Obavy z toho, že obohacování uranu může být v 21. století zneužito k výrobě ja-

derných zbraní v dosud nejaderných zemích, nejsou liché. Možnosti mezinárodní kon-

troly jsou v této oblasti vždy omezené – jak v roce 1998 ukázaly překvapivé jaderné 

pokusy Pákistánu a Indie. Dokud nebudou nukleární zbraně zlikvidovány, měla by být 

věrohodným základem spolupráce ve sféře nukleární energie Smlouva o úplném 

zákazu jaderných pokusů z roku 1996. Porušení této dohody je prokazatelné a ná-

sledné sankce mezinárodního společenství jsou snadno zdůvodnitelné. Spojené státy 

stojí v čele zemí, které volají proti šíření zbraní hromadného ničení. Jenže byl to Kon-

gres USA, který v roce 1998 zablokoval ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu ja-

derných pokusů. Toto jednostranné hledání výhod destabilizuje světový politický 

systém. Jedinou šancí pro zajištění bezpečnosti je i pro Spojené státy kooperace.  

                                                      
1 DAALDER, Ivo, LODAL, Jan: The Logic of Zero. Toward a World Without Nuclear Weapons.  

In: Foreign Affairs, November/December 2008, s. 80-95.  
2 SCHWARTZ, Stephen I., CHOUBEY, Deepti: Nuclear Security Spending. Assessing Costs, Examining 

Priorities. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2009, s. 6-8. 
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V současné době má idea všeobecného jaderného odzbrojení oporu jak v De-

mokratické, tak i Republikánské straně; ovšem v obou těchto stranách má i své mocné 

odpůrce. Staví se proti ní i část armády. Přitom je už celá desetiletí zřejmé, že použít 

nukleární zbraně proti státu bez jaderných zbraní znamená podstoupit riziko velmi 

hlubokého morálního odsouzení celého světa, které by nezůstalo bez politických ná-

sledků; použít nukleární zbraň proti jaderné mocnosti pak znamená vystavit se nebez-

pečí těžko odhadnutelných důsledků dopadu jaderných náloží na Spojené státy.  

 Návrh na jaderné odzbrojení přednesl Obama ve svém projevu na Hradčan-

ském náměstí v dubnu 2009. Jeho naplnění nebude však vyžadovat pouze omezení 

vlastních aktivit USA v jaderném zbrojní a ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu jader-

ných pokusů. Nezbytné též je ujistit partnery, že likvidace jaderných náloží nepo-

vede k jejich nahrazení novými konvenčními nejadernými náložemi, které mají 

téměř stejnou trhavou sílu jako nukleární nálože – byť jejich výbuch neprovází radio-

aktivní záření. Neméně důležité je posílit důvěru mezi státy zastavením projektů 

zbrojení v kosmu, které by podle dostupných údajů měly v roce 2030 dát Spoje-

ným státům schopnost zasáhnout kterékoliv místo Ruska a Číny z vesmíru. Záro-

veň je přirozené, že všeobecné jaderné odzbrojené by znamenalo odstoupení od 

současného plánu Národní protiraketové obrany USA. 
 

Tabulka č. 82: Strategická triáda USA a Ruska, 
leden 2009 

 

 USA Rusko (SSSR) 

nosiče nálože nosiče nálože 

mezikontinentální 

balistické rakety 
450 550 383 1355 

balistické rakety 

na ponorkách 
228 1152 160 576 

bombardéry* 113 (60) 500 77 856 

celkem 791 2202 620 2787 
 

Poznámka: * Počet strategických bombardrů USA je uveden celkový, v závroce bez těch, které 

jsou určeny na výcvik, v rezervě či určené na testy.  
 

 Aktuální stav jaderné tirády USA a Ruska ukazuje tabulka číslo 82, která byla 

zpracovaná na základě informací SIPRI.1 Naznačuje, že neexistuje vojenské či vojen-

sko-technické řešení problému jaderné bezpečnosti – řešení může přinést jen politi-

ka, která je orientovaná na multilaterální kooperaci. Vzájemná důvěra, opřená  

o výhodnou spolupráci, je jedinou cestou k přežití.  
 

23. Svět vzájemné závislosti  
Obrovská vojenská síla USA zůstává i při hegemonistickém postavení Spojených států 

stále limitovaná jednak co velikosti, jednak politickými možnostmi svého užití. I při 

                                                      
1 SIPRI Yearbook 2009. Citované vydání, s. 348 a 354.  
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odmítnutí idealistických představ o možné kooperaci je zde realistické upozornění, že 

kooperace je nutná. Potřeba kooperace totiž vyrůstá z logiky mocenské rovnováhy.  

Moc každého státu má čtyři hlavní složky: ekonomiku, vojenskou sílu, prestiž a 

kvalitu vlády. Spojené státy zvítězily ve studené válce ve chvíli, kdy jejich relativní 

ekonomická moc byla nejnižší od 2. světové války, nacházely se ve stavu vojenské 

rovnováhy se Sovětským svazem a jeho prestiž se po vietnamské válce jen obtížně 

zvedala. Vítězství ve studené válce přineslo velké změny – prestiž USA se dramatic-

ky zvedla, vojensky se staly bezkonkurenční mocností a ekonomicky mohly čer-

pat z divoké privatizace ve východní Evropě a na území bývalého Sovětského 

svazu. Všechny tyto faktory však počátkem 21. století prodělaly další změnu.  

Rozptyl moci 
Vývoj postavení Spojených států ve světě po 2. světové válce byl ve znamení roz-

porných tendencí. Po celé období studené války rostla ničivá schopnost ozbrojených 

sil Spojených států. Zároveň se však v důsledku vytváření vojensko-politické rov-

nováhy se Sovětským svazem zužoval prostor pro efektivní využití vojenské síly v za-

hraniční politice. Také absolutní růst hospodářské moci USA byl spojen s relativ-

ním poklesem této moci – přírůstky národního bohatství šly ruku v ruce s mírným 

poklesem podílu národního bohatství USA na celkovém hospodářském bohatství světa 

obecně, ale s rychlým růstem podílu ostatních ekonomických center.  
 

Graf č. 42: HDP vybraných zemí, 1945-2001 

(v miliónech konstantních dolarů 1990) 
 

 
 

Snížení relativní ekonomické moci USA proběhlo po 2. světové válce ve dvou fá-

zích. První přinesla revitalizace mocností poražených ve válce či v této válce vy-

čerpaných, tedy západní Evropy včetně Německa, a Japonska. Ta byla dokončena 

v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo též patrné relativní 

vyčerpání USA z války v Indočíně. Tehdy se objevily nejrůznější koncepce multipo-
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lárního světa, především Nixonova představa globálního mocenského pětiúhelníku či 

vize Trilaterální komise (viz blíže 11. kapitola).  

Druhou fázi poklesu relativní ekonomické moci představuje vznik nových 

ekonomických center. To lze též vnímat jako obnovení významu center moci, která 

byla významná před 15. stoletím, před růstem specifické váhy Evropy a začátkem ko-

lonizace. Tento proces začal v poslední čtvrtině 20. století především přeměnou Číny 

v ekonomicky nejdynamičtější stát světa, ale též ekonomickým startem Indie a dalších 

států. Současný růst významu států BRIC – Brazílie, Rusko, Indie a Čína – je tohoto 

důkazem. Graf číslo 42 ukazuje, jak podle Anguse Maddisona vypadal vývoj HDP 

vybraných států od 2. světové války.1 Jejich vliv a moc roste – podle prognózy zpravo-

dajských služeb Spojených států2 prý již dnes čínské státní investiční fondy (sovereign 

wealth fund, SWF) v kombinaci se zahraniční pomocí triumfují často v rozvojových 

zemích nad projekty Světové banky.3   

Energetická bezpečnost 
Ještě názorněji než tématika nukleárních zbraní může problémy vzájemné závislosti 

přiblížit otázka energetické bezpečnosti. USA jako obchodní země vždy potřebovaly 

volné trhy pro své zboží, po 2. světové válce zvýšenou měrou i pro své služby a kapi-

tál. Zároveň potřebují suroviny a zboží z ostatních států. Pro USA se stala energetic-

ká bezpečnost hned po vojenské bezpečnosti nejvážnějším zdrojem nejistot. Ně-

kteří autoři, a to i z Council on Foreign Relations, jsou dokonce přesvědčeni, že „ener-

gie je ústřední výzvou pro zahraniční politiku USA, ne pouze jedna z mnoha výzev“.4 

Podle oficiálních informací USA v roce 2007 spotřebovávaly 20,7 miliónů barelů ropy 

denně. Těžily 5,1 miliónů a také z dalších zdrojů, například z plynu či obilí, získávaly 

tekuté palivo. Exportovaly 1,4 miliónů barelů denně. Dovážely 13,5 miliónů barelů 

ropy denně – tedy čistý dovoz činil 12,1 miliónů barelů ropy denně.5  

Energie je chápána jako „životodárná krev americké bezpečnosti a blahobytu“.6 

„Život, svoboda a úsilí o ropu“ – tak Ian Rutledge parafrázuje ideály Deklarace nezá-

vislosti USA.7 Za španělskou stěnou vznešených slov o umění či kvalitě života cha-

rakterizuje dnešní postmoderní svět především hédonistický život středních vrs-

tev ve Spojených státech, který se opírá o doma i v zahraniční zadluženou maso-

vou spotřebu a levnou energii. Přičemž, jak řekl roku 1992, a to v době konání 

                                                      
1 MADDISON, Angus: The World Economy. Citované vydání, s. 46-464, 550, 552-553, 428-431,  

476-477 a 512. 
2 Viz Dokumenty na CD – 161. Globální trendy 2025. NIC Projekt 2025, listopad 2008 
3 Viz Global Trends 2025: Citované vydání, s. 12. 
4 National Security Consequences of U.S. Oil Dependency.  Report of an Independent Task Force. (John 

Deutsch and James R. Schlesinger, chairs; David G. Victor, project director). New York: Council on 

Foreign Relations, 2006, s. 60. 
5 The Energy Information Administration  

– http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_cons_psup_dc_nus_mbblpd_a.htm 
6 KALICKY, Jan H., GOLDWYN, David L.: Conclusion: Energy, Security, and Foreign Policy.  

In: Energy and Security. Citované vydání, s. 578. 
7 RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 7. 
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Summitu Země v Riu de Janeiro prezident George Bush st., „americký způsob života 

není na prodej“, nelze o něm vyjednávat.  

Podle analýzy BP z června roku 2009 jsou Spojené státy odkázány na import ropy  

a plynu, ovšem jiné oblasti energetiky jim dávají určitou možnost manévru:  

 Ropa: Na území USA je 2,4 % světových zásob ropy, což by mohlo vystačit na 

12,4 let. Spojené státy se podílejí 7,8 procenty na světové produkci, ovšem je-

jich podíl na světové spotřebě činí 22,5 %. Dvě třetiny spotřeby připadají na 

transport, přičemž nelze snižovat podíl v průmyslu, kde je už od osmdesátých let 

minulého století spotřeba zúžena na petrochemii; ve výrobě elektřiny klesla na dvě 

až tři procenta.   

 Přírodní plyn: Na území Spojených států je 3,6 % světových zásob plynu, což 

by mohlo stačit 11,6 let. Podíl USA na světové produkci činí 19,3 %, ovšem 

Spojené státy užívají 22,0 % světové spotřeby.  

 Uhlí: Na území Spojených států je 28,9 % světových zásob, což je nejen první 

místo na světě, ale také množství, které by mohlo stačit 224 let. V USA se těží 

18,0 % světové těžby uhlí a spotřebovává 17,1 % světové spotřeby, což zna-

mená druhé místo za Čínou. 

 Jaderná energie: Z jaderných elektráren USA pochází 31,0 % světové produkce, 

což je nejvíce na světě. 

 Hydroenergie: Z vodních elektráren USA pochází 7,9 % světové produkce, což 

znamená třetí místo za Čínou a Brazílií.1  
 

Tabulka č. 83: Import ropy do USA, červen 2009 

(údaje v tisících barelů denně) 
 

oblast, země množství země množství země množství 

celkem 11 902 Saúdská Arábie 959 Kolumbie 313 

Perský záliv 1586 Nigerie 830 Brazílie 299 

OPEC 4814 Rusko  578 Panenské ostrovy 268 

Kanada 2529 Alžírsko 458 Velká Británie 268 

Venezuela 1237 Angola 447 Kuvajt  179 

Mexiko 1183 Irák 374 Norsko  173 

 

Uvedené skutečnosti vedou některé autory k závěru, že „americký způsob energe-

tické spotřeby podlamuje národní a ekonomickou bezpečnost“.2 Od Eisenhowerova 

prezidentství hledají vlády ve Washingtonu efektivní začlenění problematiky energe-

                                                      
1 Podle BP Statistical Review of World Energy. June 2009  

–  http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055 
2 KALICKY, Jan H., GOLDWYN, David L.: Introduction: The Need to Integrate Energy and Foreign 

Policy. In: Energy and Security. Citované vydání, s. 1 a 4. 
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tické bezpečnosti do koncepce zahraniční politiky USA. Daří se jim to se střídavými 

úspěchy, přičemž velké krize je zpravidla zaskočily nepřipraveny. 

Tato fakta se odrazila i v politických programech dvou nejdůležitějších politických 

stran1 pro rok 2008. Demokraté ve svém programu požadují „zastavit plynutí peněz za 

ropu bohatým režimům, které jsou nepřátelské vůči Americe a jejím spojencům“. Jako 

cíl si stanovili snížit do roku 2030 spotřebu ropy nejméně o 35 %.2 Také podle Repub-

likánů ohrožuje závislost USA na zahraničních fosilních palivech jejich bezpečnost. 

Hovoří o „pokračujícím transferu amerického bohatství do OPEC – zhruba 700 miliard 

dolarů ročně –, což pomáhá podpoře teroristických operací a vytváří malý zájem repre-

sivních režimů přijmout demokracii“.3 Tyto formulace pomíjejí skutečnost, že se na 

bohatství USA podílí i dovážená ropa, a také že si americké nadnárodní společnosti ze 

zisků OPEC dokážou urvat lví podíl.  
 

Graf. č. 43: Podíl čistého dovozu tekutých paliv  

na celkové spotřebě těchto paliv v USA, 1990-2030 

(referenční křivka) 
 

 
 

Spojené státy jsou největším spotřebitelem i největším dovozcem ropy. Graf 

číslo 29 v 16. kapitole připomíná, jak se od roku 1949, kdy bylo dovezeno 116 miliónů 

barelů, do roku 2007, kdy bylo dovezeno 3661 miliónů barelů surové ropy, zvyšovala 

závislost na importu. Spojené státy dovážejí ropu z 34 různých zemí. Tabulka číslo  

83 ukazuje, že podle EIA nejvíce ropy dovážené do Spojených států mělo v polovině 

roku 2009 původ v Kanadě, následovla Venezuela, Mexiko, Saúdská Arábie a Nige-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 158. Program Demokratické strany, 2008 a 159. Program Republikánské stra-

ny, 2008 
2 Renewing America’s Promise. Citované vydání, s. 42 a 43. 
3 Republican Platform 2008. Arrangements for the 2008 Republican National Convention, s. 31  

 – http://www.gop.com/2008Platform/ 
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rie.1 Z oblasti Perského zálivu v roce 2008 pocházelo 18,5 % do USA importované 

ropy, ze zemí OPEC to bylo 45,1 %.2 Podle oficiálních údajů, které přibližuje graf 

číslo 43, by se měl podíl čistého dovozu tekutých paliv na spotřebě podílet i v bu-

doucnu přibližně 55 až 60 procenty.3  

Současnou situaci Spojených států lze charakterizovat jako kritickou závislost 

na dovozu ropy a rostoucí závislost na dovozu plynu. To se děje v situaci, kdy je 

těžiště světových zásob ropy mimo území USA. Podle EIA byly v lednu 2008 světové 

zásoby ropy odhadnuty na 1332 miliard barelů (prognóza hovoří o 2,9 bilionech barelů 

možných zásob). V Severní Americe se nachází přibližně 16 % z těchto světových 

zásob (podle BP pouze 5,6 %). Přitom 58 % těchto světových rezerv je na Středním 

východě; podle BP je dokonce tento podíl 61 %. V souvislosti s tímto teritoriálním 

rozdělením zásob ropy a posilováním ekonomického potenciálu zemí BRIC do-

chází ve vztahu k ropě k nové specifikaci geopolitických ohnisek. Studie Council 

on Foreign Relations hovoří o třech základních faktorech, které ohrožují národní bez-

pečnost Spojených států: 

 Hlavní dodavatelé energie – od Ruska přes Írán po Venezuelu – zvyšují kontrolu 

nad svými zdroji a jsou „rostoucí měrou schopni a ochotni užívat své energetické 

zdroje k prosazování strategických a politických cílů“.  

 Hlavní konzumenti energie – zvláště USA – jsou stále více závislí na dovážené 

energii, což „zvyšuje jejich zranitelnost a omezuje jejich schopnost prosazovat ši-

roké množství zahraničněpolitických a národně-bezpečnostních cílů“. 

 Roste konkurence dalších importujících zemí, zvláště pak ze strany Číny a Indie.4 

V této rozporuplné situaci Spojené státy ve snaze zajistit si energetickou bezpeč-

nost otázku enregií nejen zpolitizovaly, ale i zmilitarizovaly. Nejnázorněji je to 

vidět na vztahu k regionu s největšími zásobami ropy, ke Střednímu východu. Zde 

USA od poslední dekády minulého století  dosáhly téměř ideálního naplnění Carterovy 

doktríny – pouze Írán je mimo vojenskou kontolu, ovšem je téměř obklíčen vojáky 

Spojených států. Jenže, jak upozrňuje i závěr 18. kapitoly, ekonomická rentabilita 

vojenské kontroly nad oblastí Perského zálivu a ropnými trasami je velmi sporná.  

Pro ryzí unilateralisty je energetická bezpečnost možná pouze jako úplná 

energetická nezávislost, což při nevyhnutelném dovozu ropy znamená plnou kon-

trolu nad hlavními ropnými zásobami, především nad Středním východem, ale i nad 

oblastí Kaspického moře a na trasách vedoucích, od těchto regionů. Cílem je uchovat 

pro USA strategickou převahu a hlavní roli v globální energetické architektuře.  

Pro umírněnější unilateralisty by „americká vize neměla být menší než globální  

– a regionální energetické instituce, které jsou vytvořeny, by měly být tak robustní, jak 

                                                      
1 The Energy Information Administration – 

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_m.htm 
2 Tamtéž – http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_a.htm 
3 The Energy Information Administration – http://www.eia.doe.gov/  
4 National Security Consequences of U.S. Oil Dependency. Citované vydání, s. 3. 
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robustní jsou mezinárodní finanční instituce a rozšířené NATO.“1 Řečeno jinak, nad-

vládu USA nad ropnými zdroji by neměly zajišťovat Spojené státy samy, ale spo-

lu s evropskými spojenci. Navíc, jak například píší Edward Morse a Amy Jaffe, „níz-

ké ceny ropy – kromě toho, že zajišťují trvalé ekonomické výhody pro USA a globální 

ekonomiku – budou redukovat zisky států produkujících ropu, které sponzorují tero-

rismus a usilují o získání zbraní hromadného ničení“.2  

Podle některých autorů Spojené státy čelí „surovinovému merkantilismu“ – tedy 

využívání ekonomických a zahraničněpolitických nástrojů vlády k pomoci státem 

ovládaným energetickým společnostem a k zajištění si přístupu k zahraničním hydro-

karbonovým zdrojům. Řečeno slovy Pula Tempesta, dřívějšího výkonného ředitele 

firmy Shell, Čína a další asijské státy je dvoustrannými dlouhodobými dohodami se 

státy Perského zálivu „cílevědomě izolují od otevřeného trhu“.3 To ostatně udělal Bag-

dád ještě před invazí USA do Iráku: podepsal dlouhodobé kontrakty nejen s Čínou, ale 

také s Ruskem a Francií.  
 

Graf č. 44: Vztah arabské veřejnosti k USA, 2006, 2008 a 2009 
 

 
 

Otázka: Obecně řečeno, je váš vztah k USA… 
 

Volání po svobodě trhů, které se v souvislosti s energetickou politikou takových 

států jako je například Čína, Indie a Rusko, ozývá, je však cíleným vytvářením volné-

ho prostoru pro čtyři nejmocnější superformy: ExxonMobil, Chevron, Royal Du-

tch Shell a BP. Ty dnes na Západě kontrolují „ropný kapitalismus“. Mají jak kapitál, 

                                                      
1 KALICKY, Jan H., GOLDWYN, David L.: Conclusion: Energy, Security, and Foreign Policy.  

In: Energy and Security. Citované vydání, s. 577. 
2 MORSE, Edward, JAFFE, Amy M.: OPEC in Confrontation with Globalization. . In: Energy and Secu-

rity. Citované vydání, s. 88. 
3 Citováno podle RUTLEDGE, Ian: Addicted to Oil. Citované vydání, s. 144. 
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tak i znalosti pro podnikání a žádná jiná firma bez pomoci státu jim nemůže úspěš-ně 

konkurovat. Těží z historicky nabytých výhod, které mají své kořeny v koloniální do-

bě. Nelze očekávat, že v takovéto situaci bude volání po svobodě energetického trhu 

vyslyšeno. Nemluvě o vizích, které se na Západě objevily v souvislosti se zvyšováním 

dovozů energií – o představách, že energetické zdroje patří všemu lidstvu a každý by 

měl mít k nim volný a rovný přístup. Kdo je každý – jedinec či ExxonMobil? Co je 

v této situaci volný či rovný přístup? 

Navíc, jak ukazuje graf číslo 44, nastoupená politika unilaterální kontroly Washing-

tonu nad Středním východem vyvolává velmi negativní reakci arabského obyvatelstva. 

Výsledky výzkumu, který probíhal v Egyptě, Saúdské Arábii, Jordánsku, Maroku a ve 

Spojených arabských emirátech počátkem roku 2009, ukazují, že i po zlepšení spoje-

ným s nástupem Baracka Obamy do prezidentské funkce nepříznivý vztah ke Spoje-

ným státům má 77 % tamní arabské veřejnosti.1 

Podle Duane Chapmana prošel vztah USA ke Střednímu východu za dobu od ener-

getického embarga v roce 1973 dvěma etapami; Chapman pak – vzhledem k důsled-

kům – navrhuje přístup nový: 

 Semiautonomní řízení států v oblasti Perského zálivu. Bylo příznačné pro léta 

1973 až 1990. Tehdy země Středního východu prováděly relativně samostatnou 

politiku nezávislou na Západu, tedy i na USA.  

 Zajištění bezpečnosti ozbrojenými silami USA. Přítomnost ozbrojených sil Spo-

jených států v regionu je po dvou válkách s Irákem taková, že může zabránit tomu, 

aby nějaká místní nebo vnější moc „uchvátila ropu v Zálivu“. Perský záliv se sice 

změnil v „americké jezero“, ovšem unilaterální užívání moci USA otvírá prostor 

pro „svobodné jezdce“. „Dokud se USA (a v menší míře Velká Británie) budou 

pokoušet zajišťovat bezpečnost unilaterálně, nebude se žádná snaha ostatních zemí 

spotřebovávajících ropu z Perského zálivu finančně podílet na zajištění bezpečnos-

ti. Také politická a lidská cena bude nepoměrně rozložena na bedrech USA a je-

jich spojenců v Zálivu.“ Spojené státy nesou náklady, čínský, indický a evropský 

import z této oblast je však větší než dovoz USA (10-12 %); situaci navíc dopro-

vází nejistota z politiky Venezuely i Nigerie.  

 Multilaterální zajištění bezpečnosti Perského zálivu. Chapman se domnívá, že 

„multilaterální přístup by se mohl ukázat jako nejlepší záruka stabilní produkce 

ropy a stabilních cen při dostatečných příjmech pro vlády Zálivu“.2 Unilaterální 

přístup stabilitu cen nepřinesl. Otázka je, zda to mělo být skutečným cílem. 

Spojené státy mají omezené možnosti zajistit si svoji energetickou bezpečnost pro-

střednictvím zahraniční politiky, zvláště pak unilaterální. Bezpečnost USA chápaná 

jako nezávislost na zahraničních ropných zdrojích je pro USA iluzí. Stejnou iluzí 

                                                      
1 University of Maryland/Zogby International opinion poll  

–  http://www.saudi-us-relations.org/articles/2008/ioi/080425-arab-poll.html a 

http://www.brookings.edu/events/2009/~/media/Files/events/2009/0519_arab_opinion/2009_arab_pub

lic_opinion_poll.pdf 
2 CHAPMAN, Duane: Gulf Oil and International Security. Can the World’s only Superpower Keep the 

Oil Flowing? In: Energy Security and Global Politics. Citované vydání, s. 88-91. 
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je i představa o možnosti úplné kontroly nad zahraničními zdroji i o jejich trvalé 

láci. Základním poznatkem posledních padesáti let není potřeba hledat cesty k nad-

vládě USA nad světovým ropným trhem. Skutečné poučení vyžaduje vnímat domácí 

trh s ropou a plynem jako pouhou část trhu globálního.  

Slabost unilateralismu ukazuje zmíněný fakt, že pod střechou vojenské převahy 

Spojených států v oblasti Perského zálivu jiné země provádějí efektivnější obchod. 

Nejen Duane Chapman, ale i další autoři upozorňují na kontraproduktivnost unilate-

rálního přístupu k tomuto tématu. Vojenská politika USA destabilizuje region a v této 

situaci, jak uvádí Flynt Leverett, Čína se státy Středního východu „mohou vytvořit de 

facto strategickou alianci a usilovat společně nevojenskými prostředky o vyrovnání 

amerického vlivu v Zálivu“.1 Jedná se o to, co Robert Pape nazval „měkké vyvažová-

ní“.2 To přivádí i umírněné unilateralisty k závěru, že pro vytváření stabilizující role 

Spojených států ve světové energetické spotřebě „unilaterální kroky jsou rozumné, ale 

multilaterální kroky jsou dokonce efektivnější“. 3   

Růst závislosti 
Časté tvrzení, že za nepříznivou obchodní bilanci USA je odpovědný dovoz ropy, 

není zcela pravdivé. Jak ukazuje tabulka číslo 84, podíl importu ropy na obchodním 

deficitu vzrostl od roku 2001 přibližně o třetinu, ovšem stále netvoří ani polovinu cel-

kového deficitu USA.4 Vzájemná ekonomická závislost je obecnější jev než dovoz 

ropy do USA – je to zákonitost globalizace. Zároveň Spojené státy musejí dovážet 

celou řadu dalších strategických surovin – tabulka číslo 85 ukazuje pouze necelou 

polovinu seznamu surovin, jichž Spojené státy dovážejí více než 50 % své spotřeby.5  
 

Tabulka č. 84: Obchodní deficit, 2001-2007 

(miliardy dolarů; podíl v procentech) 
 

 2001 
2001 

podíl 
2003 

2003 

podíl 
2005 

2005 

podíl 
2007 

2007 

podíl 

ropa 92 950 21,8 120 402 22,0 229 191 29,3 293 379 36,0 

celkem 427 188 100 547 552 100 782 740 100 815 369 100 

 

Pro radikální vyznavače teorie komplexní vzájemné závislosti, jako je například 

Richard Haass, prezident Council on Foreign Relations, je 21. století světem „nepolár-

ním“. Není tedy ani unipolárním, ani multipolárním světem. Je to svět, kde různé dru-

                                                      
1 LEVERETT, Flynt: Resource Mercantilism and the Militarization of Resource Management. Rising Asia 

and the Future of American primacy in the Persian Gulf.  In: Energy Security and Global Politics. Ci-

tované vydání, s. 211 a 212.  
2 Viz PAPE, Robert: Soft Balancing Against the United States. In: International Security, Summer 2005. 
3 MORSE, Edward, JAFFE, Amy M.: OPEC in Confrontation with Globalization. In: Energy and Securi-

ty. Citované vydání, s. 89.  
4 U.S. Department of Energy – 

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/printable_versions/2008_fotw513.html 
5 The World Almanac and Book of Facts 2009. Mahwah: St. Martin’s Press, 2009, s. 109. 
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hy moci drží tucty státních i nestátních aktérů. Mnoho aktivit, ekonomických, kultur-

ních, informačních i jiných, překračuje hranice bez toho, aby je stát mohl ovlivnit. 

Řada států vykazuje schopnost odporovat zahraniční politice USA – nejen Rusko či 

Írán, ale i Pákistán, Severní Korea, Venezuela či Zimbabwe. Diplomacie se stává 

komplikovanější. Dokonce i aliance ztrácejí mnohé na svém významu, protože „potře-

bují předvídatelné nebezpečí“, přehled či názor a závazky, což je nedostatkové zboží 

v nepolárním světě. Růst nových mocností se nedá zastavit. Zároveň „integrace 

v moderním světě tlumí konkurenci velkých mocností a konflikt“.  

Podle Haasse svět potřebuje kolektivní odpovědi na globální i regionální výzvy. 

Přitom „nepolarita také zvýší množství hrozeb a zranitelností, jimiž musejí takové 

země jako Spojené státy čelit“, ať se již jedná o „darebácké státy“, teroristy, producen-

ty ropy či centrální banky. Unipolarita patří minulosti, přestože se o její udržení Spo-

jené státy stále snaží. Haass volá po „koordinované multipolaritě“, jakémsi koncertu 

skupiny vlád, které by umožnily kooperativní multilateralismus. „Ten by neodstranil 

nepolaritu, ale pomáhal by jejímu řízení a zvýšil by naději, že mezinárodní systém 

nezdegeneruje či se nerozpadne“.1 Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak by se svět více 

podobal evropskému středověku, kdy suverenita byla rozptýlena mezi více subjekty  

a nebyla kontrolována monopolně z politického vedení států.  
 

Tabulka č. 85: Závislost USA na dovozu surovin 
 

surovina 
% importu  

v roce 2006 
hlavní dodavatel (2003–2006) 

arsenik 100 Čína, Maroko, Hongkong, Chile 

azbest 100 Kanada 

bauxit a aluminium 100 Guinea, Jamajka, Austrálie, Brazílie 

cesium 100 Kanada 

fluorit 100 Čína, Mexiko, Jižní Afrika, Mongolsko 

grafit 100 Čína, Mexiko, Kanada, Brazílie 

indium 100 Čína, Japonsko, Kanada, Belgie 

mangan 100 Jižní Afrika, Gabun, Austrálie, Čína 

slída 100 Indie, Belgie, Čína, Brazílie  

niob 100 Brazílie, Kanada, Estonsko, Německo 

krystaly křemene  100 Brazílie, Německo, Madagaskar, Kanada 

vrácené zeminy  100 Čína, Francie, Japonsko, Rusko 

rubidium  100 Kanada 

stroncium 100 Mexiko, Německo 

tantal  100 Austrálie, Brazílie, Čína, Německo 

thalium 100 Rusko, Nizozemí, Belgie 

thorium 100 Velká Británie, Francie 

vanadium 100 Česko, Švýcarsko, Kanada, Rakousko 

ytrium 100 Čína, Japonsko, Francie, Austrálie  
 

                                                      
1 HAASS, Richard N.: The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance. In: Foreign Affairs, 

May/June 2008, s. 44-56. 
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Zajištění bezpečnosti USA – a to jak energetické, tak i vojenské – může přinést 

pouze kooperativní politika, opírající se o poznání nevyhnutelné vzájemné závis-

losti států. Tak jako skutečná vojenská bezpečnost není v převaze, ale v respektu před 

možností vzájemného zaručeného zničení, tak také skutečná energetická bezpečnost je 

možná jen při vzájemně výhodných dohodách. Už proto, že jediné známé řešení pro-

blémů s dodávkami energií představuje jaderná energie. Ta ovšem obsahuje, jak uká-

zala předchozí kapitola, až do úplného jaderného odzbrojení jiné bezpečnostní riziko.  

Dopad ekonomické globalizace na mocenskou rovnováhu ve světovém politickém 

systému je jiný, než očekávali liberálové a konzervativci, věřící v udržení či dokonce 

prohloubení hegemonie USA. I zpravodajské služby USA ve své prognóze vývoje do 

roku 20251 se domnívají, že svět bude multipolární. A přestože Spojené státy v tomto 

časovém horizontu prý zůstanou nejmocnější zemí, jejich specifická váha se sníží. 

Autoři této studie očekávají více změn než kontinuity, přičemž podíl BRIC na globál-

ním HDP bude větší než původních států skupiny G-7. Ne náhodou se první ze čtyř 

scénářů budoucího vývoje v této prognóze nazývá Svět bez Západu.2   

Vnitřní problémy 
Vláda George Bushe ml. reagovala na nové výzvy akcemi, které přecenily mož-

nosti Spojených států. Ani hegemon nemá na počátku 21. století takovou moc, aby ji 

mohl libovolně užívat. Výsledkem je, že Bush ml. zanechal svému nástupci celou řadu 

mimořádně závažných problémů:  

 Zvyšování deficitu státního rozpočtu a dluhu ve veřejných financích. Podle 

tabulek, které zveřejnila prezidentská kancelář, představoval ve fiskálním roce 

2000 rozpočtový přebytek 236,2 miliardy, ovšem odhad deficitu na fiskální rok 

2009 je 407 miliardy dolarů 3. Podle propočtů Kongresové rozpočtové kanceláře4 

z ledna 2009 by ovšem tento deficit měl dosáhnout rekordních 1,2 bilionů dolarů.5 

Děje se tak mimo jiné proto, že, jak píše Robert Jervis, prezident Georg Bush ml. 

„poprvé v amerických dějinách vede válku, během níž jsou daně snižovány, niko-

liv zvyšovány“.6 Problém je ale širší. Dostupné údaje říkají, že hrubý dluh veřej-

ných financí v roce 1975 činil 533,2 miliardy, ovšem počátkem října 2008 překro-

čil hranici 10 bilionů a počátkem ledna 2009 byl 10,5 bilionů. A míří stále výše  

– injekce bankovnímu systému ve výši 700 miliard z téhož měsíce jej pravděpo-

dobně brzy vyžene nad 11 bilionů dolarů. Před třemi dekádami představoval tento 

dluh 2475 dolarů na obyvatele obyvatele Spojených států; počátkem ledna 2009 to 

bylo 34 543 dolarů na hlavu.7  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 161. Globální trendy 2025. NIC Projekt 2025, listopad 2008 
2 Global Trends 2025. Citované vydání, s. 7, 2, 3 a 37. 
3 Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2009. Citované vydání, s. 29. 
4 Viz Dokumenty na CD – 167. Rozpočtový a ekonomický výhled na FY 2009-2019 
5 The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2009 to 2019. Washington: The Congress of the Unit-

ed States O Congressional Budget Office, January 2009, s. 15. 
6 JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 111. 
7 U.S. National Debt Clock - http://www.brillig.com/debt_clock/ 
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A nejen to: v březnu 2008 ministerstvo financí uvádělo, že hrubý zahraniční 

dluh USA je 13,77 bilionů dolarů,1 což odpovídá roční velikosti HDP a činí ze 

Spojených států největšího dlužníka světa.  

 Propad hodnoty dolaru. V říjnu 2000 se dolar směňoval za 1,21 euro; v polovině 

roku 2008 za 0,64; polovině ledna 2009 za 0,75 euro. Klesá jeho význam jako me-

zinárodního platidla i jako rezervní měny, což oslabuje moc USA ve světě. Jestliže 

v roce 2001, kdy nastoupil George Bush ml. do Bílého domu, tvořil dolar 70,7 % 

všech rezerv států světa, už v roce 2007 klesl tento podíl na 63,9 % (podíl eura 

vzrostl za stejné období z 19,8 % na 26,5 %).  
 

Graf č. 45: Vývoj ceny unce zlata na trhu v New Yorku, 1993-2008 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Začal útěk od dolaru, a to nejen k měnám, jako je euro. Samozřejmostí se stávají 

koše měn, pomocí kterých se oceňuje například v Mezinárodním měnovém fondu 

– SDR v současné době je složený z eura, britské libry, japonského jenu a amerického 

dolaru, ovšem největší zlaté a devizové rezervy má Čína a hned za Japonskem na tře-

tím místě je Rusko. Tři biliony dolarů byly v roce 2008 v ru-kou takových hráčů 

jako je Čína, Rusko, Kuvajt, Saúdská Arábie či Spojené arabské emiráty, a nelze 

vyloučit, že roční nárůst jejich depozit bude další bilion. V roce 2001 byla cena unce 

zlata na trhu v New Yorku 272,22 dolarů; koncem srpna 2009 však byla okolo 957 

dolarů za unci. Graf číslo 45 znázorňuje vývoj ceny zlata od nástupu Billa Clintona do 

funkce prezidenta.2 Inflace za léta 2001 až 2008 činila 23,4 %, což pro občana zname-

                                                      
1 Department of the Treasury: United States: Gross External Debt Position, March 31, 2008  

– http://www.treas.gov/tic/debta308.html 
2 Zpracováno podle Measures of Worth (Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson)  

– http://www.measuringworth.com/index.html –  a připojen údaj za rok 2008. 
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nalo, že za zboží, které jej stálo na začátku prezidentství George Bushe ml. jeden do-

lar, na konci prezidentství musel utratit 1,23 dolarů.1
 

 Výkyvy ceny ropy. V lednu 2001, kdy George Bush ml. nastupoval do Bílého 

domu, byla cena barelu ropy brent na newyorské burze 27,21 dolarů; počátkem 

července 2008 dosáhla 145,3 dolaru a počátkem ledna 2009 roku klesla pod 50 do-

larů za barel. Při nástupu Bushe ml. stál galon bezinu v USA 96,3 centů, v polo-

vině října 2008 však 348,4 centů a v polovině ledna 2009 178,4 centů.2 Růst ceny 

byl ale nominální – doprovázela jej výše uvedená klesající hodnota dolaru.  

Často se jako důvod růstu ceny ropy uvádí ekonomický růst Číny a Indie. 

Avšak přes výrazný růst světové spotřeby ropy hlavně z důvodů ekonomické-

ho rozvoje Číny a Indie za toto období nikdy na světovém trhu nepřekročila 

poptávka po ropě nabídku. Mnohé z důvodu růstu cen je spojeno s politikou 

Washingtonu, který v době vlády George Bushe ml. zkomplikoval situaci nejen 

v Iráku, ale i své vztahy vůči Íránu, Venezuele i Rusku. Výsledkem byly ne-

jasné poměry vůči čtyřem velkým ropným dodavatelům, což nutně vyvolávalo 

nejistotu. Vždyť stávky spojené s pokusem svrhnout vládu prezidenta Hugo Chá-

veze ve Venezuele na přelomu let 2002 až 2003 vyřadily ze světového trhu na tři 

měsíce v průměru 2,1 miliónů barelů ropy denně.3 Navíc se zdá, že vysoké ceny 

pomáhaly nejvíce středně velkým naftovým firmám ve Spojených státech, které tě-

ží ropu s většími náklady než je obvyklé v zahraničí.  

 Války v Afganistanu a Iráku. Nové války ničí popularitu výkonné moci doma 

a prestiž USA v zahraničí. Toto oslabování prestiže je jedním z aspektů úpad-

ku moci.  

Koncentrace pozornosti na region Perského zálivu vede k tomu, že Spojené státy 

ztrácejí pozice v Latinské Americe, kde tradičně dominovaly. Council on Foreign Re-

lations v květnu 2008 ve svých rozborech tvrdil, že období hegemonie USA v západní 

hemisféře skončilo. A nejde pouze o politiku, byť v této oblasti probíhají velmi vý-

znamné změny: ve volbách vítězí politici, kteří jsou kritičtí vůči Washingtonu a v po-

lovině roku 2008 dokonce dva státy, Bolívie a Venezuela, vyhostily velvyslance USA 

ze svých zemí pro vměšování do vnitřních záležitostí. Podle údajů OSN v letech 1998 

a 2007 podíl USA na přímých investicích v Latinské Americe klesl z 30 na 20 %.  

I když stále žádná země nemá tak velký obchod s Latinskou Amerikou jako USA, pro-

nikají některé země velice razantně do citlivých oblastí jako je obchod se zbraněmi, 

surovinami a společný rozvoj moderních technologií atd.  

 

24. Filosofie moci  
Neúspěchy konzervativní a neokonzervatvní unilaterální politiky během vlády George 

Bushe ml. naznačily, že Spojené státy musejí hledat novou doktrínu či přímo filosofii 

zahraniční politiky. Na první pohled je vše prosté – stačí jen důsledněji či upřímněji 

                                                      
1 US Inflation Calculator – http://www.usinflationcalculator.com/ 
2 The Energy Information Administration – http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp  
3 Tamtéž – http://www.eia.doe.gov/security/distable.html 
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prosazovat demokracii. „Demokracie“ je určitě nejčastější slovo, které od dob prezi-

denta Wilsona doprovází oficiální definici cílů zahraniční politiky USA. Wilsonovské 

principy, dovolávající se sebeurčení, požadující demokratické vlády ve světě, kolek-

tivní bezpečnost, mezinárodní právo, ale i myšlenka společnosti národů přežily 

versailleský systém. Dnes však tyto zásady řídí daleko více evropskou politiku než 

politiku USA. Adlai Stevenson, velvyslanec USA v OSN a dvojnásobný kandidát de-

mokratů na prezidenta, už v roce 1952 připomněl, že „je často snadnější bojovat za 

zásady, než podle nich žít“.1  

Styl zahraniční politiky 
Jestliže nelze vidět demokracii jako hlavní či jediný nebo specifický cíl zahraniční 

politiky USA, pak se nabízí otázka, zda lze nalézt jiný, obecnější cíl. Před odpovědí je 

však nutné položit otázku jinak: existuje nějaký osobitý styl zahraniční politiky Spo-

jených států, tedy způsob rozhodování i komunikace s mezinárodním prostře-

dím? Úvahy na toto téma jsou poměrně časté. Z autorů citovaných v této knize lze 

připomenout například elegantní poznámku na toto téma, kterou obsahuje Kissingero-

va kniha Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Kissinger v ní porovnává Čínu  

a USA, přičemž dospěl k názoru, že „čínský přístup k politice je skeptický a opatrný, 

americký je optimistický a misionářský. Čínský pojem času se řídí jiným rytmem než 

americký. Když je Američan požádán, aby určil nějakou historickou událost, odkáže 

na určitý den v kalendáři; když událost popisuje Číňan, zařadí ji do určité dynastie.  

A ze čtrnácti imperiálních dynastií jich deset trvalo déle než celá historie Spojených 

států. Američané přemýšlejí o konkrétních řešeních specifických problémů. Číňané 

přemýšlejí o stadiích procesu, který nemá žádné přesné zakončení. Američané věří, že 

mezinárodní spory vyplývají buď z nedorozumění, anebo ze zlé vůle; lékem na nedo-

rozumění je naléhání – občas velmi důrazné – a lékem na zlou vůli je porážka nebo 

zničení původců zla. Čínský přístup je neosobní, trpělivý a odtažitý; říše Středu se děsí 

role prosebníka. Tam, kde Washington hledá dobrou víru a dobrou vůli jako mazivo 

mezinárodních vztahů, předpokládá Peking, že státníci si udělali své domácí úkoly  

a porozumí jemným náznakům; naléhání je proto považováno za znamení slabosti  

a dobré osobní vztahy se samy o sobě nepovažují za mazivo seriózního dialogu. Ame-

ričanům připadají Číňané slušní, ale zároveň rezervovaní a blahosklonní. Číňanům 

připadají Američané nepředvídatelní a tak trochu frivolní.“2  

Glenn Hastedt je ve své knize Americká zahraniční politika konkrétnější. Většina 

zahraničněpolitických akcí USA je prý reaktivních, nikoliv preventivních, navíc chybí 

dlouhodobé plánování. Podle tohoto autora bylo pro formování amerického národního 

stylu důležité, že expanze a růst se „objevily bez nějakého vůdčího plánu“. Individuál-

ní seberealizace, pružnost a improvizace se jevily a stále jeví jako nejdůležitější zdroj 

moci. Zdálo se, že mír a bezpečnost nevyžadovaly velké úsilí, jevily se přirozené, vý-

voj v zahraničí byl málo zajímavý. A tak „demokracie, spíše než síla britského váleč-

ného námořnictva či evropská mocenská rovnováha, se jevila jako zdroj americké bez-

                                                      
1 Citováno podle FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 27. 
2 KISSINGER, Henry A.: Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Citované vydání, s. 112. 



 
 
 
 
 
 
 
 

H. Paradoxy moci USA 

 396 

pečnosti.“ Podle Hastedta se americký styl vyznačuje čtyřmi specifickými charakteris-

tikami1, které lze doložit na dalších příkladech:  

 Chybí spojení mezi válkou a mírovou politikou. Válka a mír jsou vnímány jako 

odlišné substance. Politické vakuum je patrné při válečných operacích – chybí 

plány pro mír, ale i limity užívání síly. Tuto skutečnost zaznamenává řada autorů, 

a to jak teoretiků, tak historiků. Upozorňují, že se například během vlády Frankli-

na Roosevelta ministr války neúčastnil porad, a to jak domácích, tak i mezinárod-

ních, týkajících se plánování zahraniční politiky. Porozumění pro Clausewitzovu 

tezi, že „válka je pokračováním politiky jinými prostředky“, je v USA malé.  

 Za samozřejmost jsou brány dvojité standardy pří posuzování chování států. 

Spojeným státům se má věřit, když testují jaderné zbraně, ostatním, zvláště státům 

z třetího světa, nikoliv. Sovětské intervence v Československu a Afganistanu jsou 

projevem imperialismu, intervence USA v Dominikánské republice, na Grenadě či 

v Panamě jsou mravně obhajitelné. Kosovo má být samostatným státem, Abcházie 

nikoliv – přestože historie těchto regionů i jejich etnické složení nabízejí přesně 

opačné řešení.  

 Ambivalentní vztah k diplomacii patří k dalším charakteristikám stylu zahraniční 

politiky USA. Příkladem může být neochota prezidenta George Bushe ml. přímo 

jednat se Severní Koreou a s Íránem, dokud se neukázal hrubý nátlak jako neefek-

tivní či dokonce kontraproduktivní.  

 Netrpělivost patří ke stylu zahraniční politiky USA. Optimismus na začátku akce 

je spojen s očekáváním rychlých výsledků. Tato skutečnost je patrná jak u někte-

rých politiků v době kubánské raketové krize, tak z války v Indočíně a války 

v Iráku, ale i při rozhodování v konkrétních méně závažných případech. Nedočka-

vá je nejen politická elita, ale i veřejnost.  

Podle Jamesa Fulbrighta je nutné mít při hodnocení zahraniční politiky USA stále 

na paměti, že „jsou dvě Ameriky. Amerika Lincolna a Adlaie Stevensona, a Amerika 

Teddyho Roosevelta a moderních supervlastenců.“ K tomu dodává, že „nestálost ame-

rické zahraniční politiky není nahodilá. Je vyjádřením dvou zřetelně odlišných stránek 

amerického národního charakteru. Pro obě Ameriky je charakteristický určitý druh 

morálky; jedna však je morálkou slušných pudů mírněných vědomím lidské nedokona-

losti a druhá je morálkou naprosté sebejistoty rozněcované křižáckým duchem.“ Při 

hodnocení studené války Fulbright připomíná, že v dějinách USA „existovaly od sa-

mého začátku vedle sebe dva nesourodé proudy – převládající proud demokratického 

humanismu a méně významný, leč odolný proud nesnášenlivého puritanismu… Ko-

munismus vyburcoval náš latentní puritanismus tak jako dosud žádné jiné hnutí v na-

šich dějinách a způsobil, že vidíme zásady tam, kde jde pouze o zájmy, a spiknutí tam, 

kde jde pouze o neúspěch.“2  

Velmi podrobné a inspirující vymezení odlišných tradic v zahraniční politice USA 

přináší kniha Waltera Meada Zvláštní prozřetelnost. Mead se domnívá že „moc těchto 

                                                      
1 HASTEDT, Glenn: American Foreign Policy. Citované vydání, s. 39 a 46-48. 
2 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 253 a 258. 
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tradic paradoxně roste s tím, jak se zvětšuje vzdálenost a liší podmínky mezi původní-

mi třinácti koloniemi a současnou imperiální Republikou.“ Jak bylo již v předcházejí-

cích kapitolách uvedeno, tento autor rozlišuje čtyři základní pohledy na zahraniční 

politiku Spojených států:  

 Hamiltonovská tradice. Požaduje „pevné spojení mezi federální vládou a velkým 

byznysem, což je klíč jak k domácí stabilitě, tak i efektivním akcím v zahraničí“. 

Soustřeďuje se na potřebu zapojit zemi do globální ekonomiky, ovšem v postavení 

výhodném pro USA.  

 Wilsonovská tradice. Je založena na víře, že Spojené státy mají „jak morální zá-

vazek, tak významný státní zájem na rozšiřování americké demokracie a sociálních 

hodnot ve světě“. To by mělo vytvořit mírové mezinárodní společenství, které re-

spektuje roli mezinárodního práva. 

 Jeffersonovská tradice. Vychází z teze, že zahraniční politika USA by se měla 

méně starat o rozšiřování demokracie v zahraničí a věnovat se upevňování demo-

kracie doma. Podle této tradice hamiltonovci a wilsonovci „zaplétají Spojené státy 

do nechutných aliancí v zahraničí či zvyšují riziko války“.   

 Jacksonovská tradice. Předpokládá, že nejdůležitějším cílem federální vlády jak 

doma, tak v zahraničí by mělo být zajištění „fyzické bezpečnosti a ekonomického 

blahobytu amerického lidu“. Jacksonovci sice nevyhledávají hádky v zahraničí, ale 

když někdo válku začne, souhlasí s generálem Douglasem MacArthurem, že „nee-

xistuje žádná náhrada za vítězství“. 

Jak patrno, zahraniční politika USA není založena pouze na různých, ale přímo 

na protikladných a konkurujících si hodnotách. Například jeffersonovci vystupují 

proti Národní protiraketové obraně USA (NMD) jako příliš drahé Maginotově linii 

v kosmu; ovšem kdyby pomohla nahradit vojáky USA v zahraničí, mohla by být uži-

tečná. Jacksonovci s nadšením NMD podporují. Také hamiltonovci jsou pro NMD  

– vidí v ní příležitost povzbudit ekonomiku, ať již NMD bude fungovat, nebo ne. 

Wilsonovci vystupují proti NMD, a to i kdyby fungovala, protože povzbuzuje závody 

ve zbrojení, znamená ztrátu kontroly zbrojení a povzbuzuje nežádoucí izolacionismus 

jeffersonovců i jacksonovců.  

Zároveň se ovšem protikladné hodnoty mohou shodovat v praktických krocích. Jak 

píše Walter Mead, hamiltonovská vize potřeby vybudovat nový globální ekonomický 

řád může být doplněna wilsonovci o tezi, že tento řád musí být postaven na demokracii 

a ochraně lidských práv. Hamiltonovci se ovšem smějí, když wilsonovci mluví o tom, 

že je třeba ve válce učinit svět bezpečný pro demokracii; wilsonovci zase vzdychají, 

když hamiltonovci chtějí svět bezpečný pro plutokracii – „ale v praxi je cíl hněvu 

wilsonovců i hamiltonovců často stejný“.1  

Porozumění zahraniční politice USA také komplikuje fakt, že prezident ve snaze 

získat si přízeň co nejvíce domácích skupin či vyvážit jejich moc přibírá do svého 

týmu či administrativy stoupence více tradic i frakcí uvnitř vlastní strany. Napří-

klad wilsonovci obsadí ministerstvo zahraničí, zatímco hamiltonovci ministerstvo fi-

                                                      
1 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 96, XVII, 300-302 a 168. 
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nancí a Fed; jeffersonovci budou brzdit rozšiřování NATO, jacksonovci na minister-

stvu obrany budou chtít budovat NMD. Předpovědět, kdy a proč má ta která skupina či 

frakce největší vliv na nějaké rozhodnutí, je obtížné. Nemluvě o situacích, kdy prezi-

dent stojí proti Kongresu, kde má většinu opozice, jejíž částí mohou být i poslanci  

a senátoři zvolení za stejnou stranu jako prezident. Je tudíž zřejmé, že k charak-

teristice stylu zahraniční politiky USA patří neurčitost a rozporuplnost. 

Zvláštní problém při interpretaci zahraniční politiky USA tvoří konkurující si 

principy. Jedná se o již zmiňované dichotomie, které přibližuje i graf číslo 46: rea-

lismus versus idealismus, izolacionismus versus intervencionismus (aktivismus), 

unilateralismus versus multilateralismus. Prostřednictvím těchto párových principů 

jsou často vysvětlovány celé dějiny i současnost zahraniční politiky USA. Porozumět 

politice Spojených států však lze pouze při použití všech těchto principů či přesněji 

zorných úhlů najednou. Jenom v souhrnu totiž zachycují nejen stupeň, ale i povahu 

angažovanosti USA v zahraničí. Tyto zorné úhly se často liší jen mírou abstrakce: 

realismus a idealismus jsou teoretické náhledy, izolacionismus a intervencionismus 

historizující návraty či návrhy, unilateralismus a multilateralismus praktické přístupy. 
 

Graf č. 46: Principy zahraniční politiky USA 
 

 
 

V době studené války všechny prezidentské týmy formující zahraniční politiku 

USA upřednostňovaly realismus před idealismem; jen s určitým příklonem k idea-

lismu u Jimmyho Cartera během kampaně za lidská práva. Byly intervencionistické; 

pouze v letech „vietnamského syndromu“, tedy v souvislosti s porážkou v Indočíně, 

byly patrné určité pochybnosti o Spojených státech a objevovaly se izolacionistické 

nálady. Zároveň je nesporné, že americká zahraniční politika více než kdykoliv 

předtím v historii byla v období studené války zatažena do nejrůznějších aliancí  

a mezinárodních organizací – ovšem zůstala do značné míry unilateralistická; 

multilateralismus byl účelový, instrumentální a ulehčoval plnění cílů stanovených 
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Washingtonem. Čili, „všichni američtí prezidenti v době studené války tvrdě obhajova-

li a praktikovali, někteří více, jiní méně, suverénní právo USA jednat unilaterálně, 

když americký národní zájem, podle jejich názoru, vyžadoval nezávislou akci“.1 Tento 

přístup se po skončení studené války v zásadě nezměnil.  

Kontinuita a diskontinuita 
Při pohledu přes prizma idejí a doktrín působí zahraniční politika USA ve středně-

dobých úsecích poměrně chaoticky. Diskontinuita v zahraniční politice Spojených 

států je obecně známá. Nejde pouze o ideologické zlomy, jakým byl například přechod 

od Grovera Clevelanda k Williamu McKinleymu či od Theodora Roosevelta k Wo-

odrowu Wilsonovi. Každý prezidentský kandidát ať již z Republikánské nebo Demo-

kratické strany, když brojil proti svému protivníkovi v Bílém domě, zdůrazňoval po-

třebu změny. V současnosti je například zvláště citlivě přijímáno, že s příchodem vlá-

dy George Bushe ml. do Bílého domu vzniklo v americké politice výrazné napětí me-

zi tématem lidských práv a otázkou bezpečnosti, a to zvláště po teroristickém útoku 

11. září 2001. Nejen mnozí politici, ale i většina teoretiků a propagandistů úspěšně 

během několika let vyměnili prapor boje za lidská práva za meč obrany bezpečnosti 

USA. Také ústavní nejasnosti snižují efektivnost a ničí plánovitý charakter zahraniční 

politiky, který je tak příznačný například pro Čínu.  

V poválečném vývoji zahraničněpolitické doktríny USA lze zaznamenat celou řadu 

rozdílů v přístupech jednotlivých prezidentů. Například Trumanova doktrína2 hovořila 

o podpoře vlád proti ozbrojeným menšinám, Reaganova doktrína3 pak o podpoře boje 

ozbrojených menšin proti vládám. Politika Bushe ml. svojí podporou tzv. barevným 

revolucím či důrazem na transformační diplomacii byla orientována na podporu opozi-

ce uvnitř jiných států, a to silovou, ale neozbrojenou.4 Přes všechny tyto odlišnosti 

měly tyto přístupy jedno společné: byly ospravedlněním a vymezením intervenční 

politiky. Tuto politiku ovšem doprovázely velké spory. Jak upozorňuje Henry Kissin-

ger, veřejnost a elity USA byly po celé 20. století vnitřně rozpolcené v chápání role 

Spojených států ve světě: „Žádná jiná společnost rozhodněji netrvala na nepřípustnosti 

vměšování do vnitřních záležitostí jiných států, žádná vášnivěji netvrdila, že její hod-

noty mají univerzální platnost. Žádná země nebyla v každodenní diplomacii pragmatič-

tější, žádná ideologičtěji neprosazovala mravní ideály svých dějin. A žádná jiná země 

se neangažovala v zahraničí tak nerada, přestože zároveň v nebývalé míře vstupovala 

do aliancí a brala na sebe rozsáhlé závazky.“5 To hodnocení platí stále.  

Je zřejmé, že při veřejném důrazu na diskontinuitu dochází k prolínání pro-

gramů i aktivit vlád vyrostlých z vítězství různých politických stran. Existuje dílčí 

zahraničněpolitický konsens uvnitř vládnoucí elity, který se ale vyvíjí. Například 

                                                      
1 PAPP, Daniel S., JOHNSON, Loch K. and BELMONT, John Endicott: American Foreign Policy. Cito-

vané vydání, s. 154-155. 
2 Viz Dokumenty na CD – 80. Trumanova doktrína, 12. 3. 1947 
3 Viz Dokumenty na CD – 121. Reaganova doktrína, 6. 2. 1985 
4 Viz Dokumenty na CD – 139. Doktrína USA, září 2002 a 146. Doktrína USA, březen 2006 
5 KISSINGER, Henry A.: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 1996,  

s. 11-12. 
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celé období studené války jako hlavní zdůvodnění zahraničněpolitické aktivity sloužily 

Kennanovy představy o zadržování komunismu. Bylo tomu tak někdy v reaktivní, jin-

dy v ofenzivní podobě, dělo se tak na škále od Johnsonovy doktríny budování mostů1, 

přes kissingerovské détente až po Reaganovu vizi bitvy Armagedon s říší zla2. Obdob-

ně platí, že téměř po celé období studené války definice cílů a prostředků zahraniční 

politiky navazovala na dokument NSC-68.3 Právě tak od šedesátých let dvacátého sto-

letí až do současnosti tvoří základ vojensko-politického myšlení ve Spojených státech 

strategie pružné reakce.  

Lze uvést i konkrétnější ukázky prolínání zahraniční politiky odlišných vlád. Na-

příklad v době realpolitiky prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda byly na jed-

náních Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě kladeny základy Carterovy 

politiky lidských práv. Naopak v závěrečném období vlády Jimmyho Cartera byl patr-

ný velký růst výdajů na zbrojení a opětovná koncentrace pozornosti na konfrontaci se 

Sovětským svazem, což byly výrazné priority následujícího prezidenta Ronalda Rea-

gana. Ale také porušování mezinárodního práva v případě bombardování Jugoslávie 

či důraz na boj proti terorismu v posledních letech vlády Billa Clintona ukázaly na 

budoucí dominanty zahraniční politiky George Bushe ml. Ten naopak po prohrách 

v Iráku i neúspěších některých barevných revolucí ustoupil od ryzího unilateralismu  

a začal hovořit o potřebě spolupráce se spojenci i mezinárodními organizacemi a do-

konce zahájil přímá jednání se Severní Koreou či Íránem, což by mohlo být charakte-

ristické pro Obamovu vládu. Sestavování týmu spolupracovníků nově zvoleného pre-

zidenta – ať již jde o výběr ministryně zahraničí (senátorka Hillary Clintonová, man-

želka demokratického exprezidenta Billa Clintona) nebo ministra obrany (Robert Ga-

tes, minstr předcházející republikánské vlády George Bushe ml.) či šéfa CIA (Leon 

Panetta, bývalý šéf kanceláře Billa Clintona), ale také o další členy administrativy  

– zatím naznačuje, že se v Obamově zahraniční politice bude jednat více o návrat do 

dob prezidentství Billa Clintona než o slibovanou zásadní změnu.  

 Pozoruhodné je, že přes všechny výkyvy a rozpory v zahraniční politice USA, 

které souvisejí jak s velkou komplikovaností rozhodovacích procesů, tak s pozo-

ruhodně slabým strategickým řízením, se dostavují úspěchy. Pouhé čtvrt století 

dělí svět od porážky USA ve Vietnamu k vítězství ve studené válce. Tato skuteč-

nost může svádět k představě o božím předurčení Spojených států. Základní důvod 

úspěchů USA ale postrádá tajuplnost: moc Spojených států je tak velká, že umožňu-

je přežít chyby. Přežití ve velmocenské pozici pak dává šanci chyby napravit. 

Alespoň částečně a alespoň prozatím. 

Demokracie a síla 
Postavení Spojených států na počátku 21. století ve světě zkomplikovala především 

intervence v Iráku. Podle řady autorů by demokracie měla být lékem na časté používá-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 98. Lyndon Johnson: Budování mostů, 23. 5. 1964 
2 Viz Dokumenty na CD – 115. Ronald Reagan: Vystoupení v britském parlamentu, 8. 6. 1982  

a 118. Ronald Reagan: Říše zla, 8. 3. 1983 
3 Viz Dokumenty na CD – 88. NSC 68, 14. 4. 1950 
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ní násilí v mezinárodních vztazích. Jak bylo uvedeno na začátku části G. a v 15. kapi-

tole, jedna z nejčastěji opakovaných tezí na obhajobu demokracie říká, že demokra-

tické státy neválčí. Demokratické prostředí je prý zdrojem pacifistických hodnot  

a vede k pacifistické politice. Podle Francise Fukuyamy „ve světě složeném z liberál-

ních demokracií by tedy mělo být méně důvodů k válčení, protože všechny národy 

budou vzájemně uznávat svou legitimitu“. Podle tohoto autora nejde pouze o to, že 

„liberální demokracie drží na uzdě přirozené lidské sklony k agresivitě a násilí, ale  

o to, že tyto instinkty od základu změnila a že odstranila příčinu imperialismu“.1  

Prokázat tuto tezi na historických faktech je však nesmírně obtížné. Ani všich-

ni otcové-zakladatelé USA se nedomnívali, že republika či demokracie přinášejí míro-

vou zahraniční politiku. Alexander Hamilton ve stati Federalista č. 6 napsal, že „válek 

lidových bylo v dějinách téměř stejné množství jako královských“. A připomínal, že 

Perikles – vůdce demokratických Athén – „dobyl a zničil město na ostrově Samu za 

cenu velkých ztrát na životě a majetku svých krajanů jen proto, aby uspokojil uraženou 

prostitutku“.2 V souvislosti s hospodářskou krizí lze také připomenout varování poli-

tického realisty Roberta Jervise, že „hrozbou pro pacifistické hodnoty je ekonomická 

deprese, která též může podkopávat demokracii a oslabovat spojení mezi dobrými poli-

tickými vztahy a prosperitou.“3  

Problém spojení války a demokracie je ale jen částí problému. Obecnější otáz-

ka zní, zda demokratické státy používají v zahraniční politice nedemokratické 

metody. Zda se uchylují k nevyprovokovanému násilí, porušování mezinárodního 

práva a k pohrdání názory či zájmy jiných států. Proto je třeba rozlišit (a) války 

mezi demokraciemi, (b) války vedené demokraciemi, a to především útočné, (c) použi-

tí vojenské síly v zahraniční politice bez války a (d) použití jiných druhů násilí, třeba 

subverzní aktivity nejen zpravodajských služeb od špionáže ve spojeneckých zemích, 

přes ovlivňování masových sdělovacích prostředků, politických stran až po atentáty  

a svrhávání vlád.  

Podle teorie o spojení demokracie a mírové politiky se dá očekávat, že v USA jako 

liberální demokracii stát ve vnitřní politice nepoužívá násilí k donucení vlastního oby-

vatelstva k nějakým politickým postojům – a tudíž ani v zahraniční politice neužívá 

násilí. Jenž frekvence užití vojenské síly i způsob válčení ukazují, že mnozí státníci ve 

Washingtonu opravdu nepocházejí z Venuše, ale jsou z Marsu. Převod metod z vnitř-

ní politiky do politiky zahraniční je někdy možný, ale pravděpodobně je spíše 

výjimečný než zákonitý.   

Využití diplomatů, misionářů, obchodníků či nevládních organizací k převratům či 

manipulaci při výběru politické elity jiných států není zrovna řídký jev v zahraniční 

politice demokratických Spojených států. Tyto nástroje začal Washington používat od 

svržení havajské královny koncem 19. století, na začátku 21. století získal podobu tzv. 

barevných revolucí či transformační diplomacie. V období po 2. světové válce bylo 

                                                      
1 FUKUYAMA, Francis: Konec dějin a poslední člověk. Citované vydání, s. 19 a 253. 
2 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů. Citované vydání, s. 54 a 51. 
3 JERVIS, Robert: American Foreign Policy in a New Era. Citované vydání, s. 28. 
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například prokázáno vměšování CIA do voleb ve Francii a Itálii, ale i podíl této agen-

tury na puči černých plukovníků v Řecku či na svržení Salvadora Allendeho v Chile či 

Joãoa Goularta v Brazílii. Vesměs se jednalo o akce směřující proti demokraciím. Jak 

pravil Henry Kissinger v případě Chile: „Nevidím důvod, proč bychom měli dovolit 

předat zemi marxistům jenom proto, že lid je neodpovědný“.1  

V návaznosti na tuto cynickou Kissingerovu tezi lze namítnout, že Spojené státy se 

uchylovaly k násilí právě pro potřeby prosadit či upevnit demokracii. Tomu ovšem 

neodpovídají statistická data. Tabulka číslo 86 shrnuje analýzy důvodů neválečného 

užití síly, které prováděl James Meernik; propočty se týkají období od roku 1798 do 

vstupu USA do 2. světové války. Podle Meernika v tomto časovém úseků Spojené 

státy použily ve své zahraniční politice vojenskou sílu neválečným způsobem cel-

kem 172krát. Z tabulky vyplývá, že nejčastěji použili prezidenti takto vojenskou 

sílu na ochranu občanů USA (103 akcí, i když ochrana občanů často slouží jako zá-

minka, podle Ústavy je prezident odpovědný za zájmy národa a jeho lidu) a zajištění 

obchodu (90 akcí). Oněch 60,0 % případů, kdy byla užita vojenská síla v zájmu 

ochrany občanů Spojených států a 52,3 % užití síly na obranu ekonomických zájmů, se 

ovšem překrývá a dohromady činí 76,7 % – zájmy občanů USA bývají často podnika-

telské. Z tabulky je zřejmé, že liberálně-idealistické cíle vedly k užití vojenské síly 

ve 28 případech ze 172,2 představují tedy výraznou menšinu.  
 

Tabulka 86: Důvody užití síly, 1798-1941 
 

oblast 1798-1865 1866-1898 1899-1918 1919-1941 celkem 

obrana občanů USA 34 25 29 15 103 

obrana či rozšíření území 10 1 4 4 19 

obrana spřátelených vlád 1 2 12 10 25 

obrana cti USA 3 0 0 0 3 

preventivní válka 0 0 0 1 1 

zajištění obchodu 35 20 26 9 90 

prosazování liberálního 

idealismu 
2 0 20 6 28 

    

Užití síly a pacifismus 
Statistiky jednoznačně potvrzují, že Spojené státy mají nebývale velký sklon 

uchylovat se k užití síly v mezinárodní politice. Richard Grimmett ve své studii pro 

Kongres3 uvádí od roku 1798 do roku 2007 celkem 329 případů užití ozbrojených 

sil USA v zahraničí. Přitom jako jeden statistický případ se počítá i vojenská akce 

trvající více let. Zároveň za dobu tzv. války proti terorismu, tedy v rámci Operace Tr-

valá svoboda, v některých případech uvádí odlišná teritoria – například akce v Afric-

                                                      
1 Citováno podle GADDIS, John Lewis: Strategies of Containment. Citované vydání, s. 336.  
2 MEERNIK, James D.: The Political Use of Military Force in US Foreign Policy. Citované  

vydání, s. 207. 
3 Viz Dokumenty na CD – 166. Kongresová dokumentace užití síly 
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kém rohu, Kosovu a Afganistanu ve stejném čase – jako jednu statistickou položku.  

I při tomto metodologickém zúžení to znamená v průměru 1,6 případů použití vojen-

ské síly Spojených států v zahraničí ročně.1  

Ani to ovšem nejsou celé Spojené státy. Historie severní hranice USA je ukáz-

kou prvního využití arbitráže v moderních dějinách diplomacie i odzbrojení hra-

niční oblasti. Řada příkladů mírových aktivit vlády USA má svůj pacifistický vrchol  

v Kellogg-Briandově paktu2. I když ryzí izolacionismus nebyl nikdy oficiální politikou 

USA, bylo vždy mnoho občanů tohoto státu, kteří se snažili zabránit agresivnímu akti-

vismu své vlády.  

K dějinám USA patří i skutečnost, že všechny větší vojenské akce v zahraničí by-

ly doprovázeny velmi originálními protiválečnými aktivitami – snad jen s výjim-

kou 2. světové války, která byla po japonském útoku na Pearl Harbor vnímána jako 

nutnost, zatímco ostatní války jako otázka volby. Henry David Thoreau3 svým bojem 

proti anexi Texasu a válce s Mexikem kladl základy hnutí odporu zlu bez násilí, kte-

ré později proslavili Lev Nikolajevič Tolstoj, Mahátma Gándhí a Martin Luther King. 

Byli to američtí kvakeři, kteří už v 19. století zakládali moderní pacifistické hnutí, 

aby pak za svoji aktivitu obdrželi v roce 1947 Nobelovu cenu míru. Antiimperialis-

tická liga hledala jinou zahraniční politiku pro USA než tu, kterou nastopil Washing-

ton po získání pozice světové mocnosti.4 Eugene Debs svým jednáním během  

1. světové války dal příklad příslušníkům masového odporu proti válce v Indo-

číně a inspiruje i dnešní hnutí proti intervenci v Iráku. I v době mccarthismu, jak 

upozorňuje Walter Mead, „anti-antikomunisté“ tvrdili, že mnozí komunisté v USA i 

jinde jsou „dobrosrdeční sociální idealisté, motivovaní více ryzí touhou po rasové a 

sociální rovnosti než nějakým přáním budovat stalinský policejní stát. To byla pravda 

a z hlediska hodnocení záměrů a motivů mnoha čestných amerických komunistů by to 

nemělo být zapomenuto“.5 Zvláštností byl důsledný, byť okrajový, izolacionismus, 

který se objevil jak v době 1. světové války, tak i 2. světové války. A tak by bylo mož-

né pokračovat poměrně dlouho.  

Tyto a obdobné protiválečné či protiimperialistické aktivity ale vždy doprovázel 

tlak a násilí z druhé strany, které někdy provozovala vláda, jindy zase část politické 

elity, tlačící na vládu zprava. Thoreau a Debs byli odsouzeni, King zavražděn. Hnutí 

„stoprocentních Američanů“ po 1. světové válce a mccarthismus po 2. světové válce, 

skandalizace odpůrců vietnamské či irácké války byly dílem nátlakem proti vládě, 

dílem podporovány vládou. Porušování občanských práv doprovází vojenskou ak-

tivitu USA poměrně často. Nejznámější jsou internace Japonců za 2. světové války6, 

dnes pak skandály v irácké věznici Abu Graib a hlavně vězení na základně Guantaná-

                                                      
1 Viz GRIMMETT, Richard F.: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2007. 

Citované vydání – http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32170.pdf 
2 Viz Dokumenty na CD – 68. Kellogg-Briandův pakt, 27. 8. 1928 
3 Viz Dokumenty na CD – 37. Henry D. Thoreau, Občanská neposlušnost, 1849 
4 Viz Dokumenty na CD – 55. Program Americké antiimperialistické ligy, 18. 10. 1899 
5 MEAD, Walter Russell: Special Providence. Citované vydání, s. 70. 
6 Viz Dokumenty na CD – 75. Franklin D. Roosevelt: Příkaz No. 9066, 19. 2. 1942 
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mo a pravděpodobně i na základně Camp Bondsteel v Kosovu (tu vysoký komisař pro 

lidská práva Rady Evropy Alvaro Gil-Robles po své inspekci v roce 2005 nazval „ma-

lou verzí Guantanáma“). Skandály je opředena údajná internace nepohodlných ve věz-

nicích CIA v zemích, které umožňují tvrdší zacházení s vězni než povolují zákony 

ve Spojených státech.  

Alien and Sedition Acts1 přijaté v době kvaziválky s Francií roku 1798, Zákon  

o špionáži2 v době 1. světové války a Vlastenecký zákon3 v současnosti potvrzují slova 

Alexandra Hamiltona, který z poznatků o fungování světového politického systému 

dovozoval, že „na chování národa má největší vliv bezpečnost před vnějším ohrože-

ním. Jejímu diktátu ustoupí po čase i vřelá láska ke svobodě. Násilné ničení životů  

a majetku, jímž se vyznačuje válka, trvalé vypětí a obavy provázející stav neustálého 

nebezpečí donutí i ty národy, které na svobodě lpějí nejvíce, aby se pro zajištění klidu 

a bezpečí uchýlily k institucím, směřujícím k potlačení jejich občanských a politických 

práv. Aby byly bezpečnější, jsou nakonec ochotny riskovat, že budou méně svobod-

nými,“ psal Hamilton ve stati Federalista č. 8.4      

Spojené státy nejen vedou války často. Je jim též cizí i ona ostýchavost, která je 

příznačná u Evropanů pro užití síly po 2. světové válce. Po porážce Francie ve Viet-

namu a vyklizení Alžírska zůstala vlastně jenom Velká Británie, která dává najevo onu 

středověkou a koloniální samozřejmost při užívání síly v mezinárodní politice. Proto 

neokonzervativec Robert Kagan připomíná v souvislosti s bombardováním Jugoslávie 

slova generála Wesleye Clarka o „evropském přístupu“. „Byli to vždy Američané, kdo 

navrhovali nové, citlivější cíle… a vždy někdo ze spojenců vyjadřoval pochyby a vý-

hrady.“ Podle Clarkova názoru „jsme zaplatili nižší operační účinností, protože jsme 

museli omezovat povahu operací tak, aby odpovídala politickým a právním obavám 

členských států NATO“. Výsledkem byla válka, která se nelíbila ani Evropanům, ani 

Američanům.5 Až nyní, po zatažení NATO do operací v Afganistanu a Iráku, se Evro-

pa vrací ke koloniálním praktikám.  

Mravní převaha demokratické politiky 
Přestože se Spojené státy nebývale často uchylují k užívání síly, jejich rétorika je 

převážně demokraticky mírová. Nejde o pokrytectví, či jenom o pokrytectví. Již na 

počátku dějin Spojených států, jak již bylo řečeno v 7. kapitole, vznikl svérázný názo-

rový konglomerát, spojující pragmatickou politiku síly s humanistickou a nábo-

ženskou frazeologií. Ten tvoří důležitou složku politické kultury USA dodnes. Jeho 

síla a zvláštnost není dána oddaností demokracii – podle některých autorů Spojené 

státy nejsou unikátní svým liberalismem, ale především absencí feudální minulosti.  

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 15. Zákon o naturalizaci, 18. 6. 1798, 16. Zákon o cizincích, 25. 6. 1798, 17. 

Zákon o nepřátelských cizincích, 6. 7. 1798, 18. Zákon o další ochraně obchodu Spojených států,  

9. 7. 1798 a 19. Zákon o pobuřování, 14. 7. 1798 
2 Viz Dokumenty na CD – 64. Zákon o špionáži, 15. 6. 1917 
3 Viz Dokumenty na CD – 135. Vlastenecký zákon, 26. 10. 2001 
4 HAMILTON, Alexander, JAY, John, MADISON, James: Listy federalistů.  Citované vydání, s. 62. 
5 KAGAN, Robert: Labyrint síly a ráj slabosti. Citované vydání, s. 34 a 68. 
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Samotná představa prosazování demokracie zakládá velice pestré a rozporné pojetí 

zahraniční politiky. Podle Michaela Desche to byl Immanuel Kant, autor nesmrtelné 

eseje O věčném míru, kdo zásadně ovlivnil zahraniční politiku USA. Učinil tak prý 

především svojí teorii „demokratického míru“. A nejde pouze o Wilsonovu vizi Spo-

lečnosti národů. Podle Desche v USA „slouží kantovský Liberalismus jako filosofické 

ospravedlnění intervence a hegemonie.“ Liberalismus Spojených států získal čtyři 

unikátní rysy: (1) představu, že politický a ekonomický rozvoj jsou snadné; (2) pře-

svědčení, že všechny dobré věci jsou společné; (3) že radikalismus a revoluce jsou 

špatné; a (4) že demokracie je důležitější než politický pořádek. Ony poslední dvě 

premisy jsou sice v protikladu, to ale nikterak není v rozporu s tradicí. „Není překva-

pením, že »věčné války pro věčný mír« jsou neustále se vracejícím tématem v dějinách 

Liberálních států“. První dvě premisy „činí Spojené sáty nadměrně optimistickými či 

utopickými; třetí Liberální premisa z nás často činí kontrarevolucionáře či reakcionáře; 

čtvrtý předpoklad nás vede ke zvláštnímu druhu domýšlivosti nebo arogance.“1  

Je nerealistické domnívat se, že liberální demokracie přináší pacifistickou politiku. 

Nejde pouze o frekvenci používání síly a způsob válčení ze strany USA. Demokracie 

znamená, že konflikty jsou uvnitř státu řešeny nenásilnými prostředky, ne že 

zmizí. Znamená, že vláda respektuje názor většiny – přičemž není dané, že by ná-

zor většiny veřejnosti v jednom státě měl odpovídat názoru většiny v jiném státě. 

Skutečně bude názor občanů v případně demokratickém Iráku na izraelsko-palestinský 

konflikt stejný jako názor Američanů? S kterou arabskou vládou má USA více shod-

ných strategických zájmů, než s fundamentalistickou Saúdskou Arábií? Řešením roz-

hodně není účelové převyprávění definice demokracie, kdy například po ztrátě vlivu 

USA na ropné zásoby na Sibiři začala pracoviště, jako je Freedom House, zařazovat 

Rusko na svých seznamech mezi nedemokratické státy, zatímco Afganistan mezi čás-

tečně demokratické.   

Někteří liberálové mají tendenci vnímat Spojené státy jako nevinnou, benevolentní 

a ve všem výjimečnou zemi, která vždy jedná ve jménu vyšších, demokratických cílů. 

Moralismus tak dostává dvojjedinou podobu – představu o tom, že mezinárodní 

vztah je nutné hodnotit pomocí mravních norem a zároveň že americké hodnoty 

jsou jedinými mravními hodnotami, že jsou univerzální mírou dobra. Ovšem ni-

kdo menší než Russell Kirk, nejvýraznější teoretik mezi konzervativci-tradicionalisty, 

napsal: „Různé země musí dnes nalézt své vlastní cesty k pořádku, spravedlnosti  

a svobodě. My Američané jsme nebyli ustanoveni jejich opatrovníky.“ 2 

Také liberál Arthur Schlesinger ml. se nad častými úvahami o morální převaze za-

hraniční politiky Spojených států ptá, kdy a kolikrát USA „ztratily nevinnost“. Se stej-

ným nadhledem pak odpovídá, že „žádný lid, vycházející z Kalvína a Tacita, nemohl 

být nikdy příliš nevinný. Žádná země, založená na invazi, dobytí a vraždě nebyla ne-

                                                      
1 DESCH, Michael C.: America's Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of Overreaction in U.S. 

Foreign Policy. In: International Security, Winter 2007/08, s. 14 a 10-11. 
2 KIRK, Russell: Vyhlídky konzervativců. In: KIRK, Russell, BUCHANAN, Pat:  Ne exportu demokracie. 

Citované vydání, s. 12. 
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vinná. Žádný lid systematicky zotročující černochy a zabíjející rudochy nebyl nevinný. 

Žádný stát založený revolucí a poté rozštěpený občanskou válkou nebyl nevinný. Ús-

tava nepředpokládala nevinnost člověka, dokonce ani těch lidí, kteří byli požehnáni 

tím, že jsou Američané.“1 

Mocné a krásné Spojené státy může porazit vlastní narcisismus. I když se hlásí 

k universalistickým hodnotám, mají sklon tyto hodnoty spojovat výlučně s vlastní zku-

šeností a úzkoprse pojatými národně-státními zájmy. Nacionalistický univerzalismus 

(Hans Morgenthau) vidí jako mravné egoistické skupinové hodnoty, zatímco skutečně 

mravné jsou pouze vlastní zájmy, viděné přes prizma humanistických hodnot. Seymour 

Lipset připomíná, že podle mnoha autorů „amerikanismus patří mezi -ismy či ideolo-

gie právě tak jako komunismus, fašismus nebo liberalismus.“ Tuto „ideologii symboli-

zuje pět pojmů: svoboda, rovnostářství, individualismus, populismus a laissez faire. 

Příslušnost k americkému národu představuje ideologický závazek a není nikomu dána 

od narození. Pokud někdo odmítá americké hodnoty, není Američan.“ Zároveň, jak 

uvádí Saumel Huntington, přisuzují své zemi a jejímu politickému krédu „řadu atribu-

tů a funkcí, náležejících církvi“.2 

Zdroje silového stylu 
Statistiky hovoří o častém užití vojenské síly v zahraniční politice USA, umožňují 

popsat i oficiální motivaci. Nemohou ale odhalit příčiny, proč styl zahraniční politiky 

Spojených států obsahuje tento sklon k častému užívání síly. Tato tendence nadměrně 

užívat sílu v zahraniční politice má několik příčin.  

 Samotné Spojené státy sice vznikly díky první protikoloniální revoluci, ovšem 

provedli ji kolonisté. Nešlo o osvobození kolonizovaných domorodců, ale  

o vzpouru anglosaských přistěhovalců proti vlastní metropoli – revoluce více při-

pomínala občanskou válku než antikoloniální revoluce šedesátých let 20. století. 

Mnozí z amerických kolonistů si z mateřské země přinesli mentalitu kolonizá-

torů. Ta – ať již v podobě agresivní nadřazenosti či v Kiplingově paternalistické 

vizi údělu bílého muže – stále ovlivňuje velkou část politické elity USA. A tak 

vznešená slova Deklarace nezávislosti doprovázelo otrokářství, genocida indiánů, 

expanze. Osvícenství a jeho doktrinální dědictví ovlivňuje pouze část politické eli-

ty USA. Odlišný vývoj severní a jižní hranice Spojených států (viz blíže 5. ka-

pitola) symbolizuje sklon využít jakoukoliv slabost k získání jednostranných vý-

hod. Není náhodou, že jsou to Spojené státy, kde se zrodila anglosaská geopolitika 

a kde se zformovala škola politického realismu.  

 Obyvatelstvo Spojených států tvořilo od počátku obchodní společnost. Výroba 

vždy vyžadovala export – bavlny, obilovin, průmyslových výrobků, služeb, kapitá-

lu atd. Dnes jsou navíc Spojené státy závislé na importu řady strategických suro-

vin, a to především ropy. Proto jsou nesmírně citlivé na porušování svobody moří 

a také jejich první užití síly (kvaziválka s Francií či bombardování berberských 

států, ale i ponorková válka Německa jako zdůvodnění vstupu do světových válek) 

                                                      
1 SCHLESINGER, Arthur M., Jr.: The Cycles of American History. Citované vydání s. 10. 
2 LIPSET, Seymour M.: Dvousečná zbraň. Citované vydání, s. 19, 33 a 69.  
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mělo tuto motivaci. Zajištění svobody moří může pak být v souvislosti s výše zmí-

něnou mentalitou vnímáno jako úplná kontrola moří. Politiku otevřených dveří 

v Číně1 zároveň mohou doprovázet vysoká dovozní cla do USA, ale i zákon, zaka-

zující imigraci Číňanů2.  

 V samotných Spojených státech existuje sociální klima, které připouští užití síly 

víc než klima v poválečné Evropě. Individualismus, který má bezesporu řadu 

ctností, vedl k přecenění významu dravého podnikání a sociálně-darwinistické 

pseudoetiky. Už Hegel ve své Filosofii dějin napsal, že v USA „obecná ochrana 

vlastnictví a téměř žádné daně jsou fakta, jež lidé neustále oceňují. Tím je zároveň 

dán základní charakter, který spočívá v zaměření soukromníků na výdělek a zisk. 

To určuje převahu partikulárních zájmů, obracejících se k obecnému jen pro vlast-

ní prospěch.“3 Sociální síť je v USA mnohem propustnější, než je tomu ve vyspě-

lých kapitalistických státech Evropy a také mnohem více lidí tam končí ve vězni-

cích. Vytvořila se společnost, kde, jak uvádí Seymour Lipset, absolutní hodnotu 

zákona doprovází největší zločinnost na světě. Proto také americké kulturní hodno-

ty, jak zdůraznili Robert Merton a Daniel Bell, motivovaly lidi k úspěchu za kaž-

dou cenu: „Poctivě, pokud to bylo možné, a nepoctivě, pokud je to nutné“.4  

Přitažlivost USA je mimo jiné dána tím, že kolonizace Ameriky a způsob vytvá-

ření Spojených států umožnily naplnění řady evropských ideálů a idejí, které 

v zemích jejich původu nebylo možné uskutečnit. Někdy takovéto naplnění může 

být pouhá iluze. Například individualismus teorie smluvního vzniku státu je pro kaž-

dého empirika neprůkazný. Jenže Spojené státy vznikly na první pohled smlouvou 

jednotlivců – ať již v podobě dohody na lodi Mayflower5, nebo formou Deklarace ne-

závislosti6 či přijetím Ústavy7. Je to ale pouze fiktivní představa. Smluvní teorie hovoří 

o vytvoření společnosti i státu najednou. Na lodi Mayflower si otcové-poutníci z Evro-

py vezli ideje, nářadí, zkušenosti. Nebyli „nespolečenští“. Samotné Spojené státy pak 

nevznikly dohodou jedinců, ale třinácti kolonií – což byla hotová společenstva a často 

dokonce i politické instituce.  

Povaha formování Spojených států však byla taková, že umožňovala individu-

alismus upevňovat. Hegel v citované Filosofii dějin tvrdil, že v USA ještě nevyzrál 

stát do evropské podoby, protože tam není zralá sociální struktura. Chybí napětí mezi 

bohatstvím a chudobou, protože – řečeno moderním jazykem – tato zem nabízí origi-

nální podmínky pro kariéru či mobilitu v nejširším smyslu. Severní Amerika podle 

Hegela nespěje k sociálnímu „napětí, neboť má stále ve velké míře východisko 

v kolonizaci a množství lidí neustále proudí do rovin kolem Mississippi. Tímto pro-

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 54. První Nóta o politice otevřených dveří, 6. 9. 1899 a 57. Druhá Nóta  

o politice otevřených dveří, 3. 7. 1900 
2 Viz Dokumenty na CD – 47. Zákon zakazující imigraci Číňanů, 6. 5. 1882 
3 HEGEL, Georg W. F.: Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2004, s. 62.  
4 LIPSET, Seymour M.: Dvousečná zbraň. Citované vydání, s. 281.   
5 Viz Dokumenty na CD – 2. Mayflowerská smlouva, 11. 11. 1620 
6 Viz Dokumenty na CD – 6. Deklarace nezávislosti USA, 4. 7. 1776 
7 Viz Dokumenty na CD – 9. Ústava USA, 17. 9. 1778 
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středkem zmizel hlavní zdroj nespokojenosti a trvání nynějšího občanského stavu je 

zaručeno. Srovnávat severoamerické svobodné státy s evropskými zeměmi je tedy 

nemožné, neboť Evropa navzdory všemu vystěhovalectví takový přirozený odliv oby-

vatel nemá. Kdyby ještě byly bývaly germánské lesy, nebylo by ovšem bylo došlo 

k Francouzské revoluci.“ Podle Hegela tedy „s Evropou by Severní Amerika mohla být 

porovnávána teprve tehdy, kdyby nezměrný prostor tohoto státu byl zaplněn a kdyby 

byla občanská společnost zatlačena do sebe. Severní Amerika je ještě ve stádiu kulti-

vace krajiny. Teprve až se zvyšování počtu rolníků zabrzdí jako v Evropě, budou se 

obyvatelé místo na venkov hrnout do měst k městským řemeslům a styku, vytvoří 

kompaktní systém občanské společnosti a dojdou k potřebě organického státu.“1 

 Hegelovskou pravdou je, že Spojené státy po celé své dějiny měly své „germán-

ské lesy“ pro volné, pionýrské podnikání. Svoji podnikatelskou, v zásadě individua-

listickou energii mohli občané tohoto státu vždy obracet do volných prostor: expanzí 

na „svobodná“ území, objevováním nových zdrojů bohatství jako bylo zlato či 

ropa; dnes je to působení v nadnárodních společnostech. To byl a stále do určité 

míry zůstává zdroj zisku – a útlum či vývoz sociálního napětí. Sociální problémy bylo 

dříve možné v USA vyvážet do volného prostoru na Západ v povozech, dnes pak pro-

střednictvím nadnárodních korporací do globalizované periferie – jak to bylo patrné 

v průběhu finanční krize roku 2008, jejíž velkou část Spojené státy exportovaly do 

zahraničí. Proto ve Spojených státech tak výrazně staví svobodu (a to i ve smyslu prá-

va nosit a užívat zbraně) nad rovnost (a to nejen sociální). V tomto smyslu je společ-

nost v USA otevřená a nevyzrálá. Proto jí jakákoliv sociální či politická krize tak 

hluboko otřese. Zdaleka není jasné, jak v 21. století tato společnost zareaguje napří-

klad na uzavírání zahraničních trhů z důvodu růstu konkurence či ztráty pozice dolaru 

či na potřebu změnit model spotřeby na dluh a na úkor ostatních částí planety.  

Potřeba kooperace 
Největším testem hegemonie USA v nadcházejícím desetiletí nebude růst moci ně-

kolika center globalizovaného světa, ale jejich další osamostatňování. To bude mít 

celou řadu podob, počínaje ústupem od dolaru jako platidla a rezervní měny, až po 

vytváření svébytných ekonomicko-politických struktur jako je šanghajská organizace 

spolupráce či BRIC. Bude se vytrácet možnost vývozu problémů i nepřiměřeného zis-

ku nadnárodních korporací, což spoluvytvářelo národní bohatství Spojených států.  
 

Tabulka č. 87: Populace v roce 2050 

(v tisících) 
 

stát, oblast 
vysoká 

varianta 

nízká 

varianta 

konstantní 

fertilita 

USA 467 912 344 331 418 632 

Evropa 777 168 566 034 626 370 

svět 10 756 366 7 791 945 11 857 786 
 

                                                      
1 HEGEL, Georg W. F.: Filosofie dějin. Citované vydání, s. 62. 
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Pokles ekonomické váhy bude mít zvláštní podobu: při lineárním vývoji bude 

v polovině 21. století ekonomika Číny mohutnější než ekonomika USA a ekono-

mika Indie větší než ekonomika Evropské unie. Podle prognózy zpravodajských 

služeb USA1 z listopadu 2008 se svět vrací do podoby před dvěma sty lety, kdy byl 

podíl Číny na produkci světového bohatství 30 % a Indie 15 %.2  Ovšem životní úro-

veň či HDP na hlavu obyvatele bude na Západě vyšší. Zároveň, jak ukazuje tabulka 

číslo 87, podle demografické prognózy OSN z roku 2006 by obyvatelstvo Spojených 

států mělo v roce 2050 tvořit přibližně 4,4 % světové populace (Evropané 7,2 %).3  

Jako velký problém se ukáže, že současný model spotřeby v USA, který se stal 

vzorem pro všechny ostatní státy světa, nelze z důvodů omezených zdrojů a mož-

ností ekosystému planety globálně rozšířit. Zároveň je zřejmé, že život amerických 

středních vrstev na dluh má ještě další problematický rozměr: individuální vni-

trostátní půjčky od osobních kreditních karet až po hypoteční úvěry, ale též za-

dlužování bank i státu v zahraničí. To vše se pro budoucnost, v níž se ekonomicky 

mocnými hráči stávají také země BRIC, stane velmi problematickým. 

Za této situace se současná úroveň spotřeby v USA bude jevit jako nezaslouže-

né privilegium, které lze udržet jen silou. Silou, která se v nových poměrech může 

ukázat buď jako sebevražedná, nebo nedostatečná. Na pořad dne se tak může dostat 

nutnost restrukturalizovat životní způsob středních vrstev v USA. Tento velice 

bolestný proces může vytvořit nebezpečný tlak na zahraniční politiku Washingtonu.  

Udržení hegemonistického postavení USA v podobě, v jaké bylo po skočení 

studené války, je méně pravděpodobné než nástup nějaké podoby multilateralis-

mu. Zdá se, že obyvatelé Západu, a to včetně USA, mají před sebou pouze několik 

desetiletí na to, aby světu dokázali, že nejsou pouze potomky barbarských kolonizáto-

rů. Aby ukázali, že se jejich politika neopírá o hrubou sílu, ale o humanistickou kultu-

ru a úctu k mezinárodnímu právu.  

Aby Spojené státy dostály svým častým přísahám oddanosti demokracii a lidským 

právům, musejí být v nadcházejícím období více multilaterální než unilaterální, 

realističtí v analýze a kolektivisticky idealističtí v cílech a zůstat intervencionisty 

do té míry, aby si nepodlomili domácí souhlas. A jestliže v roce 2009 nejvíce oče-

kávání od prezidenta Baracka Obamy je spojeno s představou, že bude klást větší dů-

raz na multilateralismus, jsou tyto naděje nedostatečné. Nestačí se pouze dovolávat 

mezinárodních organizací. Vždyť například program Republikánské strany4 pro volby 

v roce 2008 na toto téma hovoří v podkapitole příznačně nazvané Svrchovanost ame-

rického vůdcovství v mezinárodních organizacích. Uvádí se v ní, že USA jsou členy 

různých organizací, které někdy slouží míru a prosperitě, „ale tyto organizace nesmějí 

                                                      
1 Viz Dokumenty na CD – 161. Globální trendy 2025. NIC Projekt 2025, listopad 2008 
2 Viz Global Trends 2025: Citované vydání, s. 7. 
3 OSN: World Population Prospects: The 2006 Revision – 

http://data.un.org/Data.aspx?q=2050&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3btimeID%3a1101 
4 Viz Dokumenty na CD – 159. Program Republikánské strany, 2008 
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nikdy nahradit principiální americké vůdcovství“.1 Z toho vyplývá, že multilateralis-

mus, a to i mezi přívrženci Demokratické strany, existuje ve dvojí podobě: 

 Multilateralismus jako zavržení unilateralismu coby metody prosazování 

unilaterálně stanovených cílů, tedy při zachování sobeckého pojetí národních zá-

jmů. V takovémto případě jsou alianční spojenci a mezinárodní instituce použí-

váni jako účelně vybrané nástroje k dosažení egoistických cílů. Takovémuto 

pojetí se blíží některé představy Trilaterální komise či některé definice bezpeč-

nostní komunity jako souzení západních hodnot, do něhož nemohou patřit napří-

klad Rusko nebo Čína.  

 Multilateralismus, který chápe národní zájmy USA jako součást všelidských 

zájmů. V tomto případě není globalizace ztotožňována s amerikanizací, ale napří-

klad s naplněním Miléniových cílů OSN. První dekáda 21. století ukázala, že svět 

potřebuje takové Spojené státy, jejichž vůdcové jsou si vědomi globálních, 

všelidských potřeb. Odpovědné vůdcovství Washingtonu je zvláště důležité v si-

tuaci, kdy limitované možnosti planety i krize spotřeby ukazují na nutnost pozmě-

nit americký model způsobu života.  

Osud Bushovy doktríny názorně ukazuje, jak problematické je stavět si v zahra-

niční politice ideologické cíle a neopírat se o věcnou analýzu. Spojené státy jsou ve 

válce, kterou – mírně řečeno – nevyhrávají. Náklady, materiální i morální, jsou nepři-

měřené zisku. Původní podpora vlády ze strany domácí i mezinárodní veřejnosti ve 

vlastní zemi vyprchala. Zároveň začátek 21. století ukázal, že hegemonii Spojených 

států v současném světovém politickém systému nezpochybňuje žádný stát svojí 

mocí, ale chaos. A v uplynulých letech vlády George Bushe ml. nestabilitu podně-

covala především politika Washingtonu. Souvisí to s unilateralismem, umocněným 

opojením z vítězství ve studené válce. Vzrostla tak nebývale pýcha moci, kterou James 

Fulbright charakterizoval jako „sklon velkých národů klást rovnítko mezi moc a ctnost 

a mezi odpovědnost a univerzální poslání.“2  

Jak bylo řečeno na samém počátku této knihy, Spojené státy jsou výjimečnou ze-

mí. Jako stát se ale ve světovém politickém systému chovají standardně v duchu 

zákonitostí mocenské rovnováhy. Výjimečné nejsou svým chováním, ale svojí 

mimořádnou mocí. Současná legitimita hegemonistického postavení USA je založena 

právě na této moci, nikoliv na idejích či mravnosti. Opírá se o politické, nikoliv  

o právní či morální uznání. Ostatně pro všechny státy platí, že i když hledají spra-

vedlnost, zřídka dosahují něčeho více než ochrany vlastních zájmů. Dnešní mimo-

řádné postavení USA nepředstavuje žádné vybočení z dějin.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Republican Platform 2008. Citované vydání, s. 7.  
2 FULBRIGHT, James W.: Pýcha moci. Citované vydání, s. 11. 
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stranická 

příslušnost 

prezidenta 

státní tajemník 

1 
George 

Washington 

John Adams 

John Adams 
1789-1793 

1793-1797 
žádná 

Thomas Jefferson 
(září 1789 – prosinec 1793) 

Edmund J. Randolph 
(leden 1794 – srpen 1795) 

Timothy Pickering 
(prosinec 1795 – květen 1800) 

2 John Adams 
Thomas  

Jefferson 
1797-1801 federalista 

Timothy Pickering 
(prosinec 1795 – květen 1800) 

John Marshall 
(červen 1800 – únor 1801) 

3 
Thomas 

Jefferson 

Aaron Burr 

George Clinton 
1801-1805 

1805-1809 

demokraticko-

republikánská 

strana 

James Madison 
(květen 1801 – březen 1809) 

4 
James 

Madison 

George Clinton 

Elbridge Gerry 
1809-1813 

1813-1817 

demokraticko-

republikánská 

strana 

Robert Smith 
(březen 1809 – duben 

1811) 

James Monroe 
(duben 1811 – září 1814; 

únor  1815 – březen 1817) 

5 James Monroe 
Daniel D.  

Tompkins 
1817-1825 

demokraticko-

republikánská 

strana 

John Quincy Adams 
(březen 1817 – březen 1825) 

6 
John Quincy 

Adams 
John C. Calhoun 1825-1829 

demokraticko-

republikánská 

strana 

Henry Clay 
(březen 1825 – březen 1829) 

7 
Andrew Jack-

son 

John C. Calhoun 

Martin Van Buren 
1829-1833 

1833-1837 
demokrat 

Martin Van Buren 
(březen 1829 – květen 1831) 

Edward Livingston 
(květen 1831 – květen 1833) 

Louis McLane 
(květen 1833 – červen 1834) 

John Forsyth 
(červenec 1834 – březen 1841) 

8 
Martin Van 

Buren 

Richard M.  

Johnson 
1837-1841 demokrat 

John Forsyth 
(červenec 1834 – březen 1841) 

9 
William Henry 

Harrison 
John Tyler 1841 whig 

Daniel Webster 
(březen 1841 – květen 1843) 

10 John Tyler žádný 1841-1845 whig 

Daniel Webster 
(březen 1841 – květen 1843) 

Abel P. Upshur 
(červenec 1843 – únor 1844) 

John Caldwell Calhoun 
(duben 1844 – březen 1845) 
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11 James K. Polk 
George M. 

Dallas 
1845-1849 demokrat 

James Buchanan (březen 

1845 – březen 1849) 

12 
Zachary Tay-

lor 

Millard  

Fillmore 
1849-1850 whig 

John M. Clayton 
(březen 1849 – červenec 1850) 

13 
Millard 

Fillmore 
žádný 1850-1853 whig 

John M. Clayton 
(březen 1849 – červenec 1850) 

Daniel Webster 
(červenec 1850 – říjen 1852) 

Edward Everett (listopad 

1852 – březen 1853) 

14 
Franklin 

Pierce 
William R. King 1853-1857 demokrat 

William L. Marcy 
(březen 1853 – březen 1857) 

15 
James 

Buchanan 

John C. 

Breckinridge 
1857-1861 demokrat 

Lewis Cass 
(březen 1857 – prosinec 1860) 

Jeremiah Sullivan Black 
(prosinec 1860 – březen 1861) 

16 
Abraham 

Lincoln 

Hannibal  

Hamlin 

Andrew  

Johnson 

1861-1865 

1865 
republikán 

William H. Seward 
(březen 1861 – březen 1869) 

17 
Andrew 

Johnson 
žádný 1865-1869 demokrat 

William H. Seward 
(březen 1861 – březen 1869) 

18 
Ulysses S. 

Grant 

Schuyler Colfax 

Henry Wilson 
1869-1873 

1873-1877 
republikán 

Elihu B. Washburne 
(březen 1869 – březen 1869) 

Hamilton Fish 
(březen 1869 – březen 1877) 

19 
Rutherford B. 

Hayes 

William A. 

Wheeler 
1877-1881 republikán 

William M. Evarts 
(březen 1877 – březen 1881) 

20 
James Gar-

field 

Chester A.  

Arthur 
1881-1881 republikán 

James G. Blaine 
(březen 1881 – prosinec 1881) 
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Chester A. 

Arthur 
žádný 1881-1885 republikán 

James G. Blaine 
(březen 1881 – prosinec 1881) 

Frederick Th. Frelinghuy-

sen 
(prosinec 1881 – březen 1885) 

22 
Grover 

Cleveland 

Thomas A. 

Hendricks 
1885-1889 demokrat 

Thomas F. Bayard, Sr. 
(březen 1885 – březen 1889) 

23 
Benjamin 

Harrison 
Levi P. Morton 1889-1893 republikán 

James G. Blaine 
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John W. Foster 
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Grover 

Cleveland 
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25 
William 

McKinley 
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Theodore  

Roosevelt 
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William H. 

Taft 
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Sherman 
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Philander Ch. Knox 
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28 
Woodrow 

Wilson 

Thomas R. 

Marshall 
1913-1917 

1917-1921 
demokrat 

William J. Bryan 
(březen 1913 – červen 1915) 

Robert Lansing 
(červen 1915 – únor 1920) 

Bainbridge Colby 
(březen 1920 – březen 1921) 

29 
Warren G. 

Harding 
Calvin Coolidge 1921-1923 republikán 

Charles Evans Hughes 
(březen 1921 – březen 1925) 

30 
Calvin 

Coolidge 

Charles G.  

Dawes 
1923-1925 

1925-1929 
republikán 

Charles E. Hughes 
(březen 1921 – březen 1925) 

Frank B. Kellogg 
(březen 1925 – březen 1929) 

31 
Herbert C. 

Hoover 
Charles Curtis 1929-1933 republikán 

Frank B. Kellogg 
(březen 1925 – březen 1929) 

Henry L. Stimson 
(březen 1929 – březen 1933) 

32 
Franklin D. 

Roosevelt 

John N. Garner 

Henry A.  

Wallace 

Harry S. Truman 

1933-1941 

1941-1945 

1945 
demokrat 

Cordell Hull 
(březen 1933 – listopad 1944) 

Edward R. Stettinius, Jr. 
(prosinec 1944 – červen 1945) 

33 
Harry S. 

Truman 
Alben Barkley 

1945-1949 

1949-1953 
demokrat 

Edward R. Stettinius, Jr. 
(prosinec 1944 – červen 1945) 

James F. Byrnes 
(červenec 1945 – leden 1947) 
George C. Marshall, Jr. 

(leden 1947 – leden 1949) 
Dean G. Acheson 

(leden 1949 – leden 1953) 

34 
Dwight D. 

Eisenhower 

Richard M. 

Nixon 
1953-1961 republikán 

John F. Dulles 
(leden 1953 – duben 1959) 

Christian A. Herter 
(duben 1959 – leden 1961) 
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35 
John F. 

Kennedy 

Lyndon B. 

Johnson 
1961-1963 demokrat 

David Dean Rusk 
(leden 1961 – leden 1969) 

36 
Lyndon B. 

Johnson 

žádný; 

Hubert H. 

Humphrey 

1963-1965 

1965-1969 
demokrat 

David Dean Rusk 
(leden 1961 – leden 1969) 

37 
Richard M. 

Nixon 

Spiro T. Ag-

new 

Gerald R. 

Ford 

1969-1973 

1973-1974 
republikán 

William P. Rogers 
(leden 1969 – září 1973) 

Henry A. Kissinger 
(září 1973 – leden 1977) 

38 
Gerald R. 

Ford 

Nelson A. 

Rockefeller 
1974-1977 republikán 

Henry A. Kissinger 
(září 1973 – leden 1977) 

39 Jimmy Carter 
Walter F. 

Mondale 
1977-1981 demokrat 

Cyrus R. Vance 
(leden 1977 – duben 1980) 

Edmund S. Muskie 
(květen 1980 – leden 1981) 
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Ronald W. 

Reagan 
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1985-1989 
republikán 

Alexander M. Haig, Jr. 
(leden 1981 – červenec 1982) 

George P. Shultz 
(červenec 1982 – leden 1989) 

41 

George 

Herbert Walker 

Bush 

Dan Quayle 1989-1993 republikán 

James Addison Baker 

III (leden 1989 – srpen 1992) 

Lawrence S. Eagleburger 
(prosinec 1992 – leden 1993) 

42 
William J. 

Clinton 

Albert Gore 

Jr. 
1993-1997 
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demokrat 

Warren M. Christopher 
(leden 1993 – leden 1997) 
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republikán 

Colin L. Powell 
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Barack Hussein 

Obama 

Joseph  
Robinette 

"Joe"  

Biden, Jr. 

2009- demokrat 
Hillary Clintonová 
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