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tíMonografie Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 
20. století se věnuje válečným a diplomatickým událostem druhé 
poloviny minulého století, autor jednotlivé události analyzuje na 
základě teorií R. Arona a J. Galtunga. Ústředním námětem pub-
likace je vývoj míru a války, teoretické proudy (realismus, idealis-
mus, konstruktivismus a kritické teorie) a jejich význam pro hod-
nocení dějin 20. století. Klíčovou roli v analýze období studené 
války i  tzv. globalizace sehrálo Galtungovo pojetí negativního 
a pozitivního míru – autor vymezuje válku a mír jako dvě základní 
podoby mezinárodního uspořádání.

Kniha bezprostředně navazuje na monografii Od Sarajeva po 
Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století, která se podrobně 
zaměřila na světové války a meziválečné období.
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Úvod

Tato monografie navazuje na knihu, která se věnuje první polovině 
20. století a podrobněji se zaměřuje na první světovou válku, mezivá-
lečné období a na druhou světovou válku. Popisuje události, ke kterým 
ve světě došlo v poválečném období, tedy v letech 1945–1999. Na jejím 
počátku je shození amerických jaderných bomb na  japonská města 
Hirošima a Nagasaki. Těmito údery byla ukončena druhá světová vál-
ka, která do dějin vešla jako nejkrvavější a nejničivější válka celých 
lidských dějin. 

Naproti tomu na konci této knihy je první válka, kterou vedlo NATO 
jako mezinárodní organizace proti jedné konkrétní zemi. Stejně jako 
v případě Japonska v roce 1945 se jednalo o vzdušnou válku a hlavní 
údernou sílu dodaly a nejtěžší údery zasadily vzdušné síly USA, jakožto 
nejbohatší a vojensky nesilnější stát celého světa. Hlavním cílem soustře-
děného bombardování bylo Srbsko, a zejména pak jeho hlavní město 
Bělehrad, kde byly ničeny především civilní cíle, jež jsou nezbytné pro 
poválečné přežití národa. 

A právě od dvou výše vzpomínaných leteckých bombardování usku-
tečněných v rozpětí 54 let je odvozen název této knihy – Od Hirošimy 
po Bělehrad. Znamená to, že tato kniha pokrývá časové období mezi 
lety 1945 a 1999. První bombardování uskutečněné na začátku srpna 
1945 dovršilo válku, kterou USA vyhlásily Japonsku na konci roku 1941, 
a druhé bombardování vešlo do dějin jako první vzdušná operace, kterou 
USA uskutečnily pod hlavičkou NATO, jehož jsou od samého počátku 
jasným a nezpochybňovaným hegemonem.

Podtitul této knihy upřesňuje, že ústředním námětem je vývoj míru 
a války v dlouhém období mezi dvěma výše zmiňovanými spektakulár-
ními leteckými operacemi, při kterých byla vědomě bombardována měs-
ta s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva. Společným cílem obou 
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operací bylo zlomit vůli k odporu, dosáhnout co nejrychlejší kapitulace 
a prosadit vlastní vizi poválečného uspořádání (v prvním případě šlo 
o východní Asii, ve druhém se jednalo o velice citlivou a výbušnou oblast 
Balkánu).

Celá monografie je rozdělena do  pěti kapitol. První kapitola je 
věnována teoretické inspiraci. Ve  srovnání s  předcházející knihou 
 ne opakuje vše, co bylo napsáno v její úvodní kapitole. Přebírá pouze 
její závěrečnou část, jež byla věnována hlavním autorům, kteří se pro-
blematikou války a míru ve 20. století zabývali. Těmito autory jsou Eric 
Hobsbawm, Edward Carr, Raymond Aron a  Johann Galtung. Jejich 
společným jmenovatelem je to, že napsali díla, která s přibývajícími 
lety nejenže neztrácejí na své původní hodnotě, ale ještě na ní získá-
vají. Jsou i nadále masově čtena a hojně citována. Právě díky knihám 
těchto autorů můžeme hledat správné úhly pohledu na celou druhou 
polovinu 20. století, klást si otázky, které by nás jinak možná ani nena-
padly, a hledat na ně odpovědi, které nám umožní lépe pochopit ono 
nedávno skončené období.

Další tři kapitoly jsou věnovány mezinárodnímu uspořádání, které 
trvalo čtyři desetiletí a které do dějin vešlo pod pojmem studená válka. 
Největší historický význam tohoto období spočívá ve dvou jeho hlavních 
charakteristických rysech. Prvním z nich byla stále výraznější rivalita 
mezi dvěma hlavními dominantními státy, které se shodovaly v tom, že 
byly statutárními státy. Tím se studená válka od samého počátku zásadně 
lišila od situace po roce 1918, kdy proti sobě stály na jedné straně statu-
tární státy a proti nim státy revizionistické.

Druhý hlavní charakteristický rys studené války spočíval v tom, že 
byla prvním mezinárodním uspořádáním, které neskončilo další válkou 
mezi hlavními aktéry, ale naopak mírovou přeměnou. Nešlo však o pou-
hé příměří mezi ústředními rivaly, ale o období, které trvalo čtyři dese-
tiletí (což je dvojnásobná délka ve srovnání s meziválečným obdobím), 
a proto tvoří velkou inspiraci pro současnost i budoucnost, proto trvale 
poutá velký zájem historiků, politologů, specialistů na mezinárodní vzta-
hy, zejména pak na bezpečnostní studia a v neposlední řadě i studentů 
celé řady společenskovědních oborů. 

O studené válce již byly napsány stovky, ne-li dokonce tisíce mono-
grafií a tisíce odborných statí v mnoha jazycích, které se tomuto pozoru-
hodnému námětu věnovaly z mnoha nejrůznějších úhlů pohledu. Proto 
nebylo jednoduché nalézt takový přístup, který by ještě nebyl v české 
historiografii studené války náležitě uplatněn a který by tedy byl v něčem 
inovativní, a tím pádem i přínosný. 
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Studené válce jsou věnovány tři nosné kapitoly této knihy. Jsou 
psány tak, že jejich inovativní charakter se projevuje ve dvou směrech. 
Prvním z nich je hodnocení zlomových událostí, během nichž se v prv-
ních letech po  skončení druhé světové války rozhodovalo o  tom, že 
se neudrží duch strategické spolupráce a že se namísto něho naopak 
rychle prosadí vzájemná konfrontace. Těmito událostmi se zabývá pře-
devším druhá kapitola, která studenou válku představuje jako kolísání 
mezi pozitivním a negativním mírem. Zaměřuje se na hlavní zlomové 
události studené války, které měly zásadní dopad na osudy míru a vál-
ky v celém tomto období. 

Na základě Carrovy inspirace se první části této kapitoly budou zabý-
vat otázkou, proč se tak rychle prosadil konfrontační rámec mezinárod-
ního uspořádání a kdo všechno za to nese zodpovědnost. Neomezí se 
přitom na zavedený jednostranný pohled, který ze všeho obviňuje pouze 
SSSR a jeho vedoucí činitele od Stalina přes Chruščova a Brežněva až 
po Černěnka. Jistěže, jejich vina je jasná a je spojena především s takový-
mi událostmi, jakými bylo drancování zemí střední a východní Evropy, 
bezohledné vnucování prosovětských režimů, dvě krize vyvolané v Ber-
líně (1948 a 1961), podpora expanzivních sil v Koreji a ve Vietnamu, 
vyprovokování karibské krize jakožto vůbec nejvážnější krize v celých 
dějinách studené války, vojenské intervence do Maďarska, Českosloven-
ska a Afghánistánu, posedlost jadernými zbraněmi a další a další. Tato 
vážná provinění nejsou obcházena, popírána, ba ani zlehčována, je jim 
věnována náležitá pozornost.

Nedílně s tím tato monografie upozorňuje také na to, že chyby dělali 
i západní státníci od Trumana přes Churchilla, Johnsona až po Reagana 
a že i jejich chyby měly závažné dopady na vývoj mezinárodních vzta-
hů, a zejména osudů války a míru. Proto je na stránkách druhé a třetí 
kapitoly velká pozornost věnována událostem v Řecku, tzv. Trumanově 
jaderné diplomacii, vyhlášení jeho doktríny, Marshal lovu plánu a dal-
ším významným událostem, které vyústily v nastolení konfrontačního 
rámce mezi hlavními vítězi nedávno skončené světové války. Význam-
nou součástí kapitoly bude hledání odpovědi na otázku, kdo první začal 
spoléhat na vojenskou sílu a strategickou převahu, kdo jako první použil 
své ozbrojené síly na území jiného státu, aby mu vnutil politické uspořá-
dání – proto se poněkud podrobněji zastavíme u občanské války, která 
vypukla v Řecku na konci roku 1944, a u otázky, jak a proč se v této 
strategicky významné zemi východního Středomoří angažovaly celkem 
tři z  pěti hlavních vítězných mocností druhé světové války a  potaž-
mo i stálých členů nově vzniklé Rady bezpečnosti OSN. Dalším jejím 
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námětem je série odtajněných dokumentů z prvních poválečných let, 
jimž se naprostá většina hodnocení studené války tak úzkostlivě vyhýbá, 
že se z nich stalo jakési tabu. Jedná se o plány jaderných úderů na SSSR, 
na kterých se v USA začalo pracovat již v prvních měsících po skončení 
druhé světové války, tedy v době, kdy SSSR byl těžce poškozen a sám 
jaderné zbraně neměl. Stranou hodnocení prvních poválečných let nezů-
stanou ani mezinárodní okolnosti a důsledky Marshallova plánu, který 
velice vážně ovlivnil země střední a východní Evropy včetně tehdejšího 
Československa.

Dále se kapitola zaměří na velké mezinárodní krize (suezská v roce 
1956 a  karibská v  roce 1962), války na  tzv. periferii (korejská válka 
v letech 1950–1953 a vietnamská válka v letech 1965–1973). Budou v ní 
vyjádřena kritická hodnocení především na adresu vedoucích činitelů 
SSSR (Stalina, Chruščova a Brežněva), kteří vždy podporovali rozpína-
vé, expanzivní síly, a tím se přičinili o vypuknutí tzv. periferních válek 
a potažmo i o zvýšení mezinárodního napětí a konfrontace na celosvě-
tové úrovni. Kriticky bude posouzen i postup USA v korejské válce 
po odražení invaze vojsk Korejské lidově demokratické republiky a rov-
něž tak postup Francie a posléze i USA ve Vietnamu.

První dvě kapitoly věnované studené válce zhodnotí i příznivá obdo-
bí, která byla výsledkem mezinárodních jednání, především pak jednání 
o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-proliferation) 
a americko-sovětských jednání o kontrole zbrojení. Kvůli nim se ve stu-
dené válce střídaly nejen fáze mezinárodního napětí (zejména 50. léta 
a pak přelom 70. a 80. let), ale i fáze uvolnění (období po karibské krizi 
a druhá polovina 80. let). Zvláště velká pozornost se zaměří na závěreč-
nou etapu studené války, jejímiž hlavními aktéry byli prezidenti  Reagan 
a  Gorbačov, kteří podepsali první a  doposud jedinou odzbrojovací 
smlouvu jaderného věku.

Druhým směrem, v němž se projevuje inovativní charakter této knihy, 
je etapizace studené války na základě úlohy, kterou v celém jejím průbě-
hu hrály jaderné zbraně. Celé období čtyřiceti let bipolární konfrontace 
je rozděleno celkem do šesti etap. V každé z nich byl určitý poměr sil 
na poli jaderných zbraní a ten vytvářel základní rámec pro vztahy mezi 
hlavními aktéry. Rozhodujícím způsobem ovlivňoval jejich strategické 
chování a jejich bezpečnostní kulturu a potažmo s tím i osudy války 
a míru ve světě. Vedl je k maximální obezřetnosti a zdrženlivosti, zejmé-
na pak k tomu, že se vždy snažili vyvarovat se přímé vzájemné vojen-
ské konfrontaci. Kvůli tomu se nahromaděné napětí ventilovalo v tzv. 
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periferních, tedy okrajových válkách. Etapizace studené války je námě-
tem třetí kapitoly, která je také vůbec nejrozsáhlejší kapitolou celé knihy.

Čtvrtá kapitola této knihy má syntetický charakter a  soustředí se 
na hlavní poučení, která z tohoto období vyplývají. Hodnotí výjimeč-
nost studené války, a to především z pohledu stability mezinárodního 
míru a postupů při odvrácení hrozby války mezi hlavními aktéry onoho 
tolik pozoruhodného mezinárodního uspořádání. Bude se zabývat pře-
devším otázkou, jaké byly klady a minusy strategie jaderného odstra-
šování, do jaké míry tato strategie přispěla k odvrácení hrozby války 
a k udržení míru ve světě. Několik stránek bude věnováno i soustavně 
diskutované otázce, kdo studenou válku vyhrál a kdo z ní vyšel jako 
poražený. Součástí kapitoly bude i hodnocení úlohy nejvýznamnějších 
politických osobností čtyřiceti let studené války.

Pátá, závěrečná kapitola této knihy je věnována poslednímu dese-
tiletí, které nastalo po  skončení studené války a  je označováno sou-
hrnným pojmem globalizace. Je to období, které začalo obrovským 
uvolněním mezinárodního období, nečekaným oslabením hrozby vál-
ky a rozsáhlou demilitarizací mezinárodních vztahů. Druhá polovina 
posledního desetiletí byla nepříznivě ovlivněna násilným rozpadem 
někdejší Jugoslávie, který vyústil v několik válek mezi státy někdejší 
jugoslávské federativní republiky. Nakonec se území bývalé Jugo-
slávie stalo i dějištěm první válečné akce mimo hranice NATO. Ta je 
dodnes velice kontroverzní – vedle svých stoupenců má i řadu kritiků, 
a  navíc některým tehdejším prezidentům (zejména pak americkému 
a českému) udělala velikou skvrnu na jejich celkové politické bilanci 
a reputaci. 

Pro lepší úvodní představení této kapitoly následuje tabulka, jež 
napovídá, na která klíčová období a zlomové události se celá tato kniha 
ve svých čtyřech kapitolách zaměřuje. Bude to celkem šest etap ve vývoji 
studené války a po nich bude následovat rozbor hlavních rysů a zlomo-
vých událostí období globalizace.

Součástí páté kapitoly je také proces rozšiřování NATO po skončení 
studené války. Připomínají se diskuze z první poloviny 90. let, jejichž 
hlavním námětem byla otázka, zda je vůbec vhodné a nutné, aby se 
NATO rozšiřovalo. Dále tato část kapitoly uvádí, kdo byli hlavní aktéři 
a iniciátoři rozšiřování NATO a jaké byly nosné argumenty. Zároveň s tím 
se zabývá i argumentací těch, kteří o smyslu rozšiřování NATO pochy-
bovali, nebo jej dokonce otevřeně odmítali a považovali jej za chybné 
řešení.
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Tabula č. 1: Klíčová období a zlomové události druhé poloviny 20. století

Klíčová období Zlomové události
1945 8. 5. 1945: kapitulace Německa

2. 9. 1945: kapitulace Japonska

1947 Definitivní nastolení  
systému bipolární 
konfrontace

Trumanova doktrína,  
Marshallův plán 

1947–1989: 
studená válka

Počátek 1. etapy  
studené války

Počátek 2. etapy  
studené války

Počátek 3. etapy studené 
války

Počátek 4. etapy studené 
války

Počátek 5. etapy studené 
války

Počátek závěrečné etapy 
studené války

Ukončení studené války

Berlínská krize 1948–1949
Založení NATO

První sovětský jaderný výbuch 1949
Korejská válka 1950–1953
Suezská krize 1956
Sputniková krize 1957

Vznik rámce vzájemného  
zaručeného zničení 
Karibská krize 1962
Vietnamská válka 1965–1973
Nástup strategie kontrasíly

Krize euroraket na přelomu 70. a 80. let
1985: Gorbačovovův nástup k moci

1985: ženevská schůzka 
Reagan – Gorbačov

1987: Washingtonská smlouva 
a Smlouva o likvidaci jaderných 
zbraní středního doletu1

9. 11. 1989: bourání berlínské zdi – 
Faktický konec studené války
Listopad 1990: pařížská konference:

Oficiální konec studené války

1990 Začátek globalizace Operace Desert Storm 1991
Smlouva o konvenčních ozbrojených 
silách v Evropě 1991
START I a START II
Války na území bývalé Socialistické 
federativní republiky Jugoslávie
Operace Allied Force 1999

1

1 Jaderné zbraně středního doletu se pohybují v rozmezí (500–5500 km).
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