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Administrativa Ronalda Reagana uvedla 
v 80. letech do světové politiky (staro)nové 
téma: vývoj protiraketové obrany. Strategic 
Defense Initiative (SDI) se stala důležitým 
mezníkem v americko -sovětských vztazích 
a svou roli sehrála i na důležitých summitech 
80. let. Do iniciativy byly vtaženy i evropské 
státy, zejména Velká Británie, neboť od svého 
uvedení obsahovala apel na zapojení spojenců. 
Monografi e Jakuba Čeňka těží z detailního 
výzkumu amerických vládních dokumentů 
a přináší důkladný vhled do zákulisí poslední 
etapy studené války.
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Úvod

Strategická obranná iniciativa (Strategic Defense Initiative, SDI) hrá-
la zásadní roli v americké domácí a zahraniční politice po celá 80. léta 
20. století a zároveň byla projektem zahrnujícím různé množství obran-
ných systémů, což je oblast spíše technického charakteru. Kniha se zamě-
řuje také na politicko-historické skutečnosti vzniku SDI s minimálním 
technologickým popisem, přičemž větší důraz je kladen na Ronalda 
Reagana, 40. prezidenta USA. Je nutné si uvědomit, že již uplynulo přes 
třicet let, kdy byla Strategická obranná iniciativa vyhlášena prezidentem 
Reaganem v slavném televizním projevu. Ačkoliv se může v dnešní době 
zdát, že je tématem dávno zapomenutým, je tomu právě naopak. SDI 
byla stěžejním bodem přes čtyřicet let trvajícího ideologického sporu 
mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. SDI má významný přesah 
i do současnosti. 

Protiraketová obrana byla před uvedením SDI delší dobu tématem, 
o kterém se ve Spojených státech nemluvilo po neúspěchu systému Safe-
guard. Prezident Ronald Reagan představoval pro SDI důležitou osobu, 
protože ji inicioval a schválil. Jeho projev z března 1983 o strategické 
iniciativě odstartoval novou a poslední epochu studené války. Téma pro-
tiraketové obrany bylo důležité i v dobách prezidentství George H. W. 
Bushe, Billa Clintona, George Bushe mladšího a Baracka Obamy. Pře-
dělem pro SDI se stal především konec studené války, stejně jako rozpad 
Sovětského svazu, protože hlavní protivník zmizel ze světové scény. Pro-
tiraketové systémy však úplně nezmizely a současné americké protirake-
tové systémy dodnes vycházejí z dědictví po SDI.

Protiraketová obrana byla tedy stále relevantním předělem po celá 
90. léta minulého století a rovněž ve 21. století, byť ne tak markantním 
jako v 80. letech. Ostatně i naše republika se za George Bushe mladšího 
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stala jedním z dějišť, respektive bojišť velmocenské politiky. Obamův 
projev v Praze v dubnu 2009 v podstatě opět zopakoval už jednou vyslo-
venou myšlenku prezidenta Reagana – zbavit svět jaderných zbraní. 
Domnívám se, že i v dnešní době můžeme nacházet určité historické 
souvislosti či paralely mezi obdobím SDI a strategicko-bezpečnostní 
situací dnešního světa. 

V rámci výzkumu bylo identifikováno několik relevantních témat, 
které se tato kniha snaží čtenáři přiblížit a spojit do logického celku.

Prvním tématem je historie americké protiraketové obrany (ballistic 
missile defense, BMD). Spojené státy se již od konce druhé světové vál-
ky zaobíraly vývojem a testováním obranných prostředků použitelných 
v  rámci BMD. Právě předchozí americké protiratekové systémy byly 
předvojem samotné SDI. Tato inciativa jako dlouhodobý výzkumný 
a vývojový projekt proto měla na co navazovat.

Další kapitoly stručně popisují okolnosti vzniku SDI, samotnou myš-
lenku tohoto projektu a částečně též dopad této strategie na mezinárodní 
události 80. let 20. století. Zabývám se proto skupinami a osobami, které 
mohly či měly určitý podíl na prosazení SDI do prezidentovy agendy. 
Rozsah publikace je časově vymezen prezidentským obdobím Ronal-
da Reagana (1981–1989), přičemž hlavní důraz je kladen na rok 1983, 
kdy byla iniciativa oznámena, a na druhou polovinu 80. let, pro které je 
typické konání různých summitů. Je těžké dokázat, zda Reagan opravdu 
věřil základní myšlence SDI, tj. učinit jaderné zbraně zastaralými. Podle 
mého názoru je z mnoha jeho vyjádření a dostupných zdrojů patrný spí-
še jeho negativní postoj k doktríně vzájemně zaručeného zničení (mutu-
ally assured destruction, MAD). Proto motivace pro SDI nemůže být 
vnímána pouze prizmatem mocenských vztahů, ale také jako Reaganův 
osobní projekt. 

Třetí kapitola této publikace se zaobírá samotnou strategickou inicia- 
tivou. Tato kniha se snaží dokázat, že SDI byla především dlouhodo-
bým výzkumným a vývojovým (R&D) programem, který měl budoucí-
mu prezidentovi nabídnout možnost využití protiraketových systémů. 
Cílem protiraketové obrany bylo chránit Spojené státy včetně obyvatel-
stva před útokem vedeným balistickými střelami. SDI byla dle dostupné 
literatury z velké části založena na nejaderném řešení. Nepřátelské stře-
ly měly být ničeny kinetickou energií – hit-to-kill metodou. Dále byla 
tato iniciativa založena na konceptu vrstvené obrany (layered defense). 
Každá fáze letu mezikontinentální balistické střely (vzestupná, střední 
a terminální) měla být pokryta, což by zvyšovalo celkovou účinnost 
systému. 
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SDI měla donutit Sovětský svaz k soupeření ve sféře pokročilých 
technologií, kde měly Spojené státy výhodu. Reagan ale oproti jiným 
členům své administrativy nechápal tento projekt jako výhodu při jed-
náních se Sovětským svazem. Sovětská reakce z pohledu anglosaských 
zdrojů a publikací je předmětem čtvrté kapitoly.

Domnívám se, že SDI poskytla důležitý technologický a filozofický 
základ pro budoucí americkou balistickou raketovou obranu (BMD). 
Kromě toho SDI splnila Reaganovu vizi, tzn. poskytnout budoucím pre-
zidentům možnost zaměřit se na strategickou obranu. Proto je americká 
BMD do dnešní doby založena na základních myšlenkách SDI.

SDI měla i mezinárodní rozměr, protože už v Reaganově televizním 
projevu v březnu 1983 zaznělo několikrát slovo spojenci. SDI nebyla tedy 
jenom čistě americkým a velmocenským tématem, nýbrž počítala již od 
svého vyhlášení s účastí amerických spojenců, a to především na výzku-
mu. Bylo důležité prezentovat SDI ve spojeneckém světle, aby na virtuál-
ním bojišti studené války – na poli propagandy – nebylo možné údajné 
Hvězdné války zdiskreditovat sovětskou diverzní kampaní. Sovětská sna-
ha využít protiamerické a protijaderné tendence v západní Evropě, které 
vyplývaly z plánovaného rozmístění střel středního doletu, byla evident-
ní. SDI byla však západní Evropou vnímána úplně jinak než Spojenými 
státy. Proto je zajímavé si na SDI ilustrovat rozdílnost amerického a zápa-
doevropského chápání bezpečnosti. Toto téma je popsáno na příkladu 
Velké Británie v páté kapitole.

Jedním z kontroverzních témat spojených s SDI je smlouva o ome-
zení protibalistických raketových systémů (Anti-Ballistic Missile Treaty, 
ABM smlouva), která byla uzavřena v roce 1972 a doplněna dodatkem 
v roce 1974. Uvedení SDI v březnu 1983 v Reaganově projevu bylo 
napadáno jak v USA, tak především v Sovětském svazu, protože dle 
Moskvy Reaganova administrativa tuto smlouvu porušovala. Hlavním 
bodem byl spor o interpretaci ABM smlouvy, která hrála prim také mezi 
USA a jejími západoevropskými spojenci, avšak z jiného důvodu. Dle 
Reaganovy administrativy nebyl výzkum a vývoj v rámci SDI se smlou-
vou v rozporu. George Bush mladší, který prosazoval ve svém prezi-
dentském období téma protiraketové obrany, od této smlouvy odstoupil 
v roce 2002.

Poslední kapitola se zaobírá problematikou SDI z pohledu mezi-
národního dění. Strategická iniciativa mohla mít nepřímý dopad na 
konec studené války, protože hrála velkou roli na summitech mezi USA 
a SSSR v druhé polovině 80. let. SDI byla jedním z důvodů, proč se 
Sovětský svaz vrátil k jednacímu stolu. Nakonec právě proto Spojené 
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státy a Sovětský svaz našly společnou řeč u klíčových dobových témat, 
jako byla například kontrola zbrojení. 

Struktura knihy je následující. První kapitola se zabývá historií před-
chozích systémů protibalistické obrany (ABM) s důrazem na kontinuitu 
s SDI. Druhá kapitola sestává ze čtyř podkapitol. První podkapitola se 
zabývá okolnostmi, lidmi a skupinami, které se určitým způsobem podí-
lely na prosazení konceptu protiraketové a strategické obrany. Druhá 
podkapitola analyzuje slavný projev prezidenta Reagana z března roku 
1983, kterým oznámil zahájení projektu SDI. Třetí se zabývá důvody 
uvedení projevu; poslední podkapitola jej zasazuje do dobových souvis-
lostí. Další kapitola této práce pojednává o samotné SDI. Čtvrtá kapitola 
se zabývá sovětským postojem k SDI z pohledu Spojených států. Pátá 
kapitola pojednává o SDI a evropské reakci. Velká část se věnuje Velké 
Británii a jejímu postoji ke strategické iniciativě. Šestá kapitola se zabývá 
ABM smlouvou a její interpretací v souvislosti s SDI. Sedmá kapitola 
této práce pojednává o summitech mezi USA a SSSR, které se uskuteč-
nily v letech 1985 až 1988. Stručně tyto summity analyzuje a podrobněji 
se zabývá významem SDI na těchto summitech.

Kniha je koncipována jako historická analýza založená na primárních 
pramenech a sekundární literatuře. V české odborné literatuře nenajde-
me žádnou monografii, která by se přímo věnovala pouze strategické 
obranné iniciativě, pouze jednotlivé články, kvalifikační práce či odborné 
statě. Dílo, které by se zabývalo pouze politicko-historickými okolnostmi 
vzniku této iniciativy, chybí. Tato kniha se snaží využít dosud nepoužité,   
nedávno odtajněné zdroje k analýze SDI. 

K základní odborné literatuře patří dvě monografie zabývající se 
SDI. Autorem první z nich je Edward Reiss (The Strategic Defense Initia- 
tive, Cambridge: Cambridge University Press 1992). Je jednou z nejkom-
plexnějších monografií, která je dostupná. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 
je už zastaralá, některé závěry mají dosud svoji hodnotu. Autor se poměr-
ně podrobně zabývá zájmovými skupinami a propojení SDI s předcho-
zími ABM systémy. Druhá kniha pojednává o strategické iniciativě a je 
podstatně novějšího data. Jejím autorem je Mira Duricová (The Strate-
gic Defense Initiative. US policy and the Soviet Union, Hampshire: Ashgate 
2003). Odborná publikace se zaměřuje na SDI zejména z pohledu ame-
ricko-sovětských vztahů 80. let minulého století s důrazem na summit 
v Reykjavíku. Jedna z kapitol se zaobírá sovětskou reakcí na SDI. Obě 
zmiňované publikace se zabývají budoucností SDI a ABM systémů. 
Reiss se více soustředil na budoucnost SDI v 90. letech a Duricová na 
strategickou obrannou iniciativu po studené válce a 11. září. 



11

Monografie Frances FitzGeraldové (Way Out there in the Blue. Rea-
gan, Star Wars and the End of the Cold War, New York: Simon & Schuster 
2000) je zaměřená především na Reaganovo prezidentské období s důra-
zem na SDI. Nicméně SDI je v této knize veskrze důležitým tématem 
z pohledu hlavně domácí, ale i zahraniční politiky. Klade důraz na roli 
SDI na summitech 80. let a na dění uvnitř Reaganovy administrativy. 
Tato publikace vyšla před 20 lety, proto také nemohla její autorka využít 
nedávno odtajněné primární dokumenty. Monografie extenzivně vychází 
ze sekundárních zdrojů a novinových článků. FitzGeraldová uskutečnila 
několik desítek interview s dřívějšími vládními představiteli. 

Monografie Petra Suchého (Reagan a říše zla, Brno: Centrum pro stu-
dium demokracie a kultury 2004) je výbornou analytickou prací zabý-
vající se posledním obdobím studené války z pohledu USA. Slouží pro 
základní orientaci v americké zahraniční politice v 80. letech. K tomuto 
období se vztahuje rovněž kniha Lukáše Petříka Konzervativní revoluce 
Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana (Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury 2008), která z hlediska objektivnosti a celkového 
pojetí není relevantním zdrojem.

Peter Schweizer je dalším z  odborníků na prezidentské období 
Ronalda Reagana. Jeho kniha Reaganova válka (Praha: Ideál 2007) je 
dílem přínosným zejména osobním pojetím celé publikace. Schweizer 
často využívá přímé rozhovory mezi ním a členy tehdejší administrativy.

Kniha Roberta Hughese (SDI a View from Europe, Washington, DC: 
National Defense University Press 1990) je velmi dobrou analýzou 
evropského postoje k SDI od jejího vyhlášení až do konce prezidentské-
ho období Ronalda Reagana. Proto poskytuje trefný přehled politiky 
Reaganovy administrativy směrem k evropským spojencům a naopak. 
Ačkoliv se může zdát, že tato starší publikace už není aktuální, žádná 
podobná monografie není. 

Donald R. Baucom (The Origins of SDI. 1944–1983, Lawrence: Univer-
sity of Kansas 1992) je bývalým oficiálním historikem organizace SDI 
(SDIO), který zpracoval první ucelenou historii americké balistické 
raketové obrany (BMD). Jeho kniha je kvalitním a dobře zpracovaným 
přehledem vývoje americké BMD zaměřujícím se více na historicko-poli-
tické pozadí. Mimo to se také, jak název napovídá, zabývá počátky SDI.

SDI byla s osobou prezidenta Ronalda Reagana značně spjata. Vychá-
zel jsem i z jeho pamětí (Ronald Reagan, Život jednoho Američana. Paměti 
prezidenta, Praha: Prostor 1997), pro představu o jeho osobním pohledu 
na daný problém či událost. Mimo to jsem také vycházel z tzv. Reagano-
vých deníků (Reagan’s Diaries, New York: Harper Collins 2007), které si 
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Reagan vedl jako jeden z mála prezidentů po celou dobu svého působení 
v Bílém domě. 

Tato publikace vychází z velkého množství dostupných primárních 
pramenů, a to zejména z direktiv pro národní bezpečnost. Důležitým 
zdrojem pro získání těchto dokumentů byly oficiální internetové stránky 
provozované Federation of American Scientists a stránky Jasona Saltou-
na-Ebina The Reagan Files.1 

1 http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/reagan.htm a http://www.thereaganfiles.com/sdi 
.html.
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Seznam zkratek

ABM –  Anti-Ballistic Missile, protibalistické střely 
ALMV –  Air-Launch Miniature Vehicle, miniaturní nosiče 

vypouštěné ze vzduchu
ASAT –  Anti-Satellite, protisatelitní (zbraně)
ATBM –  Anti-Tactical Ballistic Missile, protitaktické balistické 

střely
ATM –  Anti-Tactical Missile, protitaktické střely
ARPA –  Advance Research Projects Agency, Agentura pro 

výzkum pokročilých projektů
BMD –  Ballistic Missile Defense, balistická raketová obrana
BMDO –  Ballistic Missile Defense Organisation, Balistická 

raketová obranná organizace
C3I –  Command, Control, Communications and Intelligence, 

velení, řízení, spoje a zpravodajství
CPD –  Committee on the Present Danger, Výbor pro současné 

nebezpečí
GLCM –  Ground Launched Cruise Missile, střely s plochou 

dráhou letu
ICBM –  Intercontinental Ballistic Missiles, mezikontinentální 

balistické střely
INF Treaty –  Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, Smlouva 

o likvidaci raket středního a krátkého doletu
LLNL –  Lawrence Livermore National Laboratory, Národní 

laboratoř Lawrence Livermora 
MAD –  Mutually Assured Destruction, vzájemně zaručené 

zničení
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MIRV –  Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, 
vícenásobné nezávisle naváděné hlavice

MX –  Missile Experimental, Pokusná střela
NSDD –  National Security Decision Directive, Direktiva národní 

bezpečnosti
R&D –  Research and Development, výzkum a vývoj
SALT –  Strategic Arms Limitation Talks, rozhovory o omezení 

strategických zbraní
SB –  Strategic Bombers, stategické bombardéry
SDIO –  Strategic Defense Initiative Organization, Organizace 

strategické obranné iniciativy
SLBM –  Submarine-Launched Ballistic Missiles, balistické střely 

vypouštěné z ponorky 
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1. Historie předchozích amerických  
BMD systémů

Pokud se tato kniha má zabývat strategickou obrannou iniciativou, je zde 
nutné uvést předchozí programy protiraketové obrany2 USA. Strategická 
obranná iniciativa totiž nebyla prvním projektem z oblasti BMD. Spoje-
né státy se protiraketovou obranou zabývaly již od konce 40. let a stra-
tegická obranná iniciativa byla jednou z mnoha kapitol vývoje BMD.3

První projekty věnované BMD započaly krátce po konci druhé svě-
tové války na základě zkušenosti s německými útoky balistických raket 
krátkého dosahu V-2 a také kvůli celkovému pokroku na poli raketových 
technologií. Studená válka pomalu začala klepat na dveře, proto tyto 
strategické projekty nabývaly na důležitosti. Mezi takové projekty patři-
ly Wizard a Thumper, které spadaly pod letectvo. Posledně zmiňovaný 
byl však po pouhých dvou letech zrušen (1946–1948). Projekt Wizard 
probíhal od roku 1946 až do roku 1958, kdy byl sloučen se systémem 
NIKE-Zeus.4 

V  této době sice ještě neexistovaly mezikontinentální balistické 
rakety, ale jadernými zbraněmi byly vyzbrojeny bombardéry. Proto 
byl představen systém NIKE-Ajax, který byl prvním systémem s říze-
nými raketami země-vzduch na světě. Jeho vývoj začal už v roce 1945 
a spadal pod americkou armádu.5 Tento systém byl poprvé rozmístěn 

2 Pokud užívám tento termín, zahrnuji do něj anglické termíny ABM či BMD, které jsou si velmi 
podobné.

3 Edward Reiss: The Strategic Defense Initiative, Cambridge: Cambridge University Press 1992, 
s. 21.

4 Ibid., s. 6–7 a 11.
5 Pokud v této kapitole zmiňuji armádu, myslím tím jednu ze tří složek amerických ozbrojených 

sil, které v té době existovaly, dalšími jsou letectvo a námořnictvo. 
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