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Anotace 

  

Hlavní náplň práce tvoří analýza americké zahraniční politiky vůči zemím Latinské 

Ameriky v letech 1969-1977. V té době zahraniční politiku spoluvytvářel H.Kissinger, 

vlivný Poradce pro národní bezpečnost a Ministr  zahraničí. Působil ve vládě dvou 

amerických prezidentů a to R.Nixona a G.Forda. Americká zahraniční politika sledovala 

takové zájmy, které se vždy nějakým způsobem vztahovaly k její národní bezpečnosti, 

ekonomickému rozvoji a domácí politice.  Cílem této práce je sledovat, jak tyto zájmy 

proměňovaly vztah USA k regionu Latinské Ameriky. S tím souvisí i sledování způsobu, 

metod a v jakém rozsahu Američané pomáhali, zda vůbec, utvářet politiku regionu. To, jak 

USA uplatňovaly své mocenské zájmy, bude ukázáno na dvou vybraných zemích Latinské 

Ameriky a to Chile a Argentině. 

 

 

Annotation 

 

 The main focus of the thesis is the analysis of US foreign policy towards the 

countries of Latin America in 1969-1977. At that time, foreign policy was co-chaired by H. 

Kissinger, the influential National Security Advisor and the Foreign Minister. He served in 

the government of two American presidents, namely R. Nixon and G. Ford. US foreign 

policy has pursued such interests that have always been in some way related to its national 

security, economic development, and domestic politics. The aim of this work is to monitor 

how these interests transformed the US relationship to the Latin American region. This is 

also related to the tracking of methods,  and to what extent Americans have helped, if any, 

to shape the policy of the region. How the US has exercised its power interests will be 

shown in two selected Latin American countries, namely Chile and Argentina. 
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1. Úvod 

Zahraniční politika Spojených Států Amerických (dále jen USA) vůči Latinské 

Americe (dále jen LA) v letech 1969-1977 tvoří hlavní téma této práce. H. Kissinger 

bezesporu patří k nejvlivnějším americkým diplomatům poválečné éry. Byl výraznou 

osobností americké zahraniční politiky, proto se pro toto období vžil termín Kissingerova 

éra. Ta začala nástupem R. Nixona (1969-1974) do funkce prezidenta USA. A pokračovala 

i po jeho odstoupení v roce 1974, za vlády G.Forda (1974-1977) a skončila až nástupem J. 

Cartera v roce 1977.  

Americká zahraniční politika sledovala takové zájmy, které se vždy nějakým 

způsobem vztahovaly k její národní bezpečnosti, ekonomickému rozvoji a domácí politice.  

Cílem této práce je sledovat, jak tyto zájmy proměňovaly vztah USA k regionu Latinské 

Ameriky. S tím souvisí i sledování způsobu, metod, a v jakém rozsahu Američané 

pomáhali, zda vůbec, utvářet politiku těchto zemí. Jelikož však zde nelze detailně probírat 

každou jednotlivou zemi patřící do regionu bylo nutné vybrat reprezentativní vzorek zemí. 

Moje volba padla na země spadající do  jižní části Jižní Ameriky a to Chile a Argentinu. 

Argentina byla tradičním rivalem USA a jednou z nejvlivnějších zemí v regionu a Chile 

v té době patřilo k nejstabilnějším zemím regionu.  

Pro zodpovězení první otázky (vztažení k americkým národním zájmům) bude 

třeba jednak analyzovat obecný přístup tvůrců zahraniční politiky USA v daném období 

k regionu, tak i ekonomickou a politickou situaci Chile a Argentiny ve sledovaném období. 

Pro zodpovězení druhé otázky (jak, v jakém rozsahu a zda vůbec Američané ovlivňovali 

politiku Chile a Argentiny) je vhodné zaměřit se na konkrétní události. V případě Chile se 

jedná o události doprovázející pád vlády demokraticky zvoleného prezidenta S.Allendeho 

a nástup generála A. Pinocheta k moci v roce 1973. V Argentině je to zase nástup vlády 

diktátorského režimu J.R.Videla, který v roce 1976 rozpoutal „špinavou válku“ (la guerra 

sucia). 

    S takto vytyčeným postupem souvisí i členění práce. Úvodní kapitola a její 

podkapitoly se věnují všeobecnému přístupu USA k regionu LA a také specifickým 

problémům regionu. Následující kapitola a její podkapitoly jsou zaměřeny na vizi 

zahraniční politiky tak, jak ji prosazoval R.Nixon a jeho poradce H.Kissinger a kterou 
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převzal i G.Ford. Další dvě následné kapitoly se věnují jednotlivě Chile a Argentině. 

respektive analýze jejich ekonomické a politické situace ve zde sledovaném období tedy 

období let 1969-1977.  

 Cizojazyčných publikací věnujících se obecně tématu americké zahraniční politiky 

v letech 1969-1976 je velké množství. Většina ze zde využitých publikací je dílem 

amerických či britských autorů. Převážně se jedná o knihy, které politiku USA hodnotí 

vyváženě (DALLEK,2007, LIVINGSTONE,2011, SINIVER,2011). Podstatně menší 

množství knih se věnuje jednotlivým zemím Latinské Ameriky. Kromě publikací z řady 

Dějiny států (CHALUPA,2012) věnujících se všeobecně dějinám jednotlivých (jen 

některých) zemí regionu, se tu vyskytují i takové publikace,  které se zaměřují na vztah 

USA k těmto jednotlivým zemím (SCHMIDL, 2013, SHEININ, 2006). Některé ze zde 

uvedených publikací nabízejí velmi kritický pohled na americkou zahraniční politiku 

(HARMER,2011, RABE,2012, MCSHERRY, 2005, SCHOULTZ,1998).          

Zajímavé čtení poskytuji i memoáry H. Kissingera, nicméně s informacemi zde se 

vyskytujícími je nutno pracovat kriticky a opatrně (Roky Obnovy, 2002, Umění diplomacie, 

1999, Bouřlivé roky, 2004).   

 

2. Americká zahraniční politika vůči Latinské Americe  

    1969-1977 

     

         2.1.  Hájení národních zájmů 

 

Americkou zahraniční politiku let 1969-1977 je nutno vnímat v kontextu stále 

probíhající studené války. Od nástupu H. Trumana (1945-1953) na post amerického 

prezidenta zahraniční politiku USA formovala především obava z „rudé hrozby“ jinými 

slovy z rozšíření vlivu komunismu po celém světě.  

Latinská Amerika byla po dlouhou dobu Američany považována za sféru jejich 

vlivu, jak geopolitického tak i ekonomického. Na přelomu 60. a 70. let byly USA jasným 

hegemonem, neboť vojenská, ekonomická a politická převaha USA nad tímto regionem 

byla značná. Střední a Jižní Amerika je proto někdy označována jako „zadní dvorek 
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Ameriky“ (American Backyard) právě díky své politické a hospodářské závislosti na USA. 

Vláda amerického prezidenta R. Nixona kladla důraz především na sledování 

národních zájmů. Tyto národní zájmy se určitým způsobem vztahovaly k problematice 

národní bezpečnosti, ekonomickému rozvoji i k aktuální domácí situaci. Jak uvedl R. 

Nixon ve první výroční zprávě o zahraniční politice z 18.února 1970: „...Neangažujeme se 

ve světě proto, že máme závazky, máme závazky protože se angažujeme. Naše závazky musí 

být utvářeny našimi zájmy nikoliv naopak...“
1
 Sledování  národního zájmu mělo být 

strategií, která zastaví komunistickou expanzi (vysvětleno blíže v podkapitole 3.1. této 

práce, s 9). 

Udržení hegemonie nad regionem LA mělo pro USA i symbolický význam. Ztráta 

vlivu by mohla znamenat i ztrátu prestiže USA v očích celého světa.
2
 To hrálo možná větší 

roli, než skutečná strategická hodnota regionu Latinské Ameriky. Protože tím, jak se 

vyvíjely a modernizovaly zbraňové systémy se vlastní území USA stávalo stále více 

zranitelnější odkudkoliv. Obava, že jiná neregionální mocnost  by mohla vybudovat svou 

základnu poblíž území USA a tím ohrozit jejich bezpečnost se stávala irelevantní. 

 I ekonomické vazby hrály důležitou roli. Jednak díky nim USA zvyšovaly svůj 

mocenský vliv v jednotlivých zemích a zároveň přinášely snahu chránit zájmy a investice 

amerických společností které zde působily. Ukázkovým příkladem je působení  americké 

společnosti United Fruit Company obchodující s tropickým  ovocem, na region LA. 

V převážně zemědělské Guatemale tato společnost vlastnila velké množství zemědělské 

půdy (cca půl milionu hektarů). V  roce 1952 se její vedení ostře postavilo proti agrární 

reformě guatemalského prezidenta Jacoba Árbenze Guzmána (1913-1971). Požadavky na 

zvýšení mezd dělníků či jejich organizování v odborech ihned prezentovala před 

americkou vládou jako komunistickou hrozbu. Guatemalský prezident byl nakonec v roce 

1954 svržen a na jeho místo nastoupila vojenská junta. Americké zahraniční společnosti 

také  profitovaly z americké invaze do Dominikánské Republiky v roce 1965. Společnost 

Rosario Resources držela kontrolu nad  zlatými rezervami státu, společnost Alco držela 

práva na zpracování bauxitu, společnost Gulf & Western koupila nejen třetinu státem 

vlastněných plantáží cukru ale i podíly z produkce místních farem, z tabáku, z hovězího, 

                                                        
1
 Cit z: KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 1999.s 744. 

2  SCHOULTZ, Lars. Beneath the United States: a history of U.S. policy toward Latin America. 1998. s 369. 
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citrusových plodů, turismu a provozování luxusních hotelů.
3
 Zároveň příslib poskytnutí 

půjček a úvěrů (nebo jejich neposkytnutí) sloužil jako nátlakový nástroj vůči 

„neposlušným“ zemím a jejich vládám. Nicméně jejich nadměrné poskytování zemím LA 

neprospělo, neboť vedlo k jejich rostoucímu zadlužování vůči zahraničí. V mnoha 

případech země LA nebyly schopny tyto mezinárodní půjčky splácet. 

Díky stále pokračující válce ve Vietnamu (1955-1975), která spotřebovávala stále 

větší množství financí a vyvolávala stále silnější odpor americké i světové veřejnosti, si 

USA nemohly dovolit zaplést se přímo do jakéhokoliv dalšího konfliktu. Poslední přímou 

intervencí (přímá účast amerických vojáků) v regionu LA proběhla vůči Dominikánské 

Republice v roce 1965. Od té doby byly upřednostňovány nepřímé zásahy ve smyslu 

podpory (výcvik, dodávky zbraní) místních armádních a policejních složek a ekonomický 

tlak.  

 

2.2. Regionální problémy Latinské Ameriky 

 

 Problémem kterému americká politika v regionu musela čelit a který střídavě 

promítala do své zahraniční politiky vůči LA bylo, jak rozlišit pravé důvody ekonomické, 

politické a sociální nestability v regionu. Tedy zda tato nestabilita vyrůstala z nelepšící se 

špatné životní úrovně většiny obyvatelstva regionu, nebo z revoluční nálady šířené 

místními levicovými stranami.
4
 Americká zahraniční politika tak kolísala mezi snahou 

ekonomicky pomoci a snahou jakýmkoliv způsobem eliminovat nepřátelské, protitržní 

levicové síly. S nástupem L.B.Johnsona na post prezidenta USA (1963-1968) po 

zavraždění J.F. Kennedyho v Dallasu (1963) se americká zahraniční politika z pohledu 

boje proti komunismu přiostřila. Johnsonova doktrína zcela jasně definovala, že USA za 

žádnou cenu nepřipustí vznik komunistických vlád na západní polokouli. Tato doktrína 

byla vyhlášena po americké invazi do Dominikánské Republiky v roce 1965. 

 V poválečné Latinské Americe (podobně jako v Evropě) byla na vzestupu levice. 

To souviselo i s tím, že v LA posílila opozice vůči vládnoucí menšině bohatých vlastníků 

půdy. Tato opozice měla často podobu dočasných populistických aliancí spojujících střední 

                                                        
3
 LIVINGSTONE, Grace. Zadní dvorek Ameriky: Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny 

po válku proti teroru. 2011. s 67 

4  SCHOULTZ, Lars. Beneath the United States: a history of U.S. policy toward Latin America. 1998. s 359. 
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třídu s malou, ale silnou dělnickou třídou. Stávky pracujících na železnicích, v dolech, 

přístavech byly silným nátlakovým nástrojem vůči vládě. Mezi lety 1945-46 sílící opozice 

dokázala v rámci demokratického hnutí (konání svobodných či svobodnějších voleb) 

porážet dosud vládnoucí diktatury tvořené spojenectvím místních bohatých vlastníků půdy 

a armádních představitelů. Ale již na přelomu 40. a 50. let se k moci opět dostávaly 

autoritativní vojenské režimy. 

Zvláštním jevem typickým především pro Latinskou Ameriku byl velký počet 

populistických vůdců, kteří dokázali získat velké množství voličů právě slibem zajištění 

práv pracujícím, zajištění jejich přístupu ke zdravotní péči a vzdělání.  Jedním 

z nejvýraznějších populistů byl argentinský prezident Juan Domingo Perón (1895-1974) 

V případě Chile jako populistické bylo možné vnímat především středovou Křesťansko- 

demokratickou stranu a levicovou Socialistickou stranu.
5
 Juan Perón se snažil ekonomický 

rozvoj nastartovat zestátněním průmyslu. I chilský prezident Salvadore.Allende (1908-

1973) se snažil o totéž. Taktéž zestátnil průmysl, banky a přerozděloval půdu. Hlavním 

cílem bylo zamezit závislosti Chile na zahraničních investicích a oslabit moc bohaté třídy 

velkých pozemkových vlastníků a průmyslníků. To byla podstata jeho tzv. chilské cesty 

k socialismu.
6
  To vše šlo proti zájmům USA, neboť ty si přály volný trh a odmítaly  

„socialistické a marxistické“ tendence k zestátňování. Podporu našly právě mezi místní 

bohatou pozemkovou menšinou. Ze strany USA byl latinskoamerický populismus a 

nacionalismus vnímán jako nebezpečná komunistická hrozba.  

 V zemích Latinské Ameriky měla také tradičně silnou pozici armáda. Tato tradice 

se datuje až do 19. století, kdy vojenské úspěchy armád latinskoamerických zemí sehrály 

hlavní roli v  bojích za nezávislost. V zemích LA se vysocí příslušníci armády těšili úctě a 

vysokému společenskému postavení. Není se proto čemu divit, že se právě z jejích řad  

rekrutovali místní diktátoři. Ti pak často využívali ekonomické krize jako odrazového 

můsku pro svůj politický vzestup. Důraz na  industrializaci zvyšoval závislost zemí 

regionu na dovozu technologického vybavení. A export (např. kávy, cukru, banánů, 

hovězího masa, měďi) nedokázal pokrýt vysoké státní výdaje potřebné pro modernizaci 

výroby. Industrializace nebyla správným krokem pro země Latinské Ameriky, protože 

                                                        
5
 DÁVILA, Jerry. Dictatorship in South America [online]. 2013. s 10. 

6
 DÁVILA, Jerry. Dictatorship in South America [online]. 2013. s 13. 
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nezvyšovala počet pracovních míst ani odbyt vyrobeného zboží.
7
 

 Byly to poznatky, které nasbíral víceprezident R.Nixon pří své cestě po zemích 

Jižní Ameriky v roce 1958 co vyvolaly v administrativě amerického prezienta 

D.Eisenhowera (1953-1961) obavy, že místní vůdci nedokáží vládnout a  čelit  „rudé 

hrozbě“.  Neznamená to ale, že by Američané ignorovali velkou chudobu vládnoucí 

v regionu. Obecně Latinská Amerika byla a je regionem trpícím velkými sociálními 

nerovnostmi. Zatímco menšinová latinskoamerická elita vedla pohodlný život, většina 

obyvatel žila v chudobě na okraji velkých rychle se rozvíjejících měst. Američané začali 

jednotlivým zemím poskytovat hospodářskou pomoc. Tato iniciativa našla svůj vrchol 

v projektu J.F.Kennedyho Spojenectví pro pokrok (Alliance for Progress). Aliance vznikla 

z podnětu Panamerické konference v roce 1961. Měla poskytovat půjčky zemím, které se 

zavázaly k ekonomickým a společenským reformám. Přednostním adresátem pomoci se 

stalo Chile.  Věřilo se, že zlepšením sociálních nerovností a zmírněním chudoby v zemích 

LA klesne podpora radikálních levicových hnutí.  

              

            2.3. Kuba a vzestup latinskoamerických levicových hnutí 

  

Kubánská revoluce zesílila obavy USA z narušení mocenské rovnováhy sil. To 

potvrdila Kubánská krize z roku 1962. Snaha SSSR umístit na území Kuby rakety 

středního doletu tehdy málem vyvolala jaderný konflikt mezi USA a SSSR. Tato politická 

mezinárodní krize znamenala do té doby nejvážnější ohrožení americké národní 

bezpečnosti. Strach ze vzniku „druhé Kuby“ v mocenské sféře USA znamenal, že 

Američané nervózně reagovali na jakýkoliv náznak obratu politiků LA k levici. A jejich 

obavy nebyly nijak neopodstatněné. 

Úspěch Kubánské revoluce znamenal velké morální povzbuzení pro všechny 

latinskoamerické levicové strany a organizace. Ty věřily, že socialismus je správnou 

cestou k vyřešení největších regionálních problémů mezi které patřila chudoba, 

ekonomický propad, politická nestabilita. Svou revoluci kubánský vůdce Fidel Castro 

vnímal jako začátek revolučního boje, který se rozšíří po celém regionu LA. Sázel na 

                                                        
7  LIVINGSTONE, Grace. Zadní dvorek Ameriky: Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny 

po válku proti teroru. 2011. s. 71 
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vyvolání ozbrojených povstání pomocí levicových gerilových skupin v celém regionu. 

V průběhu let 1961-1964 Kubánci vytvářeli tajné výcvikové tábory na Kubě, v Uruguayi, 

Venezuele, Kolumbii, Peru, Argentině, Bolívii, Brazílii a  Chile. 

Na přelomu 60. a 70. let  byly na vzestupu různé teroristické levicové  organizace. 

Peruánská maoistická Světlá Stezka (Sendero luminoso) patřila k jedné z nejsilnějších a 

nejbrutálnějších levicových geril v celé LA.
8
  V Kolumbii zase působily ultralevicové 

Revoluční ozbrojené síly Kolumbie – lidová armáda (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo, FARC) a  Národní osvobozenecká armáda (Ejercito de 

Liberación Nacional, ELN) jejíž členové získali vojenský výcvik v bojích přímo na Kubě. 

V Uruguayi působila městská gerila Tupamaros, jejíž boj proti vládnoucímu režimu zemi 

uvrhl do občanské války. V Chile v roce 1965 bylo založeno radikální Revoluční levicové 

hnutí (El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), které bylo založeno studenty a 

inspirovalo se revolučním kubánským hnutím. Tuto skupinu Kuba přestala financovat 

v rámci své politiky sbližování se SSSR koncem roku 1968. V  Argentině se v šedesátých 

letech objevily levicové gerily podporující návrat vyhnaného prezidenta J. Peróna (v exilu 

od roku 1955). Patřily k nim Gerilová armáda chudých (Ejército Guerrillero de los 

Pobres, EGP), Perónistické ozbrojené složky (Fuerzas Armadas Peronistas, FAP), 

Revoluční ozbrojené složky (Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR) a Osvobozenecké 

ozbrojené složky (Fuerzas Armadas de Liberación, FAL) a Lidová revoluční armáda 

(Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP). Ty stály na počátku sedmdesátých  let za 

únosy a vraždami vysoce postavených vojenských a policejních činitelů. Prováděly i 

bombové útoky na budovy pod policejní  či armádní správou.  

Jak ostatně i sám H.Kissinger potvrdil ve svých pamětech, byly to  zkušenosti 

s Kubou a vzestup a působení radikálních antidemokratických a protitržních  levicových 

teroristických geril, co předurčovalo přístup americké zahraniční politiky vůči regionu.
9
 

¨ 

 

 

 

 

                                                        

 
9   KISSINGER, Henry. Roky obnovy. 2002.s 609. 
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3. Kissingerova éra (1969-1977) 

    3.1. Kissingerova vize zahraniční politiky 

To co především spojovalo republikána R.Nixona a H.Kissingera byl jejich důraz 

na udržení pozice USA jako světové velmoci. Každou mezinárodní událost H.Kissinger a 

R.Nixon hodnotili na základě toho, zda více prospívá USA nebo SSSR. H.Kissinger chtěl 

zajistit mocenskou převahu USA ve světě a to kombinací diplomatických i vojenských 

prostředků tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti USA tj. přímé konfrontaci se SSSR.
10

  

Dle H.Kissingera toho mělo být dosaženo udržením mocenské rovnováhy sil. 

Pojem rovnováha, vyváženost sil tvoří stěžejní část Kissingerova pohledu na to, jak a kam 

směřovat světovou diplomacii. Tuto teorii rovnováhy sil částečně převzal od muže, jehož 

obdivoval a to od rakouského diplomata Klemense Wenzela von Metternicha (1773-1859). 

Mocenské uspořádání Evropy dohodnuté na Vídeňském kongresu (1814-1815) se stalo 

dokonce náplní jeho doktorantské práce. Vycházel z premisy, že nadvláda jedné velmoci 

nad druhou by tuto rovnováhu sil narušila. Proto velmi pozorně sledoval jakékoliv pokusy 

SSSR rozšiřovat svou sféru vlivu. Byl to jejich politický realismus (důraz na mocenskou 

rovnováhu a národní zájem), který vedl k tzv. détente (uvolnění) vůči SSSR a navázání 

diplomatických vztahů s Čínou. Vznik trojúhelníkové diplomacie byl taktikou, která měla 

vést k oslabení sovětského vlivu. Upevnění vztahů USA s Čínou mělo SSSR vmanévrovat 

do takové pozice, kdy byl donucen hledat vhodné politické řešení. Takové, které by 

vyloučilo přímou  konfrontaci.
11

  

  Projev R. Nixona z 3. listopadu 1969 je možno vnímat jako vyhlášení Nixonovy 

doktríny. Na jejím základě USA slibovaly svým spojencům politickou, ekonomickou a 

diplomatickou podporu, ale ne přímou vojenskou pomoc.
12

  Důraz na  zajištění politické 

„stability“ zemí se stal alfou a omegou Nixonovy a později i Fordovy administrativy. 

Hlavní otázkou, kterou musely nyní USA řešit bylo, kdo tuto stabilitu zaručí. USA jako 

nejsilnější spojence v boji proti „mezinárodnímu komunismu“, vnímaly  pravicové 

diktátory. Spoléhání se na pomoc místních vojenských režimů se zdálo být tou nejlepší 

cestou jak dosáhnout stability v regionu, a zamezit mocenskému průniku SSSR.  

                                                        
10 SYRUČEK, Milan. Henry Kissinger: bůh či ďábel diplomacie. Praha: Epocha, 2004.  s 23. 
11 KISSINGER, Henry. Bouřlivé roky.  Praha: BB art, 2004. str. 222-232. 

 
12 Vztaženo na válku ve Vietnamu byla Nixonova doktrína známější jako tzv. Vietnamizace. Ta měla 

znamenat odchod amerických vojsk „bez ztráty cti“  z Jižního Vietnamu. Pozn. autora. 
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 Bohužel tato politika spoléhání se na spřátelené režimy v sobě nesla i stinnou 

stránku věci. Tou bylo vytvoření armádní výcvikové školy pro latinsko americké vojáky a 

příslušníky ozbrojených složek. Založena byla v roce 1946 na americké základně Fort 

Gulick v pásmu Panamského průlivu. Původně se jmenovala Latinskoamerické výcvikové 

středisko pozemních sil armády USA (Latin American Training Center – U.S. Ground 

Forces). V roce 1949 se škola rozšířila a přejmenovala na Karibské výcvikové centrum 

armády USA (U.S. Army Caribbean Training Center), a teprve v roce 1963 získala název 

Škola Amerik armády USA (U.S.Army School of the Americas, SOA) Studenti se v této 

škole učili psychologické válce, tajným operacím, využívání informátorů, výslechu vězňů, 

ovládání masových akcí a schůzí, zpravodajské činnosti. V průběhu let se ve škole 

vycvičilo více než šedesát tisíc latinskoamerických vojáků, někteří z nich se stali dikátory.  

Právě během 60. let vzrostla vojenská pomoc USA a její tréninkové programy. Přičemž 

USA vyzbrojovaly a vycvičily i policejní složky zemí Latinské Ameriky. Americké 

speciální jednotky cvičily místní vojáky i  přímo na území Latinské Ameriky.
13

 Zkušenost 

Američanů z Vietnamu v bojích se zdejšími  gerilovými skupinami se promítla i do 

příruček a učebních materiálů. To co nepochybně způsobovalo nejhorší porušování 

lidských práv na území Latinské Ameriky byla taktika, která cílila i na civilisty. Ta 

vycházela z přesvědčení, že přežití gerilových bojovníků je závislé na místním 

obyvatelstvu. To pak smazávalo rozdíly mezi nimi a civilisty, ať už ti byli jejich 

skutečnými stoupenci a pomocníky nebo ne.
14

  

Je vhodné však dodat, že Američané nebyli jediní od nichž latinskoameričtí 

diktátoři čerpali zkušenosti. Často využívali i zkušenosti z Evropy uprchlých nacistických 

zločinců. Mnoho z nich po roce 1945 našlo azyl v některé z mnoha zemí Latinské 

Ameriky. Rakušan Otto Skorzeny, důstojník SS, působil nějakou dobu jako poradce Juana 

Peróna v Argentině. K.Barbie, nechvalně proslulý velitel gestapa v Lyonu byl ve službách 

Bolívijské armády. W.Rauff, jenž se podílel na vývoji plynových komor, od roku 1958 

pomáhal budovat v Chile základy její tajné služby.
15

 

   

                                                        
13

 LIVINGSTONE, Grace. Zadní dvorek Ameriky: Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny 

po válku proti teroru. 2011. s 59-60. 
14 . LIVINGSTONE, Grace. Zadní dvorek Ameriky: Spojené státy a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny 

po válku proti teroru. 2011. s 61. 

 
15 NEKOLA, Martin. Operace Kondor. Latinská Amerika ve spárech CIA. 2012. s 30 
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Přístup USA vůči Latinské Americe během vlády R.Nixona byl založen na víře  ve 

velký mocenský vliv SSSR. Otázkou je, zda mocenská pozice Sovětů byla tak velká, aby si 

mohli dovolit zpochybňovat tradiční vliv USA v Latinské Americe. A zda byli ochotni 

nechat se vyprovokovat k další Kubánské krizi. Americká snaha zabránit šíření komunismu 

za každou cenu vedla k tomu, že byli často vystaveni chytrému podbízení 

latinskoamerických diktátorů. Tito vojenští vůdci nebyli pouhými loutkami v rukou 

Američanů. Využívali obav USA ze SSSR k upevnění své vlastní moci. Někteří z kritiků 

přístupu USA k regionu je viní ze zatažení studené války do regionu. 
16

 

   

            3.2. Proces tvorby zahraniční politiky USA 

  

H. Kissinger se dokázal stát pro R.Nixona i G.Forda důvěryhodným zdrojem 

informací a rádcem. Pro pochopení toho, jak se mu to podařilo je nutno se blíže podívat i 

na proces ve kterém se vytvářela zahraniční politika v USA. 

 R. Nixon učinil z Bílého domu centrální místo tvorby americké zahraniční politiky. 

To byl zdroj tehdejšího napětí mezi Bílým domem, Ministerstvem zahraničí (State 

Department), Ministerstvem obrany (Defense Department) a Senátním výborem pro 

zahraniční politiku (Senate Foreign Relations Committee). K  R.Nixonovi měli, kromě 

H.Kissingera jako Poradce pro národní bezpečnost, nejblíže  B. Haldeman (náčelník 

generálního štábu Bílého Domu v letech 1969-1973 ), J. Ehrlichman (Poradce prezidenta 

pro domácí záležitosti v letech 1969-1973). Všichni tito muži byli odpovědni jen a pouze 

prezidentovi. Již od roku 60. let  panovala silná rivalita mezi Ministerstvem zahraničí a 

Radou národní bezpečnosti (National Security Council, NSC), klíčovým poradním 

orgánem prezidenta USA. Byla založena již v roce 1947 a poskytovala prezidentům USA  

rady ohledně domácí, zahraniční a vojenské politiky. Jejími členy byl sám prezident USA, 

víceprezident, ministr zahraničí a obrany a ředitel útvaru pohotovostních plánů. Přizvané 

poradce tvořili ředitel CIA, náčelník generálního štábu a další (podle potřeby). 

 H.Kissinger s R.Nixonem sdílel názor, že přemíra byrokracie škodí úspěšné 

diplomacii a že převzetí kontroly nad zahraničně politickými rozhodnutími Bílým domem 

je nezbytné pro efektivní a rychlé rozhodování. Jejich hlavním cílem bylo centralizovat 

tvorbu politických rozhodnutí a minimalizovat vměšování byrokracie a ostatních státních 
                                                        
16 RABE, Stephen G. The killing zone: the United States wages Cold War in Latin America. 2012.s. 193-194 
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institucí. Proto, krátce poté co byl R.Nixon zvolen prezidentem USA, začal H. Kissinger 

reorganizovat NSC.Pomocí ní si H.Kissinger a R.Nixon udržovali kontrolu nad agendou 

zahraniční politiky. V rámci NCS se sbírala data, přípravovala studijní memoranda 

(National Security Study Memorandum, NSSM), vytvářely se vnitrorezortní skupiny. 

Všechny detailní analýzy byly předkládany H.Kissingerovi.
17

 Nejvýše postavenou 

skupinou NSC byla Senior Review Group, které předsedal H.Kissinger. To způsobilo, že 

mohl třídit tok informací směrem k prezidentovi a stát se pro něj nepostradatelným. Ještě 

první rok vlády Nixonovi admimistrativy se konaly schůzky NSC častěji, okolo roku 1973 

již velmi zřídka. Důležitá politická zahraniční rozhodnutí vznikala během soukromých 

diskuzí H.Kissingera a R. Nixona. Mezi mezirezortní skupiny NSC patřila Washingtonská 

zvláštní akční skupina ( Washington Special Actions Group, WSAG) ustanovená dne 16.5. 

1969 jako stálý orgán Rady pro případ krizí. Například když některá mezinárodní událost 

hrozila přerůst do velké mezinárodní krize. Plánování tajných operací měl na starosti  

Výbor 40 (40 Committee). Ten v letech 1972-1974 schválil na čtyřicet tajných operací. 

Tomuto Výboru předsedal H.Kissinger v letech 1969-1976. Jednotlivými regiony se 

zabývaly Agenturní Regionální skupiny (Inter-Agency Regional Groups) se svymi experty 

zaměřenými na oblast Blízkého a Dálného Východu, Afriky, Latinské Ameriky, Evropy. 

Pro oblast LA byl expertem Viron P Vaky (1925-2012). 

 

            3.3.  H.Kissinger a R.Nixon (1969-1974) 

 

V prezidentských volbách konaných v roce 1968 zvítězil republikánský kandidát na 

prezidenta R.Nixon nad demokratickým kandidátem H.Humphreyem (1911-1978) 

V Nixonově volebním štábu tehdy skrytě  působil i H.Kissinger, který měl na starosti 

problematiku Vietnamu. S R.Nixonem se tehdy sešel jen krátce, v roce 1967 na jednom 

vánočním večírku. Je na místě krátce shrnout životopisy obou amerických politiků. 

R.Nixon byl  nepochybně zkušený politik. Jako republikánský člen Kongresu 

působil od roku 1947. Své vítězné kampaně stavěl především na obavách Američanů z 

komunismu. V letech 1953-1961 působil jako viceprezident D.Eisenhowera (1890-1969).  

 H.Kissinger se narodil v německém městě Fűrth, který leží poblíž Norimberku. 

                                                        
17 SINIVER, Asaf. Nixon, Kissinger, and U.S. foreign policy making: the machinery of crisis. 2011. s 47 
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V roce 1938, díky svému židovskému původu, byli Kissingerovi nuceni uprchnout před 

nacistickým terorem nejprve do Londýna a odtud do USA. Po zisku občanství v roce 1943 

byl H.Kissinger povolán do armády. V roce 1947 se vrátil do USA a byl přijat na 

Harvardovu univerzitu. Zde získal bakalářský, magisterský i doktorský titul. V roce 1957 

se stal jejím stálým profesorem. Nezůstal však pouze u akademické kariéry, ale  působil 

jako poradce u různých institucí i politiků, Demokratů i Republikánů.  

Spojenectví těchto dvou mužů lze vnímat spíše jako „sňatek z rozumu“ než 

přátelství. Jejich politické spojenectví bylo pevné a v zahraniční politice úspěšné. Se 

sovětským vůdcem L.Brežněvem (1906-1982) podepsal několik důležitých smluv 

například Dohodu o omezení strategických zbraní (SALT 1,1972). S předsedou státní rady 

Čínské Lidové republiky  Čou En-lajem (1898-1976) podepsal tzv. šanghajské komuniké 

(28.2.1972), které položilo základy normalizace vztahů mezi USA a Čínou. H.Kissinger 

inicioval tajná pařížská jednání mezi USA, Jižním Vietnamem a Severním Vietnamem. 

Pařížská dohoda z roku 1973 nakonec válku pro USA ukončila. V témže roce se jim 

povedlo  na chvíli urovnat arabsko-izraelské vztahy po Jomkipurské válce (1973)..  

Po svém nástupu na post amerického prezidenta zprvu Nixonova administrativa 

nevěnovala prioritní pozornost situaci v LA. V regionu si oba státníci přáli pouze zajistit 

takovou stabilitu, která by jim uvolnila ruce pro řešení jiných, pro ně podstatnějších 

problémů. Na rozdíl od H. Kissingera  R.Nixon podnikl několik cest po zemích LA, takže 

mohl čerpat i z osobních zkušeností. Jako americký viceprezident zahájil v roce 1958 svou 

osmnáctidenní cestu po Jižní Americe. V Caracasu, hlavním městě Venezuely, byl jeho 

vůz napaden rozezleným davem demonstrantů, kteří po něm házeli kamení. Později se 

k tomu R.Nixon vyjádřil tak, že dav demonstrantů vnímal  „jako nástroj mezinárodního 

komunistického spiknutí“.
18

 V roce 1967 podnikl v rámci své předvolební kampaně 

návštěvu Peru, Chile, Argentinu, Brazílii a Mexiko. Tato cesta ho utvrdila v tom, že pomoc 

proudící do tohoto regionu v rámci projektu Spojenectví pro pokrok nemá očekávané 

výsledky. 

V květnu 1969 se ve Viña del Mar v Chile konala Konference svolaná ministry 

zahraničí zemí LA. Ti se shodli na potřebě zásadního přehodnocení meziamerických 

vztahů, vyjádřili své rozhořčení nad současným fungováním světového ekonomického 

systému, nad jeho nespravedlností. Kladli velký důraz na uznání principu nezasahování 

                                                        
18  DALLEK, Robert. Nixon and Kissinger: partners in power. 2007. s  25. 
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jako klíčového bodu meziamerických vztahů. Upozornili na to, že americká pomoc by 

neměla být nadále vázána na nákup amerického zboží. Chilský ministr zahraničí  G. 

Valdés  v červnu 1969 osobně doručil  R. Nixonovi závěry z této Konference. Američtí 

političtí analytici přišli se studií, že je potřeba věnovat vztahům k LA zvláštní pozornost. 

Varovali před vzestupem nacionalismu, který by mohl být využit SSSR a tím ohrozit 

národní bezpečnost USA. Závěrem se shodli, že pro USA  bude jistě výhodné  když 

projeví jistý zájem o zlepšení  ekonomické a sociální situace v regionu. 

 Ve stejnou  dobu R.Nixon obdržel varovnou zprávu od N.Rockefellera (1908-

1979), guvernéra New Yorku a zvláštního vyslance pro země LA. V této zprávě upozornil  

na  pokles prestiže USA nejen v regionu, ale i ve světě. Zmínil se v ní, že pokud  v regionu 

LA bude  nadále narůstat protiamerické smýšlení, Američané se brzy dostanou do politické 

izolace. Protože,  pokud se ukáže, že nejsou schopni zajistit si pořádek ani doma, dosvědčí 

se tím  jejich slabost a neschopnost být světovou velmocí. Státní úřad pro meziamerické 

záležitosti (State Department´s Bureau of Inter-American Affairs, ARA) následně  vytvořil 

vlastní návrhy týkající se přístupu USA k zemím LA. Nejednalo se o nijak propracované 

návrhy, spíše letmé nastínění politiky. Nixonův projev ze dne 31. října 1969 na schůzce 

Meziamerické tiskové asociace (Inter-America Press Association) v sobě obsahoval příliš 

vágně definovaný pojem „zralého partnerství“. Zmínil se zde i o podpoře národů LA v tom 

jít svou vlastní cestou pod vedením jimi zvolených vůdců“.
19

  

V roce 1973 byl H.Kissinger jmenován do funkce ministra zahraničí.  Na konci 

roku pak H.Kissinger začal věnovat situaci v regionu LA větší pozornost. Přišel proto 

s novou diplomatickou strategií nazvanou „Nový Dialog“ (New Dialogue). Oficiálním 

cílem bylo oživit sporné otázky týkající se hlavně témat obchodu, energie, zahraničních 

investic. R.Nixon pevně stál za tím, že jedinou cestou jak zlepšit ekonomickou situaci 

latinskoamerických zemí jsou  zahraniční investice a rozvoj  soukromého podnikání. 

Politický cíl Nového Dialogu byl  jasný a to ukázat, že USA mají stále zájem na budování 

„zvláštního vztahu“ k LA. Nicméně větší rozvinutí toho Dialogu bylo přerušeno. ropnou 

krizí roku 1973.
20

 Region začal pociťovat důsledky této krize. V mnoha zemích stoupající 

ceny pohonných hmot zhoršily již tak velké ekonomické problémy. Recese zasáhla i 

samotné USA. 

                                                        
19    HARMER, Tanya. Allende's Chile and the Inter-American Cold War. 2011 s 45-46.         
20 Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) roku 1973 zavedla embargo na vývoz ropy do zemí, které 

podporovaly Izrael během tzv. Jomkipurské války. Pozn. autora. 
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V roce 1974 Američané musely řešit především domácí politiku. Americkou 

veřejností otřásla aféra Watergate, která vedla k rezignaci R.Nixona dne 9. srpna 1974.21  

Tato aféra nebyla jen kriminální záležitostí ale měla velký dopad na posílení pozice 

Kongresu vůči Bílému Domu v tichém zákulisním boji o ovlivňování  domácích i 

zahraničních záležitostí země.  

To nebyl však jediný skandál v Nixonově administrativě. V říjnu 1973 Nixonův 

víceprezident Spiro Agnew musel podat demisi kvůli finančním machinacím a na jeho 

místo byl jmenován a schválen Kongresem G. Ford (1913-2006). Po rezignaci R.Nixona 

převzal úřad amerického prezidenta.  

 

            3.4. H. Kissinger a G.Ford (1974-1977) 

        

G. Ford se ocitl v nelehké situaci. USA se tehdy nacházely v politické i ekonomické 

krizi. Potřeboval okolo sebe vybudovat okruh spolehlivých a zkušených spolupracovníků. 

Proto si ponechal H.Kissingera jak na postu Státního tajemníka (1973-1977) a souběžně i 

postu Poradce pro národní bezpečnost (1965-1975). Jeho viceprezidentem se stal N. 

Rockeffeler. Po nastoupení do úřadu také udělil milost svému předchůdci, což někteří 

považují za hlavní důvod proč v roce 1976 prohrál volby s J.Carterem. 

 Administrativa G. Forda se více než Nixonova  musela vypořádávat s překážkami, 

které jí do cesty stavěl Kongres. Ten stále více zasahoval do chodu zahraniční politiky.  

Snižoval radikálně vojenský rozpočet, zrušil pomoc Kambodži a pomoc Vietnamu omezil 

na minimum. Kongres se vždy pokoušel omezovat pravomoci prezidenta. Jako příklad lze 

uvést tzv. War Power Act ještě z roku 1973, který zakazoval použít americké vojenské síly 

v zahraničí bez souhlasu Kongresu. Stejně tak od roku 1974 Kongres kontroloval i prodej 

amerických zbraní do zahraničí.  

 

 

                                                        
21

 Aféra Watergate se datuje dnem 17. června 1972, kdy se do washingtonského sídla Národního výboru 

demokratické strany (budova se nazývala Watergate) vloupalo pět mužů, kteří se zde pokusili umístit 

odposlouchávací zařízení. Při pokusu však byli chyceni. Jednalo se o politickou špionáž republikánů vůči 

demokratům. R.Nixon se vše pokoušel zatajit a vinu popíral nicméně nakonec byl po prohraném soudním 

sporu nucen vydat magnetofonové pásky se záznamy svých hovorů. Z nich vyplynulo, že prezident o akci 

věděl a schválil jí. Pozn. autora 
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 Pozornosti se začalo dostávat i poskytování ekonomické a vojenské pomoci 

„spřáteleným režimům“ v Latinské Americe. Fordova  administrativa nadále tolerovala a 

příležitostně poskytovala přímou pomoc vojenským pravicovým diktaturám zemí Jižní 

Ameriky (Chile, Brazílie, Argentina, Paraquay, Bolívie, Uruguay) v jejich boji proti 

„mezinárodnímu komunismu“. Neochotu Kongresu nadále financovat tuto pomoc 

vyvolávala především podpora Brazílie a Chile. Na veřejnost začaly postupně pronikat 

zprávy o zapletení USA do svržení S. Allendeho v Chile. Veřejná podpora americké 

zahraniční politiky dosáhla svého dna v druhé polovině sedmdesátých let. To zapříčinil 

jednak stále trvající konflikt ve Vietnamu (poslední Američané odešli až v roce 1975), ale 

svou trochou přispěla i zveřejňovaná podpora latinskoamerických diktátorů. V roce 1975 

zveřejnil Senátní výbor pro studium vládních operací (The United States Senate Select 

Committee to Study Governmental Operations) dvě zprávy. Jednou z nich byla  Alleged 

Assassination Plots Involving Foreing Leaders ve které byly popsány pokusy Američanů 

zabít F.Castra, dále i jejich nepřímý podíl na smrti chilského velitele pozemní armády 

generála R.Schneidera. Další zpráva, Covert Action in Chile 1963-1973 popisuje snahu 

Ústřední zpravodajské služby USA (Central Intelligence Agency, CIA) svrhnout režim 

chilského socialisty Allendeho.
22

  

 V letech 1974-1975 se Bílý dům pokusil vylepšit vztahy USA a LA tím, že obnovil 

diplomatické styky s Kubou  a ukončil  proti ní namířené ekonomické sankce.
23

 Fordova 

administrativa si uvědomovala, že její postoj ke Kubě narušuje její již tak oslabenou 

autoritu v regionu a tak nakonec ustoupila. Opět tyto ústupky byly způsobem  jak zachovat 

„stabilitu“ v regionu a udržet si zde mocenské postavení.  

 Ačkoliv G.Ford a H. Kissinger v tomto období nezaznamenávali tolik zahraničních 

politických úspěchů, museli se vypořádat s celou řadou krizí. Kyperský konflikt, který 

skončil rozdělením Kypru v roce 1974, Libanonskoou občanskou válkou, která vypukla 

v roce 1975. Vedli mírový proces mezi Izraelem a Egyptem. Dokázali dokončit stažení 

všech vojáků z Vietnamu.  Postupem času se jako velmi významná ukázala i Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Podpisem jejího Závěrečného Aktu v roce 1975 byl 

SSSR kromě jiného právně zavázán dodržovat lidská práva. To hrálo velký vliv na posílení 

disidentských hnutí ve Východní Evropě a konečném samotném zhroucení SSSR. 

                                                        
22 SCHOULTZ, Lars. Beneath the United States: a history of U.S. policy toward Latin America.1998. s 361. 
23

 Američané zavedli v říjnu 1960 embargo na veškerý americký export na Kubu kromě potravin a léků. 

V roce 1961 byly zrušeny diplomatické styky s Kubou a americkým občanům bylo zakázáno vstoupit na 

území Kuby. Pozn. autora. 
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4. Chile 

     4.1. Boj proti Salvadoru Allendemu 

 Chilskou republiku tvoří úzké, protáhlé území  táhnoucí se podél západního pobřeží 

Jižní Ameriky. Hlavním městem je Santiago. 

 Do 20. let 20. století zde vládli především místní bohatí oligarchové a velkostatkáři. 

Po Druhé světové válce se zformovaly tři hlavní politické proudy. A to proud 

konzervativně-liberální, socialisticko-komunistický a křesťansko-demokratický. Jak 

potvrdila i zpráva amerického Senátu z roku 1975 věnující se vyšetřování zapletení USA 

do převratu proti S.Allendemu, cituji: „… Chile mělo od získání nezávislosti v roce 1818 

až do vojenského převratu v roce 1973 na poměry regionu neobvykle dlouhou  tradici 

demokratické vlády…“.
24

  

Co se týče osobnosti Dr. Salvadora Allendeho Gossense (1908-1973) ten byl 

dlouholetým členem chilského parlamentu ve kterém působil již od roku 1930. V roce 

1933 se podílel na založení chilské Socialistické strany. V roce 1958 se zúčastnil voleb za 

Lidovou akční frontu, koalici Socialistů a Komunistů (Frente de Acción Popular, FRAP). 

Volby těsně prohrál s konzervativcem  Jorgem Alessandrim Rodríguezem (1896-1986). 

Tehdejší americký prezident J.F.Kennedy doufal, že Chile by se mohlo stát „výkladní 

skříní“ jím vytvořeného projektu Spojenectví pro Pokrok. Americká očekávání související 

se zaváděním sociálních a ekonomických reforem však Jorge Alessandri zklamal. A tak 

Kennedyho administrativa rozhodla, že v chilské prezidentské volební kampani pro rok 

1964 finančně podpoří křesťanského demokrata Eduarda Freie (1911-1982). Nakonec 

E.Frei v roce 1964 v prezidentských volbách  porazil S. Allendeho. A během následujících 

šesti let jeho vlády Američané štědře podporovali chilskou ekonomiku a opozici proti S. 

Allendemu. 

V případě E.Freie americké politiky neznepokojoval jeho politický program 

zestátňování jako tomu bylo v případě S. Allendeho.  Chtěl totiž odkoupit podíly 

amerických těžařských společností U.S. Anaconda Mining Company a Kennecott 

Corporation, které těžily chilskou měď. Na oplátku tyto společnosti slíbily, že výtěžek 

z prodeje investují do nákupu zařízení, tak, aby se mohla měď zpracovávat přímo v Chile a 

                                                        
24 Covert Action in Chile 1963-1973, Senate Select Committe on Inteligence activities, 1975 
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nejen zde vytěžovat.
25

  E.Frei tak pro Chile zajistil podporu velmocí, vytvořil stabilní 

politické klima s fungujícím parlamentem. USA však zneklidňovalo jeho odsuzování 

americké intervence v Dominikánské republice (1965), navíc navázal diplomatické a 

obchodní styky se SSSR.  

Američané nebyli jediní, kdo vůči Freiovi vyjádřil svou nespokojenost. V průběhu 

60. let narůstala nespokojenost v chilské armádě. E.Frei se zaměřoval především na 

reformy v oblasti školství a zemědělství. A armáda se ocitla na okraji zájmu chilských 

politiků.  Potýkala se s  nedostatkem financí i materiálního vybavení. Největším kritikem 

poměrů v armádě se stal brigádní generál Robert Viaux (1917-2005). V říjnu 1969 se 

pokusil sesadit vládu pomocí vojenského převratu. Puč byl neúspěšný a R.Viaux byl 

vyhozen z armády. Nicméně E.Frei si uvědomil nebezpečí a zvýšil platy v armádě a 

věnoval větší pozornosti i modernizaci armády. V roce 1970 se vrchním velitelem 

pozemních sil stal generál René Schneider (1913-1970), náčelníkem štábu ozbrojených sil 

pak Carlos. Prats (1915-1974). V roce 1970, v době nadcházejících prezidentských voleb, 

v armádě panoval neklid. A nejen zde. Problém dělaly i radiální levicové organizace. 

Nejvíce radikální levicová socialistická skupina byla Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR). Vůdce skupiny Miguel Enriguez Espinoza (1944-1974)  měl styky 

s kubánským vůdcem  Fidelem Castrem a v roce 1966 navštívil i Čínu. Kubánci Chile 

vnímali spíše jako jakousi strategickou rezervu, jako podpůrnou základnu gerilového boje 

na území Latinské Ameriky. Nepovažovali ho za zemí vhodnou pro ozbrojený boj.
26

 

M.Enríguez byl však koncem  roku 1968 sesazen z pozice vůdce a byl vystřídán synovcem 

S. Allendeho Andrésem Pascalem. A. Pascal podporoval  taktiku ozbrojeného boje.  Pod 

jeho vedením se strana ještě více radikalizovala a vsadila na politické násilí. Běžné v té 

době (počátek 70. let) byly bankovní loupeže, únosy, násilné zábory půdy.
27

 

Američané v chilských prezidentských volbách roku 1970 vsadili na dalšího 

křesťanského demokrata,  Radomira Tomice (1914-1992). V lednu roku 1970 americký 

velvyslanec v Chile E. Korry (blízký přítel E.Freie) upozornil vládu, cituji: „…Chile je 

                                                        
25 RABE, Stephen G. The killing zone: the United States wages Cold War in Latin America.  2012. s 124. 
26 HASLAM, Jonathan. The Nixon administration and the death of Allende's Chile: a case of assisted suicide. 

2005. s 27. 
27 Postoj S. Allendeho k MIR byl značně rozkolísaný, nacházel se někde mezi toleranci a pragmatismem 

politika, který se obával, že tyto vztahy by ho mohly stát volební vítězství. Navíc již  v roce 1969 byl  MIR 

postaven mimo zákon. Pozn. autora. 
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jedno z nejklidnějších míst na světě…“. „…Je to demokracie, jako naše vlastní...“.
28

  R. 

Nixon požádal NSC o vypracování zprávy jak postupovat v případě Allendeho vítězství. 

NSC shrnula záležitost tak, že je vhodné buď S Allendemu zabránit ve zvolení nebo ho  

svrhnout.  

Dne 4. září 1970 volby vyhrál S. Allende, v čele Lidové jednoty (Unidad Popular, 

UP)  šířeji pojaté koalice levicových stran (v porovnání s dřívější FRAP). Jeho výhra byla 

v poměru v poměru třicet šest procent hlasů proti třiceti pěti procentům hlasům druhého J. 

Alessandriho (nezávislý pravicový kandidát). Třetí skončil křesťanský demokrat R.Tomic 

s dvaceti sedmi procenty hlasů. Tento poměr sil, jak bude níže vysvětleno, měl velký 

význam pro budoucnost samotného S. Allendeho i Chile. 

Již 8. září 1970 se sešel v Bílém Domě Výbor 40, který diskutoval o politických a 

vojenských možnostech zásahu v Chile. Vznikl tajný projekt FUBELT a v rámci něj byly 

vypracovány dvě možné alternativy, dvě cesty. Náplní první cesty (Track one) bylo 

úplatkem přimět členy chilského parlamentu aby nehlasovali pro S.Allendeho a zvolil 

druhého kandidáta J. Alessandriho.
29

 Ten by vzápětí rezignoval a muselo by dojít k dalším 

volbám. V těch by, s podporou stoupenců J. Alessandriho vyhrál E.Frei. Cesta druhá 

(Track two) počítala přímo s převratem podporovaným CIA ale vykonaným chilskou 

armádou. CIA měla spolupracovat s americkou vojenskou misí v Chile. 

S první možností byl seznámen i E.Frei. Je několik verzí toho, jak  E.Frei 

zareagoval. Nejpravděpodobnější se zdá, že o plánu pochyboval. Nevěřil, že J. Alessandri 

se vzdá prezidentské funkce. Stejně tak věděl, že by neměl podporu křesťanských 

demokratů. Přesto tato „první cesta“ ztroskotala především na tajné předvolební dohodě 

mezi R.Tomicem a S. Allendem. V ní se oba zavázali podpořit svého soka, pokud ten 

vyhraje s rozdílem více než pěti tisíc hlasů. Koncem září a začátkem října roku 1970 

zpravodajští agenti CIA v Santiagu hlásili, že E.Frei nepůjde proti S.Allendemu. 

 Američané nicméně ještě měli v záloze jeden plán jak zabránit zvolení S.Allendeho 

prezidentem a zároveň se zbavit jedné z hlavních překážek v získání sympatií chilské 

armády pro převrat. A tou byla osoba vrchního velitele chilského pozemního vojska 

                                                        
28

  DALLEK, Robert. Nixon and Kissinger: partners in power. 2007. s 231. 
29 Chilská ústava z roku 1925 pravidla pro zvolení prezidenta stanovila tak, že pokud kandidáti nezískají 

nadpoloviční většinu hlasů, je to parlament, který rozhodne o tom kdo se stane prezidentem. Schůze 

chilského parlamentu byla stanovena na 24. října 1970. Pozn. autora. 
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R.Schneidera. Ten zastával názor, že úkolem armády je především chránit ústavní řád 

země a neplést se do politických záležitostí. Těšil se také velkému respektu vojáků. 

Američané v tomto případě sázeli na své dva nejdůležitější kontakty CIA v chilské armádě. 

Byl jím velitel posádky v hlavním městě Chile Santiagu generál Camilo Valenzuela a 

R.Viaux (vůdce neúspěšného puče v roce 1969). Ti pro plán získali i admirála Huga 

Tirada, bývalého vrchního velitele vojenského námořnictva. Plán CIA byl takový, že 

generál C. Valenzuela měl unést generála R.Schneidera do Argentiny. Z únosu měli být 

obviněni levicoví aktivisté a tento akt měl vyvolat očekávané veřejné rozhořčení a přimět 

chilský parlament nevolit S. Allendeho. Generál C. Valenzuela pokus o únos provedl sám, 

bez vědomí CIA a to dne 22.října 1970. Generál R.Schneider se zajetí bránil a při pokusu o 

únos byl smrtelně zraněn. Praví aktéři únosu byli odhaleni a oba (C.Valenzuela i R.Viaux) 

byli zatčení a uvěznění. Chilský parlament poté zvolil  S. Allendeho novým chilským 

prezidentem. Tak selhal první americký pokus zabránit zvolení socialistického prezidenta. 

 Tento neúspěch USA přiměl, aby se veřejně snažili chovat k vládě S.Allendeho 

korektně. Dne 25. listopadu 1970 H.Kissinger předal R.Nixonovi své vyjádření 

k záležitosti. V něm bodově popsal, jak napomoci svržení S. Allendeho. Dle Kissingerova 

pohledu bylo nutné pokusit se oslabit a rozdělit samotnou levicovou koalici, rozšířit 

kontakty americké ambasády s chilskou armádou, podporovat opoziční politické skupiny, 

podporovat protiallendovský tisk a další média.
30

 Zpočátku však pozornost obou státníků 

byla zaměřena na listopadové volby do Kongresu USA (1970). Výsledkem těchto voleb 

byl další znatelný pokles vlivu Republikánů v obou komorách Kongresu. 

 To co nejvíce zneklidňovalo Američany na S.Allendovi byl jeho nepochybný obdiv 

ke kubánskému vůdci F. Castrovi. Zdálo se, že v případě Chile by vznik „Druhé Kuby“ 

mohl reálně hrozit. Oba muži sdíleli stejný pohled týkající se nutného boje proti 

imperialismu a  taktéž oba byli stoupenci socialistické revoluce. Byli si vědomi celkové 

zaostalosti regionu LA i jeho ekonomické a politické závislosti na USA. To co oba muže 

však zásadně rozdělovalo byly způsoby a metody jak řešit tyto problémy. Ač měl 

S.Allende blízké vztahy s F.Castrem a nesčetněkrát navštívil Kubu i vyjádřil svou podporu 

kubánské revoluci, v tomto se nikdy neshodli. S.Allende hájil koncept mírumilovnější 

cesty k revoluci. To souviselo i s tím, že v Chile se levicové strany podílely na fungování 

poměrně stabilní konstituční demokracie. Chile mělo jíst svou vlastní cestou a mít svou 

                                                        
30 DALLEK, Robert. Nixon and Kissinger: partners in power. 2007.  s 241. 
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vlastní nezávislou zahraniční politiku. Allende kritizoval byrokratický model sovětského 

komunismu. Proto vztahy uvnitř vlastní levicové koalice nebyly snadné a S. Allende neměl 

nijak silné postavení 
31

 V roce 1971 F.Castro několik měsíců pobýval v Chile. 

 Co se týká ekonomiky země,  během tří let své vlády S.Allende dokázal  zvýšit 

minimální mzdy, čímž sice nepatrně ale přesto zvýšil životní úroveň pracujících. Podstatně 

spornější a pro Američany další varovný znak  přílišného obratu doleva byl proces 

znárodňování. S. Allende znárodnil chilský průmysl (měďařský, uhelný, ocelářský) i 

většinu bank a ostatních firem. Bez odškodnění jejich zahraničních spoluvlastníků, čímž se 

zřetelně odlišil od E.Freie.  Negativem bylo, že zvýšení spotřeby bez odpovídajícího 

zvýšení produkce přineslo nedostatek zboží.  Zahraniční investoři nehodlali investovat do 

tolik potřebného zařízení podniků. Rostla inflace, měna se stávala bezcennou.  V roce 1971 

Chile přestalo být schopné platit své zahraniční půjčky. Stávky obchodníků a řidičů 

kamionů ve stejném roce ještě více narušovaly chod ekonomiky. Američané pozastavili 

veškerou hospodářskou pomoc Chile, zmrazili jí krátkodobé úvěry. Půjčky přestala 

poskytovat jak Světová Banka (World Bank, WB)  tak i Měnový světový fond 

(International Monetary Fund, IMF) i  Meziamerická Rozvojová Banka (Inter-American 

Development Bank, IADB).  Navíc v té době na světových burzách  poklesla i  cena mědi, 

hlavního vývozního artiklu Chile. To vše způsobovalo v Chile potravinovou krizi a 

vyvolávalo další stávky. Nakonec se proti S.Allendemu obrátil i  Parlament i dosud 

neutrální armáda. Zpráva Senátu z roku 1975 potvrzuje, že CIA stála za těmi organizacemi, 

které podporovaly stávkující.
32

 Američané podporovali konzervativní noviny El Mercurio. 

Chilský mediální magnát Augustin Edwards byl přítelem R.Nixona. Jím vlastněná rádia a 

televize byly propůjčeny k šíření protiallendovské kampaně. CIA dále finančně 

podporovala různé obchodní skupiny a obchodní asociace a taktéž pravicovou militantní 

skupinu Mír a Svoboda (Paz y Libertad). 

S. Allende se nacházel v bezvýchodné situaci. Vždy spíše společnost  rozděloval 

než spojoval. Očekávání chudých nesplnil a proti němu stála silná střední a vyšší 

společenská třída. Jeho stoupenci chtěli urychlit reformy a jeho odpůrci ho chtěli sesadit.  

Rolníci začali, často s pomocí členů MIR, zabírat farmy, dělníci obsazovali továrny 

zavřené jejich majiteli při stávkách. V roce 1972 se S. Allende pokusil uklidnit situaci 

jmenováním  některých generálů do vlády. Dne 22.8.1973 jmenoval  vrchním velitelem 
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pozemních sil Augusta Pinocheta (1915-2006), který na tomto postu vystřídal C.Pratse. 

Dne 11. září 1973 A.Pinochet, srozuměný s podporou převratu ze strany USA nařídil 

veliteli leteckých sil generálu Gustavu Leigh Guzmánovi (1920-1999) bombardovat 

královský palác La Moneda. S.Allende stejného dne v jeho troskách zemřel. Není jasné zda 

vlastní rukou či byl zastřelen. Později způsob jeho smrti způsobil, že byl ve své zemi a 

mnohde jinde považován za mučedníka. Po jeho smrti se moci v Chile ujala vojenská junta 

v čele s A.Pinochetem. 

 

           4.2. Režim Agusta Pinocheta a operace Kondor 

.   

Generál A.Pinochet se stavěl do role chilského zachránce, zachránce Západu a 

křesťanství od marxismu.
33

 Další jeho počínání je typické pro všechny diktátorské režimy. 

Neprodleně zrušil všechny politické instituce, cenzuroval tisk. Začalo masové zatýkání 

levicových odpůrců, jejich rodinných příslušníků i kohokoliv  po celé zemi. Režim vysílal 

po celé zemi tzv. komanda smrti. Byly zřizovány tábory, kde byli zajatci shromažďováni a 

vystaveni mučení. Jedním z takových nechvalně proslulých táborů se stal ten zřízený 

přímo na Národním Stadionu v Santiagu. Dne 24. září 1973 USA navázaly diplomatické 

styky s novou vojenskou vládou Chile. A do Chile začala opět proudit americká 

hospodářská pomoc.  

 V čele státem organizovaného teroru stálo chilské Ředitelství národního 

zpravodajství (The Dirección de Inteligencia Nacional, DINA). Jeho ředitelem byl 

jmenován generál Manuel Contreras (1925-2015). A jedním z nejbrutálnějších prostředků 

teroru se stala operace Condor. Tato tajná operace měla původně sloužit k upevnění 

Pinochetova režimu ale rozšířila se do mnoha dalších LA zemí.  Jejím oficiálním krytím 

byl boj proti šíření komunismu, ale ve své podstatě směřovala k útisku vlastních občanů.
34

 

Vznikla na popud ředitele DINA M.Contrerase a za její počátek se považuje první setkání  

ředitelů bezpečnostních složek Argentiny, Chile, Uruguyie, Brazílie, Bolívie a Paraguyie 

(později se přidal ještě Equádor a Peru) v listopadu 1975 v hlavním městě Chile (Santiago 
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34 NEKOLA, Martin. Operace Kondor. Latinská Amerika ve spárech CIA. 2012. s 25. 
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de Chile). V platnost vstoupila dne 30.1.1976.
35

 

 Fáze I této operace spočívala ve výměně zpravodajských informací o levicově 

orientovaných občanech nacházejících se v jednotlivých zemí. Především na území 

Argentiny se nacházelo mnoho chilských levicových uprchlíků. Fáze II již spočívala ve 

výměně vyhnanců (los expulsados) v rámci všech zemí zapojených do operace. Například 

Argentinsko Uruquayská spolupráce spočívala na navracení členů Uruguayské městské 

gerily Tupamaros zpět. Díky spolupráci Chile s Argentinou začali být z Argentiny unášeni 

a tajně vraceni do Chile uprchlí stoupenci levice, členové i vůdci MIR. Díky této 

spolupráci byl zavražděn i bývalý vůdce MIR Edgard E. Espinoza. Z Peru pak byli do 

Argentiny navraceni členové Monteneros. Většinu obětí této fáze operace tvořili levicoví  

partyzáni  a organizované opoziční skupiny v exilu. Největší pozornost si však získala fáze 

III, ve které šlo o plánování  vražd známých a významných osob v exilu. V roce 1974 byl 

v rámci této fáze zabit v Argentině bývalý velitel chilských pozemních sil, Allendeho 

přítel, generál Carlos Prats spolu se svou ženou. Pro Američany a svět více šokující byl 

úspěšný bombový útok přímo ve Washingtonu v roce 1976 na bývalého Allendeho 

ministra zahraničí a velvyslance v USA Orlanda Leteliéra.  

 Operace Condor učinila z Chile, a nejen z něj místo mezinárodního terorismu.  

Vražedný charakter této operace, zvláště po smrti O. Leteliéra nemohl ujít světové i 

americké pozornosti. Dne 23. srpna 1976 H.Kissinger pověřil americké ambasadory, aby 

oznámili vůdcům všech zemí zapojených do operace Condor, že vraždění se „může stát 

vážným morálním a politickým problémem“.
36

 Ač se ani R. Nixon ani H.Kissinger přímo 

nepodíleli na přípravě a provedení převratu ani na operaci Kondor, vytvořili pro obě 

události podmínky. Jak to ostatně v odtajněných telefonických záznamech z 16. září 1973 

sami potvrzují. V nich H.Kissinger mimo jiné říká, cituji: „...Myslím, že jsme jim pomohli 

vytvořit nejlepší možné podmínky...“. R.Nixon to odsouhlasil: „…To je pravda...“.
37

 

Senátní zpráva z roku 1975 o přímé účasti USA na převratu v Chile nezjistila žádné 

důkazy. Doplňuje však, že USA podněcovaly vojenský převrat v Chile v roce 1970 a po 

roce 1970 skrytou nicméně nepřátelskou politiku vůči S. Allendemu. Nadále zůstaly 

v kontaktu s chilskými vojenskými představiteli, včetně těch co se účastnili převratu.
38

  Ve 

                                                        
35

 Dnes jsou podrobnosti o této operaci a její brutalitě a rozsahu známy díky objevu tzv. archivu teroru 
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svých pamětech se H.Kissinger o výsledky této zprávy opíral. Tedy popřel, že by vláda 

měla něco společného s plánováním i s těmi co puč provedli. Dále zde dodal, cituji: 

„…Allende padl kvůli své vlastní neschopnosti a nepružnosti...“
39

 

 

4. Argentina 

 

 5.1. Juan Perón 

 

 Geograficky Argentinská republika zabírá převážnou část jižní poloviny Jižní 

Ameriky. Hlavním městem je Buenos Aires.  

Vztahy USA a Argentiny v sobě vždy nesly určitý prvek rivality. Argentina se 

v regionu LA považovala za hegemona. Přesto již během a po První světové válce tuto její 

roli převzaly USA. Omezování dovozu průmyslových výrobků a zbraní do Argentiny, 

zvýšení cel na maso, obilí a vlnu vyvolávalo v průběhu Druhé světové války vzestup 

popularity argentinských nacionalistů, kteří těžili z protiamerické nálady v argentinské 

společnosti. Konflikt vyvrcholil odmítnutím Argentiny přerušit vztahy s nacistickým 

Německem. Mnoho nacistů prchalo po válce z  Evropy právě do Argentiny, ktetá jim 

poskytovala azyl. Američané proto Argentinu vnímali jako pátou kolonu fašismu a 

nacismu.  

V roce 1946 se argentinským prezidentem stal Juan Perón, který začal politiku 

usmiřování s USA. Důvodem bylo nepochybně i to, že Perónovi největší podporovatelé 

pocházeli z řad armády a průmyslníků a městské dělnické třídy. J.Perón patřil 

k nejvýraznějším argentinským politickým vůdcům. Založil svou vlastní stranu tzv. 

Peronistickou stranu (Partido Peronista). Sliboval vybudovat „Novou Argentinu“ 

založenou na sociální spravedlnosti, politické svrchovanosti a ekonomické nezávislosti. Za 

ním stálo jedno z nejsilnějších organizovaných dělnických hnutí v LA. 

I kvůli pokračující hospodářské recesi J.Perón ztrácel popularitu, nakonec byl 

vojenským pučem v roce 1955 sesazen a donucen uprchnout do exilu. Po jeho odchodu 

                                                                                                                                                                        

 
39 KISSINGER, Henry. Bouřlivé roky. 2004.  s 346. 

 



 

 

25 

zemi vládly dva vojenské režimy (1955-1958 a 1966-1973) a tři civilní vlády (1958-1962, 

1963-1966, 1966-1973). Všechny tyto vojensko-úřednické vlády zaváděly drastické půjčky 

a zadlužovaly zemi půjčkami od Mezinárodního měnového fondu. To vyvolávalo odpor 

veřejnosti a masové demonstrace odborů a studentů. Přesto ještě v  60. letech tehdejší 

prezident USA J.F.Kennedy vnímal Argentinu, podobně jako Chile, za možný vzorový stát 

svého hospodářského programu Spojenectví pro Pokrok. Právě v té době USA navázaly 

přátelské vztahy s argentinskými armádními činiteli. Zvláště s Juanem Carlosem Ognaniou 

(1914-1955), který se po vojenském převratu stal v roce 1966 argentinským prezidentem. 

Díky dodávkám zbraní se argentinská armáda vysoce modernizovala a brzy se stala 

nejbližším vojenským spojencem USA v regionu. Přijala i jeho silnou antikomunistickou 

rétoriku. 

  V roce 1970 se argentinská ekonomika nacházela v úpadku, průmysl dosáhl svého 

dna. V září 1973 si vojenská vláda generála A.Lanusse uvědomila, že Perónistické hnutí je 

silou, se kterou je třeba počítat. Ustoupila a povolila konání svobodných prezidentských  

voleb. J. Perónovi bylo dovoleno vrátit se domů, nesměl však kandidovat na prezidenta. Ve 

volbách zvítězil Perónem podporovaný kandidát Hectór Cámpora (1909-1980). Ten záhy  

po zvolení navázal diplomatické vztahy se Severní Koreou i Kubou. Argentinský ministr 

zahraničí Alberta Vignese prohlásil, že vztahy jsou čistě obchodní.
40

 H.Cámpora mezitím 

přišel s dalším překvapivým oznámením o vypsání nových prezidentských voleb. A 

tentokrát kandidátem byl samotný J.Perón, který se vrátil v červnu 1973 z exilu vítán davy 

lidí. Dalším překvapivým krokem bylo prohlášení ze strany Američanů, že Perónistické 

hnutí považují za antikomunistické a tedy přátelské.  Zdá se, že navzdory tomu, že za 

J.Perónem stály především odbory, byl považován spíše za pravicového populistu a nikoliv 

levicového. To se i potvrdilo ve chvíli, kdy poté, co byl zvolen novým argentinským 

prezidentem, vyzval národ k jednotě a své mladé radikální podporovatele k ukončení 

nepokojů. Protože samotné Perónistické hnutí nebylo jednotné, naopak se rozštěpilo. 

Velmi radikální levicovou skupinou byla Perónistické mládí  (Peronist Youth) a gerilová 

skupina Montoneros. Mezi nejostřejší levicové hnutí kromě Montoneros patřila i  Lidová 

revoluční armáda (Ejercito Revolucionario del Pueblo, ERP). Montoneros se soustřeďovali 

na boj ve velkých městech. Prováděly bankovní loupeže a politické únosy. Hlavními cíli 
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atentátníků byli zástupci zahraničních společností. ERP zase působila na venkově s cílem 

zde vybudovat revoluční politickou základnu. Její vůdci doufali, že Perónismus se stane  

motorem revoluce.
41

 V roce 1974 J. Perón ve svém projevu ke Dni práce 1. Května 

kritizoval především obě výše zmíněné skupiny. 

 Do dalšího chodu dějin zasáhla dne 1.7.1974 smrt J.Peróna. Po jeho smrti opět 

násilí eskalovalo. Vypukly násilné boje mezi policií a levicovými teroristickými 

skupinami. Jeho druhá žena, Isabela Perón, se mezitím snažila udržet u moci.  Její vláda již 

byla nepokrytě tvrdým autoritářským režimem. Ve službách vlády působila Argentinská 

antikomunistická aliance (Alianza Anticomunista Argentina, AAA). Ta využívala policejní 

složky a vojenské vybavení. Jejím cílem bylo zbavit vládu opozice. Nasazením AAA do 

akce vláda zvýšila stupeň politického násilí v zemi. Od doby svého vzniku v roce 1973 až 

do vojenské převratu v roce 1976, kdy byla včleněna do armády, měla na svědomí mnoho 

mrtvých. Od odborářských předáků až po obyčejné studenty. Mezi oblíbené metody této 

organizace patřily noční vpády do domů, kde obyvatele pod pohrůžkou likvidace jejich 

nejbližších nutily do dvacetičtyř hodin opustit území Argentiny.
42

 

Vláda však podcenila ekonomickou situaci země.  Ropná krize roku 1973 zvedla 

ceny energií a ceny dovezeného zboží. V prvním čtvrtletí roku 1975 byla ekonomika před 

kolapsem. Lidé se bouřili a protestovali. Politický a ekonomický chaos po smrti J. Peróna 

vytvořil prostor pro uchopení moci ambiciózních vojenských představitelů. V listopadu 

1974 armáda vyhlásila výjimečný stav. Prvně svou pozornost armáda obrátila na ERP. 

V roce 1976 již byla ERP poražena. I struktura organizace Montenores byla silně narušena 

a mnozí její členové uprchli do exilu. Boj armády s partyzány byl jakýmsi předstupněm 

k zahájení tzv. špinavé války (Guera Sucia). 

 

5.2. Špinavá válka (1976-1983) 

 

Argentinská „špinavá válka“ svou délkou, intenzitou a brutalitou a počtem obětí 

(počet mrtých a „zmizelých“ dosahoval počtu desítek tisíc) byla i v rámci LA výjimečná.  
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V roce 1976 armáda sesadila Isabelu Perón a moci se ujal triumvirát složený 

z nejvyšších představitelů armády. Patřil sem velitel pozemní armády, generál Jorge Rafael 

Videla (1925-2013), velitel námořních sil, admirál Emilio Massera (1925-2010) a velitel 

letectva Orlando Ramón Agosti (1924-1997). Byl to Jorge R. Videla, který veřejně 

prohlásil, že „vyčistí“ národ od všeho, co by mohlo ohrožovat stabilitu země.  Myšleno 

„očistit“ národ od komunistické ideologie. Tento státem rozpoutaný teror trval až do pádu 

vlády argentinské vojenské diktatury, tedy až do roku 1982, kdy došlo k válce o 

Falklandy.
43

 

Na této špinavé válce se podílela Tajná policie (Secretaria de Inteligencia, SIDE), 

vojenská kontrarozvědka (Battallón de Inteligencia 601) a operační skupina námořnictva 

s označením GT 332 a AAA. Po celé Argentině se budovaly ilegální tábory a detenční 

centra. Ve spolupráci s chilskou DINA Argentici aplikovali na uvězněné osoby různá 

pokusná séra pravdy a psychoformaka. Zdrogované oběti pak byli nakládany do letadel a 

helikoptér a shazováni do oceánu, do řek, do ústí sopek.
44

 

Areál Campo de Maya ležící asi třicet kilometrů od Buenos Aires byl místem, kdě 

byly umístěny těhotné ženy. Poté co porodily byly zavražděny a jejich děti byly dávány 

k adopci i do rodin vysokých policejních a armádních činitelů. Vyskytly se  i případy, kdy 

děti se ocitly v rodinách vrahů svých matek. Později se pak značné mediální pozornosti 

dostávalo setkání těchto dětí s jejich příbuznými.  Obyvatelé Argentiny po dlouhou dobu 

nebyli schopní vybudovat celospolečenský odpor. To bylo dáno i tím, že ti co tento odpor 

mohli vést, jako partyzáni, odboroví předáci a různí aktivisté, novináři, studenti, se ocitali 

jako první v hledáčku tajné policie a patřili k prvním mrtvým a  „zmizelým“. 

K první velké protivládní demonstraci tak došlo až 30.4.1977, kdy se  na náměstí 

Plaza de Mayo shromáždilo čtrnáct žen. Ty nesly transparenty s fotografiemi jejich 

blízkých, kteří zmizeli a požadovaly informace o jejich osudu. Po dalších deset let, každý 

čtvrtek se ženy scházely na tomto náměstí. Tato skupina se stala mediálně známá jako  

Matky z Plaza de Mayo (Madres de Plaza de Mayo). Postupně se k nim přidávaly další a 
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další ženy, studenti i novináři. Také od poloviny roku 1977 rostla poslední aktivita 

levicových geril  V roce 1978 byla na Argentinu upřena mediální pozornost světa protože 

se tu hrálo Mistrovství světa ve fotbale. A zbytky partyzánů ze skupiny Montoneros se na 

sebe rozhodli upozornit prováděním bombových útoků na vládní cíle. Nicméně odveta 

junty přišla rychle a počátkem roku 1979 byla organizační struktura Montoneros zničena. 

Začal se však postupně rozpadat i samotný režim. Roku 1981 byla J.Videla vyhnán 

z prezidentského paláce. 

 USA měly velmi dobré vztahy s argentinskými vojenskými představiteli, kteří se 

dokázali efektně vypořádat s levicovými skupinami. A to i díky výcviku poskytovanému 

právě USA. I generál J.Videla byl vycvičen v rámci amerických vojenských programů. 

 

 

6.  Závěr 

 

Období let sedmdesátých je ve spojení s USA  často vnímáno hlavně v souvislosti 

s Vietnamskou válkou, normalizací vztahu se SSSR a navazováním diplomatických vztahů 

s Čínou.  Americkou zahraniční politiku v té době formovala především obava z rozšíření 

vlivu SSSR a možného vzniku „druhé Kuby“. 

H.Kissinger, R.Nixon i G.Ford si velmi dobře uvědomovali slábnoucí velmocenské 

postavení USA v zahraničí ale i zhoršující se domácí ekonomickou i politickou situaci. 

Svůj podíl na tom nesla stále se protahující válka ve Vietnamu, domácí scénou otřásla 

aféra Watergate, která vedla k demisi R.Nixona v roce 1974. USA si nemohly dovolit 

vstoupit do dalšího vojenského konfliktu. Jejich politika tedy měla podobu nepřímých, 

skrytých zásahů ( s pomocí CIA) a ekonomické podpory. Také dodávaly zbraně a 

poskytovaly výcvik důstojníků a vojáků těm zemím, které považovaly za své spojence.  

Podpora latinskoamerických pravicových režimů byla výsledkem pragmatického 

přístupu tří výše zmíněných amerických politiků. Byla způsobem, jak se uchránit 

vojenských zásahů v regionu, který se stále více profiloval protiamerickým smýšlením. 

Vycházela  z přesvědčení, že bezpečnostní zájmy USA budou takto  nejlépe chráněny. 

Tak lze shrnout celkový přístup USA k regionu. Při bližším pohledu na politický 

výoj dvou zde zkoumaných zemí (Chile a Argentiny), lze vidět, že rozsah a způsob zásahu 
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USA do jejich dalšího směřování se lišil. 

V případě Chile byl  politický obrat k levici naprosto zřetelný. Navíc jeho 

socialistický prezident Salvador Allende se netajil svým obdivem k F.Castrovi. To vše 

muselo automaticky vyvolat reakci USA. Navíc chilský prezident neprozřetelně narušil i 

ekonomické zájmy velkých těžařských amerických společností, tím že bez náhrady škody 

vyvlastnil měďěné doly. Narušil tak z pohledu USA jeho ekonomické i bezpečnostní 

zájmy. Salvador Allende byl tedy vnímán jako velká hrozba. Pokus o jeho sesazení 

politickou cestou nevyšel a Američané přešli k tajné podpoře jeho násilného svržení. 

V Argentině se k moci v roce 1973 opět dostal charismatický politik Juan Perón. 

Ten  si jako zkušený politik  uvědomoval, že je nutno USA vyjít vstříc. Navzdory tomu, že 

za ním stály odbory, byl vždy spíše pravicovým než levicovým populistou. Nebýt jeho 

smrti v roce 1974 dějiny Argentiny se mohly ubírat jinou cestou. Diktatura J.Videla, která 

se dostala k moci v roce 1976 vyplynula z chaotické politické situace Argentiny po smrti 

J.Peróna.  V tomto případě se Američané na puči podíleli tím, že v 60. letech přispěli 

k modernizaci Argentinské armády. 

 

7. Summary 

 

 United States in 1970’s are often seen mainly in connection with the Vietnam 

War, the normalization of the USSR relationship and the establishment of diplomatic 

relations with China. At the time, American foreign policy was primarily concerned about 

the possible spread of the influence of the USSR and the possible emergence of the 

"second Cuba”. 

 H. Kissinger, R. Nixon, and G.Ford were well aware of the weakening position of 

US power  abroad and the deteriorating domestic economic and political situation. It was 

part of the constantly prolonging war in Vietnam, the home scene was shaken by 

Watergate, which led to the resignation of R.Nixon in 1974. The US could not afford to 

start another military conflict. Their policy therefore took the form of indirect, hidden 

interventions (with the help of the CIA) and economic support of their allies. They also 

supplied weapons and provided training to soldiers of those countries whom they 

considered to be allies. 
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 Support for the Latin-American right-wing regimes was the result of the 

pragmatic approach of the American politicians I mentioned previously. It was a way to 

prevent the military intervention in the region, which was increasingly profiled by the anti-

American way of thinking. It was based on the belief that the US security interests would 

be best protected by this. 

 This  way we can summarize the overall US approach to the region. Looking 

closer at the political development  of the countries surveyed here (Chile and Argentina), it 

can be seen that the extent and manner of intervention of the US in its further direction 

differed. 

 In the case of Chile, the political turn to the left was absolutely distinct. 

Moreover, his socialist president, Salvador Allende, did not hesitate to show his admiration 

for F.Castro. This situation had to automatically call the US reaction. In addition, the 

Chilean President has undeniably disrupted the economic interests of large mining 

American companies by expropriating copper mines without compensation. From the US 

point of view he has disturbed its economic and security interests. Salvador Allende was 

perceived as a great threat. The attempt to overthrow him  politically did not work so the 

Americans decided to support his violent overthrow. 

 In Argentina, Juan Perón, the charismatic politician, again came to the power in 

1973. As a experienced politician he realized he needs to be in good terms with US. In 

spite of the fact that the trade unions were on his side, he was always more right-wing than 

the left-wing populist. If he did not die in Argentina in 1974, the history of Argentina could 

go a different way. The dictatorship of J.Videal, which came to power in 1976, emerged 

from the chaotic political situation in Argentina after the death of J.Peron. In this case, the 

Americans contributed to the coup by contributing to the modernization of the Argentine 

Army in the 1960s. 

 

 

 

  

 

. 
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