
  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Ústav světových dějin 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Ivana Hrušková 

 

 

Vztahy Československa a Spojených států v letech 1977-1981 

Czechoslovak-US Relations, 1977-1981 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2013                                                      doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. PhDr. Václavu Horčičkovi, Ph.D. za odborné 

vedení mé práce, za cenné rady a podněty a především za trpělivost a vstřícný přístup po 

celou dobu konzultací. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 29. července 2013 

 

 



  

Abstrakt 
Diplomová práce „Vztahy Československa a Spojených států v letech 1977 – 1981“ sleduje 

povahu a vývoj bilaterálních vztahů těchto států především v období prezidentského mandátu 

Jimmyho Cartera. Charakterizuje zahraniční politiku Spojených států vůči komunistickým 

státům východní Evropy na přelomu 70. a 80. let 20. století a porovná ji se zahraniční 

politikou Nixonovy a Fordovy administrativy. Stručně práce pojednává o situaci panující ve 

Spojených státech koncem 70. let, o dopadech působení Carterovy administrativy na celkový 

vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, a o vlivu změn na mezinárodním 

poli na relaci ČSSR - USA. Hlavní pozornost je věnována povaze československo-

amerických vztahů, otázkám společného zájmu a třecím plochám mezi zeměmi. Sledovány 

jsou především vztahy politické a diplomatické, hospodářské a také kulturní. Analyzována je 

i Carterova iniciativa za dodržování lidských práv ve světě a naplňování helsinských závazků, 

která měla zásadní význam na další vývoj vztahů Spojených států se sovětským blokem. 

Klíčová slova: československo-americké vztahy, Spojené státy, Československo, Sovětský 

svaz, Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, lidská práva, détente, politika diferenciace 

 

Abstract 

Diploma thesis „Czechoslovak-US Relations, 1977-1981“ examines the nature and 

development of bilateral relations between these two states primarily during Carter´s period. 

The thesis describes foreign policy of the United States towards communist countries of 

Eastern Europe in the late 70´s and early 80´s of the 20th century and compares this policy 

with foreign policy of Nixon´s and Ford´s administrations. The paper briefly describes 

prevailing situation in the USA in the late 70´s, impact of Carter´s administration activities on 

global development of USA-SSSR relations and influence of changes on international field on 

Czechoslovak-American relations. The main attention is drawn to the nature of 

Czechoslovak-U.S. relations, matters of mutual interest and to the friction areas among the 

states. Political and diplomatic relations as well as economic and cultural relations are 

observed. The thesis also analyzes Carter´s initiative to enhance human rights throughout the 

world and to fulfil  the  Helsinki commitments, which had essential importance for further 

developement of U.S. relations with the Soviet bloc states. 

Key words: Czechoslovak-American relations, The United States, Czechoslovakia, The 

Soviet Union, Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, human rights, détente, differentiation 

policy 
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ÚVOD 

 

Diplomová práce „Vztahy Československa a Spojených států v letech 1977 – 1981“ si 

klade za cíl zhodnotit bilaterální relace mezi světovou supervelmocí, která po dobu studené 

války stála v čele západních demokracií, a poslušným sovětským satelitním státem za éry 

amerického prezidenta Cartera. Toto téma i období jsem si vybrala z několika důvodů.  

Blíže se zaměřit na období přelomu 70. a 80. let 20. století jsem považovala za 

zajímavé proto, že v těchto letech otázka československo-amerických vztahů není ještě příliš 

zmapována. Vývoji česko-amerických respektive československo-amerických vztahů za 

komunistické éry je pozornost věnována většinou pouze v období krizových let 

Československého státu, tedy především okolo let 1938, 1945-1948, 1968 a 1989. Je pravda, 

že v těchto letech měly Spojené státy o dění v Československu největší zájem a pečlivě ho 

monitorovaly, tato období jsou proto pro sledování vzájemných vztahů nejzajímavější. Byla 

by však škoda se blíže nepodívat i na méně exponovaná období, kdy se může zdát, že Spojené 

státy ztratily o dění v ČSSR úplně zájem. Není to však pravda. Mezi USA a ČSSR stále 

zůstávaly závažné otázky k řešení a přetrvával oboustranný zájem na vzájemné, byť omezené 

spolupráci. 

Dalším důvodem mého zájmu o zvolené období byla kontroverzní osobnost Jimmyho 

Cartera, jehož prezidentské působení je hodnoceno velmi rozporuplně. Carter nebyl typickým 

prezidentským kandidátem a do funkce se dostal víceméně náhodou. Neměl žádné zkušenosti 

s mezinárodní politikou, byl velmi ovlivňován silnými osobnostmi ve svém okolí, zejména 

Zbigniewem Brzezinskim, na jeho kroky měla vliv také jeho silná křesťanská víra a svou 

politiku se snažil formovat na základě morálních zásad. Jak tedy ovlivnil Jimmy Carter další 

směřování vztahů se SSSR a s ostatními státy sovětského bloku? Jak Carter svým jednáním 

ovlivňoval celkové mezinárodní klima? 

Carterovým cílem bylo odlišit se od svých předchůdců a to především v oblasti 

zahraniční politiky a způsobu jejího vedení. Chtěl změnit strategii přístupu Spojených států 

k sovětským východoevropským satelitním státům a využít politiky détente ke zlepšení 

vztahů i s těmito zeměmi. Podařilo se Carterovi dosáhnout vytyčených cílů, a pokud ne, co 

bylo překážkou? Změnily se nějak významně vztahy USA s východoevropskými zeměmi za 

Carterovy éry a proměnil se v tomto období na základě Carterovy politiky tedy i vztah mezi 

Washingtonem a Prahou? To jsou další otázky, na které tato práce bude hledat odpovědi.  

V období Carterovy administrativy bylo normalizované Československo jedním 

z nejoddanějších sovětských satelitních států a podporovalo bez výhrad sovětské politické 
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i vojenské zájmy. Je tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem přistupovala československá 

diplomacie ke společným otázkám československo-amerických vztahů a jestli a jak měnící se 

vztahy mezi USA a SSSR ovlivňovaly i vývoj československo-americké relace. Také se 

zaměřím na otázku, jak vnímali američtí diplomaté poměry v normalizačním Československu 

a jakou strategii vůči této zemi volili. Cílem mé práce je tedy zhodnotit bilaterální vztahy 

ČSSR a USA v letech 1977 - 1981, popsat, na jaké úrovni se nacházely, jakými faktory byly 

ovlivňovány, jakým způsobem oba státy vnímaly svou politiku, jaké nejdůležitější otázky 

a problémy spolu tyto země řešily a jaké události měly na vývoj vzájemných vztahů největší 

vliv. 

 

Pokud jde o pramennou základnu, ze které jsem při své práci vycházela, jednalo se 

především o prameny československé provenience. Pracovala jsem s materiály vzniklými 

z činnosti ministerstva zahraničních věcí a z činnosti československých bezpečnostních 

složek. Čerpala jsem z dokumentů uložených v Archivu ministerstva zahraničních věcí, 

konkrétně z fondu Teritoriální odbory tajné - 1945 - 1989, USA, kde jsem využívala 

dokumenty vztahující se převážně k letům 1976 a 1977. Jednalo se zejména o analýzy 

americké zahraniční politiky a jejího předpokládaného vývoje, hodnocení vztahů Spojených 

států se SSSR a ostatními socialistickými zeměmi, zprávy o volební kampani Jimmyho 

Cartera a o očekávané a realizované politice nového prezidenta, zápisy z jednání 

československého velvyslance v USA Jaromíra Johanese a zápisy rozhovorů 

československých diplomatů se sovětskými i americkými protějšky. 

Dále jsem čerpala z dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek, 

z Archivního fondu centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV, 

II. správa - Správa kontrarozvědky. Zde jsou k nalezení zprávy československé 

kontrarozvědky o činnosti amerického velvyslanectví a jeho zaměstnanců, zprávy 

o monitorování činnosti amerických zvláštních služeb na území ČSSR a o snahách 

o ideologické ovlivňování československé veřejnosti. Velmi cenné jsou československou 

kontrarozvědkou získané plány amerického velvyslanectví pro činnost na území ČSSR, které 

umožňují zkoumat problematiku československo-amerických vztahů i z pohledu americké 

strany. Jako další zdroj informací o vtazích ČSSR s USA jsem využila Společnou česko-

slovenskou digitální parlamentní knihovnu1, kde je možné v zápisech ze zasedání Federálního 

shromáždění dohledat projevy ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka, ve kterých hodnotí 

vzájemné vztahy s USA a předkládá záměry československého ministerstva. Archivní 

                                          
1 Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, dostupné v: http://www.psp.cz/eknih/index.htm 
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dokumenty úřední povahy jsem doplnila také prameny narativními, tedy články z Rudého 

práva, z kterých jsou jasně čitelné oficiální postoje komunistického režimu a jeho 

propagandistické postupy a rétorika. Pracovala jsem taktéž i s články z amerického tisku2. 

Prameny zahraniční provenience jsem mohla využít díky rozsáhlé digitalizaci 

amerických dokumentů, které jsou v současné době volně přístupné na internetu. 

Digitalizovaných pramenů týkající se Carterovy administrativy je k dispozici velký počet, 

malý zlomek z nich se však týká vztahů s východoevropskými státy natož pak přímo s ČSSR. 

Z těchto materiálů jsem tedy čerpala zejména informace o americko-sovětských vztazích, 

záměrech americké administrativy, zřídka byly k nalezení zmínky týkající se přímo 

Československa. Pracovala jsem s dokumenty zveřejněnými v digitálním archivu Wilsonova 

centra, kde je možné nalézt vládní dokumenty vztahující se k dějinám studené války a také 

přímo k období Carterovy administrativy. Uveřejněna je například korespondence prezidenta 

Cartera s generálním tajemníkem SSSR Leonidem Brežněvem, záznamy konverzací mezi 

vládními představiteli a instrukce pro zahraniční diplomaty. Cenným zdrojem informací 

k problematice disentu a lidských práv je edice pramenů k následné schůzce KBSE 

v Bělehradě.3 

Další dokumenty je možné nalézt na stránkách Knihovny a muzea Jimmyho Cartera4, 

spravovaných Národním archivem Spojených států, kde jsou například zveřejněny Carterovy 

prezidentské direktivy a memoranda, Carterovy projevy nebo prezidentův deník s denními 

záznamy o aktivitách, schůzkách, návštěvách, rozhovorech atp. Dále jsem čerpala informace 

z Bulletinu5 vydávaného každý měsíc ministerstvem zahraničí Spojených států, ve kterém 

ministerstvo prezentuje svou politiku a kroky. Prameny z ediční řady Foreign relations of the 

Unites States vydávané americkým ministerstvem zahraničí jsem využila pouze omezeně, 

jelikož k období Carterovy administrativy byly zatím zveřejněny pouze dokumenty týkající se 

normalizace vztahů Spojených států s Čínou. Pracovala jsem tedy pouze s dokumenty 

týkajícími se politiky USA k východní Evropě za období Nixonovy a Fordovy administrativy. 

Práci by tedy bylo možné v budoucnu více obohatit o americký pohled na společné otázky 

československo-amerických vztahů rozsáhlejším studiem pramenů americké provenience. 

Informace o americkém pohledu na předkládanou problematiku jsem čerpala také 

z memoárové literatury, konkrétně z vydaných pamětí Zbigniewa Brzezinského, Jimmyho 

                                          
2 např.: The Blade, Reading Eagle 
3 From Global Politics to Human Rights: The CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part I, Part II, 
dostupné v: http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-
belgrade-1977 
4 Jimmy Carter Library and Museum, dostupné v: http://www.jimmycarterlibrary.gov/ 
5 The Department of state Bulletin, dostupné v: http://www.bpl.org/govinfo/online-collections/federal-executive-
branch/department-of-state-bulletin-1939-1989/ 
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Cartera a také Cyruse Vance.6 Z těchto pamětí lze však čerpat především informace o vztazích 

se SSSR, méně o přístupu Carterovy administrativy k východoevropským zemím. 

Československo je zmiňováno spíše v souvislosti s invazí sovětských vojsk v roce 1968. Již 

z tohoto faktu lze vyčíst, jak velkou pozornost dění v ČSSR Spojené státy v období Carterovy 

administrativy věnovaly. 

Téma předkládané diplomové práce zatím v sekundární literatuře příliš zpracováno 

nebylo. Čeští autoři věnují pozornost zlomovým letům 1945-19487 a 19688, velká pozornost 

je věnována postoji Spojených států k Pražskému jaru a následné reakci na sovětskou invazi. 

Základní informace k tématu a k roli Spojených států ve studené válce jsem čerpala z knih 

Jindřicha Dejmka a Petra Luňáka.9 Z knih zahraničních autorů bych zmínila především knihu 

Justine Faure „Americký přítel – Československo ve hře americké diplomacie 1945 – 1968“, 

která je sice dovedena pouze do roku 1968, ale mnohé napovídá o povaze americko-

československých vztahů a přístupu USA k ČSSR v době studené války. Sekundární literatury 

a časopiseckých studií věnovaných prezidentu Carterovi a jeho politice bylo vydáno mnoho, 

informace v nich obsažené jsou často podobné. Zmínila bych zde například knihu Betty Glad 

„An Outsider in the White House: Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American 

Foreign Policy“10, která čtenáře podrobně seznamuje s Carterovou zahraniční politikou. 

Považuji také za důležité zmínit knihu „Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva 

a zánik komunismu“11, která přehledně popisuje vývoji problematiky lidských práv a vrůst 

jejího významu v mezinárodní sféře po Helsinské konferenci. 

 

Diplomová práce je koncipována do několika kapitol, které jsou řazeny tak, aby bylo 

možné sledovat utváření československo-americké relace co nejkomplexněji. První kapitola je 

poměrně obsáhlá a věnuje se formování zahraniční politiky Spojených států koncem 70. let 

20. století. Nejprve je popisován vývoj přístupu Spojených států k otázce východní Evropy 

a k prosazování hegemonie Sovětského svazu v tomto regionu. Je sledován posun, ke kterému 

docházelo v průběhu let, a změny americké strategie vůči východoevropským sovětským 

                                          
6 Brzezinski, Z.: Power and Principle. Memories of the National Security Adviser 1977-1981. New York 1983; 
Carter, J.: Keeping faith. Memoirs of a president Jimmy Carter, New York 1982; Vance, C.: Hard Choices. 
Critical Years in America´s foreign policy, New York 1983 
7 např.: Prokš, P: Československo a Západ 1945-1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou 
Británií a Francií v letech 1945-1948, Praha 2001 
8 Prokš, P: Československo a Západ 1945-1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a 
Francií v letech 1945-1948, Praha 2001 
9 Dejmek, J.: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992), Praha 2002; Luňák, P.: 
Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997 
10 Glad, B: Outsider in the White House : Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign 
Policy, Ithace 2009 
11 Thomas, D.C.: Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, Praha 2007 
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satelitním zemím. Blíže je popsán především přístup Carterovy administrativy. Následující 

část první kapitoly je zaměřena na osobnost prezidenta Cartera, jeho nejbližší 

spolupracovníky a na jejich vize zahraniční politiky, především vůči SSSR. Dále je pozornost 

věnována nejdůležitějším otázkám vztahů Spojených států se Sovětským svazem, které měly 

současně vliv i na formování vztahů americko-československých. Jedná se konkrétně 

o směřování politiky détente, jednání o smlouvě SALT II a Carterovu lidskoprávní kampaň.  

Cílem druhé kapitoly je snaha postihnout základy, na kterých byly československo-

americké vztahy koncem 70. let utvářeny. Nejprve je stručně zachyceno formování 

československo-amerických vztahů po vzniku samostatného Československa, které bylo 

přerušeno vývojem po druhé světové válce. Dále jsou popsány změny a principy fungování 

československé zahraniční politiky po komunistickém převratu v únoru 1948. 

Třetí nejrozsáhlejší kapitola se zabývá samotnými československo-americkými vztahy 

v období Carterovy administrativy. Nejprve je zhodnocen stav, v jakém se československo-

americké vztahy nacházely koncem 70. let., následují kapitoly věnující se jednotlivým 

oblastem vzájemných vztahů, které za Carterovy éry vzbuzovaly největší pozornost obou 

států. Na závěr je zařazena samostatná kapitola, která popisuje roli amerického velvyslanectví 

v ČSSR. Pozornost je věnována práci a strategii amerických velvyslanců a dalších 

diplomatických pracovníků zvolené pro Československo a také snahám československého 

režimu těmto aktivitám zamezit nebo je alespoň minimalizovat.  
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1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA SPOJENÝCH STÁTŮ A VÝCHODNÍ 

BLOK V 70. LETECH 

1.1 Postoje USA k východoevropským socialistickým zemím 

Československo-americké vztahy nelze sledovat odděleně od globálního 

mezinárodního dění, které bylo koncem 70. let stále utvářeno soupeřením dvou mocenských 

bloků. Přes některé úspěchy politiky détente nebyl vzájemný antagonismus překonán 

a atmosféra ve vztazích mezi Moskvou a Washingtonem se projevovala také na způsobu 

jednání americké diplomacie se sovětskými satelity. Nejprve se tedy zaměřím na otázku, 

jakým způsobem přistupovaly Spojené státy k východoevropským socialistickým státům, 

které ztratily svou svrchovanost a byly pod silným vlivem SSSR, a jak se v průběhu let 

přístup USA k těmto zemím proměňoval. Jakým způsobem tedy američtí diplomaté 

přistupovali ke státům, které byly nepřátelsky naladěné, jejich suverenita byla omezená 

a všechna závažná rozhodnutí byla podřizována zájmům Moskvy? Jakou taktiku v přístupu 

k těmto státům volili? 

Koncem 70. let američtí diplomaté charakterizovali vývoj vztahů USA s evropskými 

komunistickými státy za období od druhé světové války po současnost jako kolísající mezi 

náladami optimismu a pesimismu, jakož i mezi obdobími regrese a pokroku. Vzájemné 

vztahy se různě měnily a pohybovaly se mezi soutěží a spoluprácí a to na mnoha úrovních jak 

hospodářské, politické, ideologické, vojenské i kulturní.12 

Zájem americké zahraniční politiky o satelitní státy Moskvy byl po roce 1956, kdy 

byla Sovětským svazem potlačena snaha Maďarska i Polska osamostatnit se od Moskvy a kdy 

se jasně ukázala dominance SSSR v tomto regionu, minimální. Koncem 50 let se zmenšily 

obavy USA z rizika, že by SSSR napadl některou spojeneckou zemi či expandoval do Evropy. 

Spojené státy ustoupily od myšlenky napadnout SSSR uvnitř jeho sféry vlivu, zaměřily se na 

cestu mírové koexistence a na snahu zlepšit osud tamního obyvatelstva. Východoevropským 

zemí měl být poskytnut přístup k západní kultuře a k jistému ekonomickému blahobytu 

umožněnému rozvojem obchodu mezi Východem a Západem.13 Spojené státy uznaly 

sovětskou sféru vlivu a své úsilí a pozornost směřovaly místo východní Evropy do jiných 

částí světa. SSSR se snažil těžit z procesu emancipace kolonií a v těchto oblastech prosadit 

svůj vliv a s ním prosovětsky orientované režimy. Washington si brzy uvědomil, jakou hrozbu 

                                          
12 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 2, Spojené státy a jejich vztah k SSSR a východní Evropě, s. 8 
13 Faure, J.: Americký přítel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006, s. 201 
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představuje sovětská ofenzíva ve třetím světě pro jeho zájmy a zesílil svou protiofenzívu 

v této oblasti, především na Středním Východě a v Latinské Americe.14 Později se pozornost 

soupeřících velmocí přesunula i na Africký kontinent. V roce 1960 senátní Výbor pro 

mezinárodní vztahy prohlásil: „Gravitační střed americké zahraniční politiky se již nenachází 

ve východní Evropě, ale v nekomunistickém světě. Bohužel jsme nemohli zachránit svobodu ve 

východní Evropě, můžeme ji snadno ztratit i ve zbytku světa, nebudeme-li opatrní.“ Kennedy 

tento směr potvrdil, když na počátku svého mandátu prohlásil: „Evropa už není územím, kde 

se vede boj.“. 15  

V tomto období ztratily podporu americké vlády i emigrantské organizace působící 

v USA. V měnících se podmínkách byla zpochybněna jejich činnost a přišly tak o značnou 

část finančních prostředků poskytovaných americkou vládou, které byly pro jejich činnost 

zásadní. Tento obrat významně zasáhl i Radu svobodného Československa. Mezi představiteli 

Rady se ještě více prohloubily vnitřní spory, které vedly roku 1957 k jejímu oficiálnímu 

rozpadu.16 Činnost Rady byla znovu obnovena až v roce 1974. 

Po roce 1968 USA a NATO nejenom že dominanci SSSR ve východní Evropě 

uznávaly, dokonce ji i upřednostňovaly.17 Nixonova administrativa s Henry Kissingerem jako 

poradcem pro národní bezpečnost a později ministrem zahraničních věcí začala uplatňovat 

koncepci zmírňování mezinárodního napětí. Jak USA, tak i SSSR chtěly dosáhnout uvolnění 

v bilaterálních vztazích a navázání vzájemné spolupráce. Spojené státy vyčerpané 

vietnamským konfliktem ztrácely své vedoucí postavení ve světě a naléhavou se ukázala 

potřeba nahradit politiku zadržování novou zahraničněpolitickou koncepcí, která by 

zohledňovala možnosti a limity americké diplomacie. Počátkem 70. let měl i SSSR více než 

kdy jindy zájem na přátelských vztazích s USA a západoevropskými státy. Měl k tomu 

několik důvodů, především potřebu snížit vojenské výdaje, získat západní technologie 

a uvolnit si ruce pro řešení konfliktu s Čínou.  

V USA se ve vztahu k východoevropským zemím prosadil přístup, který se řídil tezí, 

že stabilita vztahů mezi Východem a Západem závisí na stabilitě vztahů uvnitř obou bloků. 

Podle tohoto přístupu bylo strategickým zájmem USA vzbudit u sovětských představitelů 

dojem, že USA uznávají silnou a opravdovou jednotu mezi SSSR a státy východní Evropy 

a sovětskou sféru vlivu v této oblasti.18 Zvyšování napětí mezi státy východní Evropy a SSSR 

                                          
14 Ibid., s. 202 
15 Ibid., s. 204 
16 Ibid., s. 206 
17 Bracke, M.: Which Socialism, whose détente? West European Communismus and the Czechoslovak Crisis of 
1968. Budapest - New York 2007, s. 326 
18 Ibid. 
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bylo v USA vnímáno jako velké nebezpečí pro světový mír. Tento přístup byl v tisku 

dezinterpretován a k nelibosti představitelů Fordovy administrativy pojmenován podle 

poradce ministerstva zahraničí Helmuta Sonnenfeldta o označen za tzv. Sonnenfeldtovu 

doktrínu. Doktrína měla potvrzovat souhlas americké administrativy se sovětskou sférou vlivu 

a hegemonií nad státy východní Evropy a také rozhodnutí, že USA v tomto regionu nebudou 

iniciovat žádné protisovětské aktivity.19  Proti dezinterpretaci Sonnenfeldtových názorů se 

Washington v čele s Henry Kissingerem a Helmutem Sonnenfeldtem důrazně ohrazoval. 

Odmítali, že by kdy USA posvětily sovětskou hegemonii ve východní Evropě. Svůj postoj 

obhajovali skutečností, že SSSR měl po celém regionu východní Evropy své vojenské 

základny a po zkušenostech z roku 1956 a 1968 Spojené státy nikoho nepobízely k žádné 

revoluci. USA za Nixona i Forda pracovaly na tom, aby poskytly východoevropským 

satelitům SSSR nejširší možný prostor pro manévrování, který by však nevedl k výbuchu 

násilí.20  

Americká administrativa se pouze rozhodla nepodporovat příliš viditelně snahy 

o nezávislost východoevropských států a spíše podporovat stabilnější vztahy mezi těmito 

státy. SSSR měl tak podle americké koncepce získat výraznější pocit geopolitické bezpečnosti 

a cítit se bezpečnější při rozhodování o strategických otázkách jako bylo omezení nukleárních 

zbraní a snížení vojenských sil ve střední Evropě.21 Washington tedy zvolil méně nápadnou 

cestu, jak podporovat osamostatňování východoevropských zemí na SSSR, aniž by kroky 

USA narušovaly vztahy se SSSR. Měl být podporován postupný vývoj k více nezávislé 

zahraniční politice těchto států, ale pouze po tu míru, aby nebyla ohrožena stabilita v této 

oblasti.22 Podpora východoevropského osamostatňování měla být umírněná, nenápadná 

a opatrně zaměřená tak, aby se USA vyvarovaly vzrůstání sovětského podezření, že se 

pokoušejí ohrozit legitimní sovětské zájmy. Pokud by se SSSR cítil pod tlakem, mohl by se 

uchýlit k drastickým opatřením, aby se vyhnul radikálnímu omezení své kontroly nad 

východní Evropou, a také zmařit proces détente s USA.23  

Jako nejlepší taktika bylo zvoleno nejprve postupné a pouze selektivní navazování 

hospodářských vztahů se socialistickými zeměmi a až poté prohlubování spolupráce na poli 
                                          
19 Helmut Sonnenfeldt: The Sonnenfeldt Doctrine Revisited - A Conversation with M. A. Ledeen, In: The 
Washington Quarterly, Vol. 1, Issue 2, 1978 
20 Kissinger, H.: Roky obnovy, Praha 2002, s. 699-700 
21 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 107: Sonnenfeldtova doktrína (5.5.1976), s. 5 
22 Foreign Relations of the United States (FRUS) 1969-1976, Volume E-15, Part 1, Documents on Eastern 
Europe, 1973-1976: Memorandum From the Acting Chairman of the Ad Hoc Group on Economic Policies 
Toward Eastern Europe to the President's Assistant for National Security Affairs (1.2.1973), dostupné v: 
http://history.state.gov/historicaldocuments [on-line text, cit. 14.července 2013] 
23 FRUS 1969-1976, Volume E-15, Part 1, Documents on Eastern Europe, 1973-1976: Memorandum From the 
Executive Secretary of the Department of State to the President's Deputy Assistant for National Security Affairs 
(23.1.1975); dostupné v: http://history.state.gov/historicaldocuments [on-line text, cit. 14. července 2013] 
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kulturním a posléze v dalších oblastech. Upřednostňovány byly ty státy, které se snažily vést 

nezávislejší politiku na Moskvě. Nixon i Ford doprovázeni Kissinegerem cestovali během 

svého mandátu do Polska, Rumunska i Jugoslávie. Pro tyto země měly být návštěvy na rozdíl 

od Československa nebo Bulharska, které byly USA považovány za příliš servilní k Moskvě, 

odměnou za jimi demonstrovanou nezávislost na SSSR.24 

Pro Sovětský svaz a jeho satelity byly dobré vztahy s USA zajímavé především 

z důvodů hospodářské a obchodní výměny. Koncem 70. let již byly zřetelně patrné vzrůstající 

ekonomické problémy, se kterými se východní blok potýkal, a vzrůstala závislost 

komunistických zemí na Západu. Spojené státy tak získaly na země sovětského bloku nástroj 

nátlaku. Američtí představitelé proto chtěli vzrůstající sovětský zájem o spolupráci 

s kapitalistickým světem využít ve svůj prospěch. Zároveň si byli vědomi rizika, že vzrůstající 

problémy východního bloku sice mohou vést k jeho liberalizaci, současně však strach ze 

ztráty moci také mohl zapříčinit zvýšenou východoevropskou integraci a snahu 

o soběstačnost.25 Rostoucí hospodářské problémy ve východní Evropě však čím dál víc 

poukazovaly na vzájemnou závislost mezi Východem a Západem a začínalo být jasné, že se 

Východ bez prohloubení mezinárodní hospodářské spolupráce neobejde.26 USA proto 

podmiňovaly zlepšování hospodářských vztahů zvyšující se mírou nezávislosti na Moskvě 

a navazováním užších kontaktů s východoevropskými zeměmi se snažily jejich 

osamostatňování podporovat. Tato politika, tzv. politika diferenciace, byla Spojenými státy 

uplatňována v období Nixonovy, Fordovy i Carterovy administrativy. Z výše uvedeného 

vyplývá, že za těchto podmínek Washington o dění v Československu koncem 70. let nejevil 

přílišný zájem. Američtí diplomaté přistupovali velmi skepticky k možnosti jakýchkoliv změn 

v ČSSR, možnost na liberalizaci režimu a osamostatňování zahraniční politiky zde byla 

vnímána téměř jako nulová.  

V duchu politiky diferenciace rozvíjely USA aktivněji své vztahy 

s východoevropskými zeměmi pouze v případě Ceausescova Rumunska a Gierekova Polska. 

Rumunsko si vybudovalo nezávislé postavení na SSSR a jeho vedení se odmítalo podřizovat 

požadavkům Moskvy. Bukurešť odmítla cvičení vojsk Varšavské smlouvy na svém území, 

navázala diplomatické vztahy s Izraelem, povolila tisícům rumunských Židů emigrovat 

a rumunští sportovci se zúčastnili letních olympijských her v Los Angeles v roce 1984. Svým 

jednáním Rumunsko oslabovalo jednotu sovětského bloku, což bylo z pohledu USA žádoucí, 

                                          
24 Kissinger, H.: Roky obnovy, Praha 2002, s. 699 
25 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 2, Spojené státy a jejich vztah k SSSR a východní Evropě, s. 11 
26 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 2, Spojené státy a jejich vztah k SSSR a východní Evropě, s. 7 
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a proto se snažily podporovat Rumunsko v nezávislé politice na Moskvě. To se tak mohlo 

koncem 70. let na rozdíl od ostatních zemí sovětského bloku těšit zvláštním výsadám 

v obchodních vztazích s USA. Rumunsku byla udělena velmi žádaná doložka nejvyšších 

výhod a američtí představitelé udržovali přátelské styky s Ceausescem. Avšak i přes 

prosazení samostatnější zahraniční politiky zůstával Ceausescův režim jedním 

z nejrepresivnějších ve východní Evropě a o liberalizaci se rozhodně nedalo mluvit.27 Největší 

naděje na liberalizaci režimu vkládaly USA koncem 70. let naopak do Polska. Poláky 

považovaly za nejsvobodnější, nejotevřenější, nejvíce věřící a antisovětsky orientovaný národ 

východní Evropy. Gierek se snažil oživit polskou ekonomiku a polský zahraniční obchod se 

v 70. letech začal orientovat na Západ. Tyto kroky byly doprovázeny mírným uvolněním 

režimu. V listopadu 1974 Gierek navštívil USA, kde hledal podporu pro svou ekonomickou 

politiku u amerických představitelů. Ti doufali, že se jim pomocí prohlubování spolupráce 

s Polskem podaří lépe prosazovat své záměry ve východní Evropě.28 USA tedy 

spolupracovaly s těmi socialistickými státy, které považovaly buď za nezávislé na SSSR, jako 

např. Rumunsko, nebo v nich spatřovaly potenciál k liberalizaci, např. Polsko. Hlavní oblastí 

podpory byly obchodní vztahy, ale stejné postupy byly uplatňovány i v případě kulturní 

výměny a v dalších oblastech normalizace vzájemných vztahů.29 

 

Zájem Spojených států o dění ve východní Evropě vzrostl během mandátu prezidenta 

Cartera. V tomto období došlo nejenom ke změnám zahraniční politiky USA k Sovětskému 

svazu, ale i ke změně přístupu k sovětským satelitním státům. Návrat zájmu o dění ve 

východoevropském regionu vycházel z Carterovy snahy o obranu lidských práv ve světě a o 

dodržování Helsinských závazků socialistickými státy. V tomto duchu bylo dodržování 

lidských práv doplněno k podmínkám pro poskytování americké hospodářské pomoci a pro 

rozvoj hospodářských vztahů. Zvýšený zájem o sovětské satelity projevovaly USA v tomto 

období částečně také proto, že pro Carterova poradce pro národní bezpečnost Zbigniewa 

Brzezinského, který se narodil v Polsku, měl tento region zvláštní význam. Carterova 

administrativa se navracela k uznání a podpoře samostatnosti a svrchovanosti každého národa 

východní Evropy.30  

                                          
27 Luers, W. H.: The U.S. and Eastern Europe, In: Foreign Affairs, Summer 1987, s. 980 
28 FRUS 1969-1976, Volume E-15, Part 1, Documents on Eastern Europe, 1973-1976: Memorandum From the 
Executive Secretary of the Department of State to the President's Deputy Assistant for National Security Affairs 
(23.1.1975); dostupné v: http://history.state.gov/historicaldocuments [on-line text, cit. 14. července 2013] 
29 Garthoff, R. L.: Journey Through the Cold War : A Memoir of Containment & Koexistence, Washington 
2001, s. 222 
30 Luers, W.H.: The U.S. and Eastern Europe, In: Foreign Affairs, Summer 1987, s. 979 
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S Carterovým nástupem skončil ve funkci státního tajemníka Henry Kissinger. Právě 

jeho diplomatický styl a zahraniční politiku předchozí Fordovy a Nixonovy administrativy, 

jejímž hlavním tvůrcem byl právě Kissinger, Carter kritizoval. Carter a jeho spolupracovníci 

se chtěli novou koncepcí zahraniční politiky proti předchozím administrativám vymezit. 

Carter sliboval otevřenost administrativy a blízkost mezi prezidentem a občany. Ve vztahu 

k východoevropským zemím pokračovala Carterova administrativa v politice diferenciace. Od 

předchozích administrativ ji však odlišoval důraz na dodržování lidských práv.  Kissinger 

pokládal diskusi na téma lidský práv za škodlivou, protože nemohla dle jeho mínění na 

poměrech v sovětském bloku nic změnit. Naopak ji podle něj mohli komunisté zneužívat ve 

snaze poškodit vztahy NATO s autoritativními režimy, které ale byly pro obranu Západu 

nezbytné, tedy například s Portugalskem, Španělskem, Řeckem a Tureckem. Kissinger 

považoval za smysluplná jen jednání o „praktických krocích ke stabilnějším vztahům mezi 

bloky“, nejlépe o „vzájemném vyváženém snižování ozbrojených sil“.31 

Carterova administrativa vytvořila novou zahraničněpolitickou koncepci, která byla 

doprovázena snahou i o nový přístup k východoevropským státům a větší angažovanost USA 

v tomto regionu. Carter měl v úmyslu v rámci politiky uvolňování dosáhnout významnějšího 

zlepšení vztahů Spojených států se státy Varšavské smlouvy a uzavřít s nimi vzájemně 

výhodné dohody o kontrole zbrojení, obchodu, vědě, kultuře a v jiných oblastech společného 

zájmu. Carterova administrativa si byla vědoma politické rozmanitosti východoevropských 

států. Nepohlížela na státy Varšavské smlouvy jako na jednotný monolit, nýbrž chtěla jednat 

s každou jednotlivou komunistickou zemí jako se zemí se svou vlastní a jedinečnou kulturní, 

politickou a hospodářskou povahou. Ideologické rozdíly mezi oběma tábory neměly bránit 

uvolňování mezi Východem a Západem a být na překážku jiným stránkám vzájemných 

vztahů. Spojené státy však protestovaly proti sovětské a východoevropské intervenci 

v konfliktních oblastech a jejich zasahování do politiky zemí třetího světa. Uvolňování 

nevnímaly jako výběrový, nýbrž jako nedělitelný proces.32  

V dubnu 1977 se pod vedením Carterova ministra zahraničí Cyruse Vance sešla 

komise, která měla posoudit vztahy USA se státy východní Evropy. Komisí byly navrženy 

čtyři různé přístupy k těmto zemím. Zaprvé, USA měly více rozlišovat východoevropské 

země podle míry jejich nezávislosti na Moskvě, například upřednostňovat Rumunsko oproti 

Polsku nebo Maďarsku. Druhý přístup navrhoval více se sbližovat se zeměmi, kde panují 

liberálnější poměry než v zemích ostatních, například s Polskem nebo Maďarskem. Třetí 

                                          
31 Durman, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. Díl II, Praha 2009, s. 149 
32 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 2, Spojené státy a jejich vztah k SSSR a východní Evropě, s. 7 
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možností bylo celkově omezit vztahy se všemi státy, nebo naopak, jak navrhovala čtvrtá 

varianta, rozšiřovat kontakty se všemi východoevropskými zeměmi. Diskuse se točila 

především kolem otázky, jestli upřednostňovat ty státy, které byly nějakým způsobem 

liberálnější nebo méně závislé na Moskvě, a nebo jestli budou USA rozšiřovat své kontakty 

ve východní Evropě obecně bez jakýkoliv priorit. Brzezinski prosazoval první možnost, 

jelikož vycházela vstříc snaze USA podporovat polycentrismus a pluralismus v tomto 

regionu. Nesouhlasil s variantou prohlubovat spolupráci se všemi evropskými sovětskými 

satelity bez rozlišení, jelikož neviděl žádný prospěch tohoto nediskriminujícího přístupu pro 

Spojené státy. Po bouřlivé debatě konstatoval Vance shodu na propojení prvních dvou 

přístupů, tedy podpoře liberálnějších nebo více nezávislých režimů.33 Tuto koncepci poté 

potvrdil prezident Carter 13. září 1977 vydáním prezidentské direktivy č. 21, která 

potvrzovala zvolený přístup k východoevropským zemím.34 Americká vláda se tedy po dobu 

Carterovy éry ve vztahu k východoevropským zemím řídila touto taktikou.  

Prezident Carter během svého mandátu uskutečnil několik vstřícných kroků směrem 

k otevřenějším východoevropským socialistickým zemím. V roce 1978 byla například 

Maďarsku navrácena královská koruna a udělena doložka nejvyšších výhod. Aby Carter 

demonstroval otevřenější přístup k východní Evropě, rozhodl se, že při své první důležité 

zahraniční cestě navštíví Polsko. Ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně hlavní poradce 

pro záležitosti SSSR Marshall Shulman, varoval, že by tento krok mohl být vnímán v Moskvě 

jako provokace. Brzezinski naopak prosazoval názor, že tento krok by mohl podpořit proces 

liberalizace v Polsku a návštěva by tak mohla být dobrým impulzem. Carter se od svého 

záměru nenechal odradit. Odmítl následovat své dva předchůdce a navštívit nejprve 

Rumunsko, jehož návštěva by nebyla vnímána tolik kontroverzně. Carter v této souvislosti 

prohlásil, že Polsko je bezpochyby nejdůležitějším státem východní Evropy a proto se rozhodl 

navštívit právě tuto zemi.35 Carter se vydal na oficiální návštěvu Varšavy v prosinci 1977.  

USA oceňovaly větší toleranci v otázkách lidských práv, kterou začalo projevovat 

Polsko i Maďarsko, což umožnilo postupné zlepšování vztahů se Spojenými státy. Američtí 

diplomaté si však uvědomovali, že u sovětských satelitních států nebylo možné v tomto 

období očekávat významnější změny režimů, jelikož státy byly pod silným vlivem SSSR a na 

jejich územích byla stále přítomna sovětská vojska. Po zkušenostech z pražského jara 

panovala obava, že by se SSSR neostýchal vojenské síly v případě ohrožení svých zájmů 

                                          
33 Brzezinski, Z.: Power and Principle. Memories of the National Security Adviser 1977-1981. New York 1983, 
s. 296 
34 Ibid., s. 297 
35 Ibid., s. 297 
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použít.36 Washington oceňoval alespoň určité náznaky liberalizace a snahy o větší nezávislost 

na Moskvě.  Československo se však z pochopitelných důvodů, tedy zejména kvůli rigidnosti 

komunistického režimu, žádného podobného smířlivého kroku ze strany USA nedočkalo.  

Dříve, než se podíváme na jednotlivé aspekty bilaterální relace ČSSR a USA, je 

nezbytné se blíže seznámit s vývojem vztahů mezi USA a SSSR, který následně zásadním 

způsobem ovlivňoval postoj československých představitelů k problémům československo-

amerických vztahů. ČSSR byla pod silným vlivem SSSR a poslušně postupovala podle 

direktiv přicházejících z Moskvy. Pokud se tedy uvolňovalo napětí mezi USA a SSSR, otvíral 

se i prostor pro normalizaci československo-americké relace. Pokud se však americko-

sovětské vztahy zhoršovaly, nepřátelský postoj v jednáních s Washingtonem zaujala 

v souladu s Moskvou i ČSSR.  

Následující kapitoly budou nejprve věnovány osobnosti prezidenta Cartera, jeho vizím 

zahraniční politiky a následné realitě, vlivům, které zahraniční politiku USA utvářely 

a dopadům, jaké měly Carterovy kroky na vztah se SSSR a ostatními socialistickými státy. 

Budou také představeny hlavní oblasti americko-sovětských vztahů, které jsou relevantní při 

analyzování bilaterálních československo-amerických vztahů.   

 

1.2 Jimmy Carter a „velká politika“ 

 

Dne 2. listopadu roku 1976 byl James Earl Carter díky těsnému vítězství zvolen 39. 

prezidentem Spojených států. Když v roce 1974 oznámil svou kandidaturu, byl prakticky 

neznámý a chyběly mu zkušenosti s velkou politikou. Poté, co Carter oznámil rozhodnutí 

kandidovat na prezidenta své matce, matka se ho nechápavě zeptala „Na prezidenta čeho?“.37 

Před svým zvolením působil v politice za demokratickou stranu nejprve jako senátor a poté 

jako guvernér státu Georgie. Tato skutečnost mu však po otřesu, který zažily USA s aférou 

Watergate, naopak spíš prospěla. Nebyl totiž spojován s okruhem politiků ve Washingtonu, 

kteří byli považováni za zkorumpované. Jeho nezkušenost s vysokou a mezinárodní politikou 

se však negativně podepsala na jeho prezidentském působení. Paul Johnson zhodnotil 

Carterovu cestu k prezidentskému mandátu těmito slovy: „Být prezidentem se v té době 

považovalo následkem neustálých útoků tisku za velmi nevděčnou funkci. Konkurence byla 

chabá a demokraté jmenovali svým kandidátem nevýrazného rodáka z Georgie Jimmyho 
                                          
36 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 2, Spojené státy a jejich vztah k SSSR a východní Evropě, s. 9 
37 Slocum-Schaffer, S.A.: America in the seventies, Syracuse 2003, s. 58 
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Cartera. Carter vyhrál volby jen s nepatrným náskokem proti nejslabšímu prezidentu 

americké historie a stal se ještě slabším.“38 

Dalším faktorem, který zásadně ovlivňoval jeho celkový náhled na politiku, byla 

skutečnost, že byl hluboce věřícím křesťanem. Ve své prezidentské kampani se v této 

souvislosti ostře vymezoval proti předchozím administrativám. Prohlásil mimo jiné: 

„Nemyslím si, že bych kdy mohl přijmout stejné smýšlení jako Nixon nebo Johnson – lhaní, 

podvádění a překrucování pravdy.…Myslím, že moje víra by mi v tom zabránila. Jsem o tom 

přesvědčen.“.39 Na taková slova americká veřejnost v té době slyšela. Carterovou volební 

strategií bylo distancovat se od všech nepopulárních aspektů Kissingerovy diplomacie. 

Kritizoval tajnou diplomacii, nedostatečné zapojení Kongresu a veřejnosti do formulování 

zahraniční politiky Spojených států a naprosté přehlížení otázky lidských ve prospěch 

uvolňování.40 Carter sliboval, že opět umožní větší kontrolu kroků své administrativy všem 

občanům, bude otevřeným a čestným prezidentem a nebude zahraniční politiku formovat za 

zády americké veřejnosti a bez součinnosti Kongresu.41 Jednou z jeho priorit bylo zlepšit 

pošramocené postavení USA ve světě a „překonat krizi ducha“, ke které podle jeho názoru 

došlo v důsledku Vietnamské války a aféry Watergate. Americká veřejnost ztratila důvěru 

v politiku a Spojené státy v důsledku těchto událostí ztratily i vliv ve světě, kde docházelo 

k posilování antiamerických nálad. Carter chtěl obnovit velmocenské postavení Spojených 

států a navrátit USA ztracenou morální autoritu.42  

Carter si v zahraniční politice stanovil velmi ambiciózní cíle. Hlavní cílem tedy bylo 

upevnit mezinárodně-politické postavení Spojených států, opět získat vliv nad světovým 

děním a navrátit důvěru americké i světové veřejnosti ve Spojené státy. Mezi další priority 

jeho administrativy patřilo uzavření dohody o správě Panamského kanálu, co nejrychlejší 

uzavření druhé dohody se SSSR o omezení nukleárních zbraní při současném zachování 

vojenské rovnováhy, dosažení mírového uspořádání na středním Východě, oficiální 

normalizace vztahů s Čínou a prohloubení trilaterálních vztahů mezi USA, Evropou 

a Japonskem, které by prohloubilo jejich spolupráci a vytvořilo silné a stabilní spojenectví. 

S partnery měly být společně konzultovány všechny významné otázky národní bezpečnosti 

a ekonomické politiky, měl být vytvořen systém společné obrany a řešena energetická krize. 
                                          
38 Johnson, P.: Dějiny 20. století, Praha 2008, s. 653 
39 Berggren, D.J., Rae, N.C.: Jimmy Carter and George W. Bush: Faith, Foreign Policy, and an Evangelical 
Presidential Style, In: Presidential Studies Quarterly, Volume 36/Issue 4, s. 613 
40 Melanson, R. A.: American Foreign Policy Since The Vietnam War: The Search For Consensus From Richard 
Nixon To George W. Bush, Armonk 2005 
41 Brzezinski, Z.: Power and Principle. Memories of the National Security Adviser 1977-1981. New York 1983, 
s. 50 
42 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o některých názorech 
Brzezinského na zahraničně-politickou koncepci Carterovy administrativy (29.11.1977), s. 3 
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Za hlavní cíl a princip své zahraniční politiky stanovil Carter snahu usilovat v souladu 

s Helsinskými dohodami o dodržování lidských práv ve světě. Dle naplňování tohoto kritéria 

americká administrativa uzpůsobila i svůj přístup k jednotlivým státům nehledě na to, jestli se 

jednalo o spojence či soupeřící státy.43 

 

Fungování Cerberovy administrativy, a především formování zahraniční politiky, 

významně komplikoval vnitřní boj jeho nejbližších spolupracovníků. V Carterově nejbližším 

okolí působily tři silné osobnosti, které se neshodovaly na důležitých otázkách zahraniční 

politiky. Jednalo se konkrétně o ministra zahraničních věcí Cyruse Vance, poradce pro 

národní bezpečnost Zbigniewa Brzezinského a Carterova asistenta Hamiltona Jordana. 

Carterovy názory na zahraniční politiku ovlivňoval především Vance a Brzezinski.  

Carter s Brzezinským se sblížili během působení v Trilaterální komisy založené v roce 

1973 z iniciativy Davida Rockefellera, jejímž cílem bylo prohloubit spolupráci mezi státy 

Evropy, Japonska a USA. Jako zajímavost lze zmínit, že Brzezinski měl za ženu Emílii 

Benešovou, praneteř bývalého prezidenta Edvarda Beneše. Poradce pro národní bezpečnost 

měl na utváření zahraniční politiky Spojených států i Carterových názorů značný vliv. 

Zahraniční politika však měla být doménou Cyruse Vance, státního tajemníka Carterovy 

administrativy. Carterovým přáním byla kolektivní spolupráce celého jeho týmu v otázkách 

zahraniční politiky, tímto rozhodnutím však již předem odebral Vancovi dominantní 

postavení v oblasti zahraniční politiky, které vyplývalo z jeho funkce státního tajemníka. 

Spolupráce mezi Vancem a Brzezinským se zpočátku zdála harmonická, závažným 

problémem však bylo, že Vance a Brzezinski měli rozdílné představy o směřování zahraniční 

politiky USA. V otázkách Panamského kanálu a mírového uspořádání na středním Východě 

se jejich spory neprojevovaly, rozcházeli se však fatálně v otázce přístupu k SSSR 

a odzbrojování. Mezi Brzezinským a Vancem se brzy objevily kompetenční spory, které 

vyústily v pozdější vyhrocení konfliktu a Vanceho odstoupení. 

V otázce vztahů se SSSR zastával Vance názor, že by při jednáních měla být dána 

priorita oboustranné redukci strategických zbraní a kroky SSSR v jiných částech světa by 

neměly mít na úspěšné uzavření dohody SALT II vliv. Prosazoval stanovisko, že problémy 

národů třetího světa by měly být řešeny odděleně od otázek americko-sovětských vztahů44 

a soudil, že dělat něco proti sovětským a kubánským akcím v Africe by bylo marné.45 

                                          
43 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112:  Zpráva o hlavních aspektech zahraničně-
politické koncepce Carterovy administrativy (21. listopadu 1977) 
44 Mihalkanin, E.S.: American Statesmen: Secretaries of State from John Jay to Colin Powell, Westport 2004, s. 
515 
45 Johnson, P.: Dějiny 20. století, Praha 2008, s. 654 
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Brzezinski naopak odmítal jednotlivé kroky SSSR od sebe oddělovat, protože poukazují na 

skutečné záměry Moskvy. Brzezinski stále vnímal Sovětský svaz jako stát, který usiluje 

o dominantní postavení na světovém poli a je s ním možné jednat pouze z pozice síly. 

Brzezinski v Carterově administrativě prosazoval výrazné antikomunistické postoje 

a zasazoval se o změnu politiky détente. Nebyl proti této politice jako takové, ale zastával 

názor, že by se Spojené státy měly snažit získat z její realizace více benefitů. Vyjádřil obavy, 

že détente v podobě, jakou ji znali doteď, je již vyčerpána a že z uvolňování profituje na účet 

Washingtonu pouze SSSR. Pokud šlo o výsledky KBSE, Brzezinski již od počátku působení 

administrativy důrazně prosazoval více asertivní postoj USA v otázce dodržování přijatých 

závazků. Při počátečních jednáních o směřování americké zahraniční politiky šokoval své 

spolupracovníky sdělením, že již má připravený návrh, který zkoumá výhodnost 

konfrontačního přístupu k SSSR. Brzezinski uvádí, že především úředníci ministerstva 

zahraničních věcí byli vyděšeni již pouze touto myšlenkou.46 Hlasy, které požadovaly zaujetí 

tvrdého postupu k Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím, koncem 70. let však 

stále sílily. Dalším zdrojem sporů mezi Vancem a Brzezinským byla otázka normalizace 

vztahů s Čínou. Vance chtěl v otázce sbližování s Čínou postupovat obezřetněji, zatímco 

Brzezinski chtěl normalizaci vztahů uspíšit a využít ji v globálním boji se SSSR. Nezdařený 

čínský útok na Vietnam v únoru 1979 však ukázal, že neutrální politika mezi SSSR a Čínou je 

prozíravější než příklon k Číně.47  

První vážně neshody mezi Vancem a Brzezinskim se objevily počátkem roku 1978. 

Týkaly se otázky, jakými způsobem by měly USA reagovat na sovětsko-kubánskou aktivitu 

v Rohu Afriky. Neshody plynuly především z rozdílných názorů Carterových 

spolupracovníků na to, jak interpretovat sovětskou činnost a jakým způsobem se k ní postavit. 

Brzezinski byl přesvědčen, že sovětská aktivita v Africe je součástí větší, dobře připravené 

sovětské strategie. Brzezinski prosazoval, aby USA a jejich spojenci podnikli taková opatření, 

aby se Sovětům jejich neodpovědné jednání vymstilo. Argumentoval tvrzením, že sovětské 

jednání není v souladu s americkou politikou „vyrovnaného soutěžení a spolupráce“. 

Brzezinski byl přesvědčen, že USA jsou kvůli své nečinnosti v této otázce kritizovány za to, 

že nezvládají reagovat na sovětský expanzionismus a že tento fakt oslabuje mezinárodní 

důvěru ve Spojené státy a poškozuje postavení administrativy. Vance přiznával, že zájem 

veřejnosti i Kongresu o sovětské jednání roste, ale byl přesvědčen, že tento zájem je uměle 

vyvolán právě mediálními aktivitami poradce pro národní bezpečnost a jeho spolupracovníků. 
                                          
46 Brzezinski, Z.: Power and Principle. Memories of the National Security Adviser 1977-1981. New York 1983, 
s. 297 
47 Mihalkanin, E.S.: American Statesmen: Secretaries of State from John Jay to Colin Powell, Westport 2004, s. 
517 
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Vance nevěřil, že sovětské působení v Africe by bylo součástí nějakého většího sovětského 

plánu, ale spíš pouze pokusem využít příležitost. Vance netvrdil, že sovětské aktivity v Africe 

nejsou podstatné, ale prosazoval, aby tyto problémy byly vnímány pouze v lokálním kontextu, 

kde také mají své kořeny.48  

Carter byl rozpolcený mezi svými spolupracovníky. Jak se vztahy s Moskvou nadále 

zhoršovaly, definitivně se přiklonil k Brzezinského postoji a počátkem roku 1978 již bylo 

jasné, že neformální hlavou zahraniční politiky je Zbigniew Brzezinski. Se vzrůstajícím 

napětím ve vztazích se SSSR se k zastáncům tvrdší linie přidal i viceprezident Walter 

Mondale a ministr obrany Harold Brown a prezident Carter převzal Brzezinského názory za 

své.49 V případě Brzezinského a Vance se brzy opět opakovala situace, kdy za Nixona Henry 

Kissinger ve funkci poradce pro národní bezpečnost zcela zastínil státního tajemníka 

Williama Rogerse, který byl pouze formální figurkou, přičemž opravdovým tvůrcem 

zahraniční politiky se stal Kissinger. Po sovětské invazi do Afghánistánu jasně převážila 

Brzezinského strategie jednání se SSSR a USA se jasně vystoupily proti sovětským snahám 

o pronikání jak na Blízkém a Středním východě tak i v Africe. 

 

Carterovo působení v prezidentském úřadu nebylo dle mého názoru příliš úspěšné, a to 

i přes dílčí úspěchy, které se mu v zahraniční politice podařilo dosáhnout, například Dohod 

z Camp Davidu ze září 1978 a dohody o Panamském kanále. Carter nebyl totiž schopen splnit 

všechny vytyčené cíle. Přestože jeho koncepce zahraniční politiky byla tvořena s dobrými 

úmysly, v praxi se ukázala jako naivní a místo užitku působila spíše škody. Chybou bylo, že 

si Carter nebyl schopen v zahraniční politice určit priority, které bude jeho vláda řešit 

přednostně, jeho zahraniční politika tak působila na domácí veřejnost i zahraniční partnery 

nekonzistentně a zmateně. 

Během svého působení se musel vypořádat s mnoha nečekanými událostmi, které 

významně změnily mezinárodní klima, zvýšily napětí na diplomatickém poli a narušily tak 

Carterovy záměry. Lze mezi ně zařadit například sovětskou invazi do Afghánistánu, svržení 

šáha v Íránu a zadržování amerických rukojmí, sovětské-kubánské aktivity v Angole a Rohu 

Afriky a čínské pronikání do Vietnamu. Carter si však svou pozici často komplikoval sám 

neobratným jednáním na domácí i zahraniční politické scéně. Zneklidňoval jak SSSR, tak 

i své spojence a komplikoval tím mezinárodní situaci. Nedokázal zabránit vyhrocení sporů 

                                          
48 Vance, C.: Hard Choices. Critical Years in America´s foreign policy, New York 1983, s. 84 
49 Glad, B: Outsider in the White House : Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign 
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mezi svými nejbližšími spolupracovníky zodpovědnými za zahraniční politiku a také si proti 

sobě postavil Kongres, který měl být díky demokratické většině jeho oprou. 

V sedmdesátých letech po vietnamském fiasku a aféře Watergate došlo k přeskupení 

sil mezi americkým Kongresem a prezidentem USA. Zatímco pozice amerického prezidenta 

stále oslabovala, moc Kongresu na jeho úkor naopak rostla. Důvěra obyvatel USA ve veřejné 

představitele a prezidentskou moc dramaticky klesla. V roce 1964 mělo důvěru ve vládu 

a prezidenta 61 % obyvatelstva, v roce 1976 klesla tato hodnota na pouhých 22 %.50 Vážnost 

prezidentskému úřadu nedokázal vrátit během svého krátkého a nevýrazného působení ve 

funkci ani Gerald Ford a role Kongresu se stále zvětšovala. Kongres, ač v něm měli 

demokraté za Carterovy éry většinu, se odmítal podřídit prezidentské autoritě nebo stranické 

disciplíně. Carterovo neuvážené jednání vůči Kongresu tuto tendenci ještě podporovalo 

a vztahy mezi demokratickým prezidentem a demokratickým Kongresem byly napjaté. 

Carterovou největší chybou bylo, že ve snaze urychlit celý proces nekonzultoval své záměry 

s jeho členy a rovnou je předkládal ke schválení. Zároveň nebyl ochoten pro dosažení svých 

cílů přistupovat ke kompromisům v jiných otázkách. Ministr zahraničí Cyrus Vance 

komentoval tuto situaci slovy „Carter vše komplikoval nejenom kvůli své neznalosti 

washingtonské scény a fungování Kongresu, ale především svým téměř až přezíravým 

postojem ke Kongresu, kterého si byli jeho členové vědomi, a kvůli kterému bylo obtížné 

vyřešit závažné politické otázky.“51 Tyto antipatie zapříčinily, že prezidentovy návrhy často 

přes Kongres neprošly a došlo tak k zablokování ratifikace klíčových smluv a zákonů. 

 

1.3 Bilaterální relace USA a SSSR 

 

Aby bylo možné se blíže seznámit s realitou československo-amerických vztahů konce 

70. let 20. století, je nejdříve nezbytné se blíže podívat na vývoj vztahů mezi světovými 

supervelmocemi USA a SSSR, na kterých byl další vývoj americko-československé relace 

závislí. Pokud se zhoršovaly bilaterální vztahy mezi SSSR a USA, zákonitě docházelo za 

dané situace, kdy Praha kopírovala stanoviska Moskvy, i ke zhoršení atmosféry mezi USA 

a ČSSR. 

Nejdůležitější body americko-sovětských vztahů lze vysledovat z korespondence, 

kterou se sovětským generálním tajemníkem zahájil Carter krátce po svém jmenování do 
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úřadu. Prostřednictvím této korespondence se Carter snažil představit priority americké 

administrativy a své postoje k jednotlivým otázkám. Díky tomuto prameni tak lze vysledovat 

jak Carterovy i Brežněvovy představy o dalším vývoji společných otázek a témata, kterým 

přikládali největší prioritu, tak i pravděpodobné třecí plochy mezi supervelmocemi. 

Ve svém prvním dopise Brežněvovi z 26. ledna 1977 se Carter vyjadřuje k několika 

bodům společných vztahů, které považoval za nejdůležitější. Již v počátku dopisu píše, že 

jeho cílem je zlepšit vztahy se SSSR na základě vzájemnosti, vzájemného respektu 

a výhodnosti. Naráží na otázku vzájemné výhodnosti détente pro obě strany a požaduje 

přísnou reciprocitu. Dále Brežněva ubezpečuje, že nejvyšší prioritou jeho administrativy je 

dosažení dohody o omezení strategických jaderných zbraní a že cílem Spojených států není 

usilovat o zbrojní převahu, ale pouze zajistit dostatečnou obranu, která by odradila jakéhokoli 

nepřítele. Carter měl v úmyslu přimět Moskvu, aby souhlasila s masivním snížením 

nukleárního arzenálu obou států. Dalším bodem, kterému se v dopise věnuje, jsou vzájemné 

ekonomické vztahy. Píše, že je důležité tyto vztahy zlepšit a nastavit je tak, aby oba státy 

využívaly stejných výhod při vzájemném obchodování. Avšak neopomíná připojit poznámku, 

že současně nemohou být Spojené státy lhostejné k porušování základních svobod a lidských 

práv. Carter také připouští, že v důsledku odlišného sociálního systému obou států je 

nevyhnutelný střet ideálů a ideologií, avšak tyto rozpory nesmějí ovlivnit společné úsilí 

dosáhnout mírumilovnějšího a lidštějšího uspořádání světa.52 

Brežněv ve své odpovědi ze 4. února 1977 kvituje s povděkem Carterův závazek 

dosáhnout zlepšení vztahů se SSSR. Podle Brežněva však je nezbytné striktně dodržovat ve 

vzájemných vztazích základní principy rovnosti, oboustranného respektování zákonných 

zájmů a vzájemné výhodnosti, nezapomíná samozřejmě zmínit také pro SSSR základní 

princip, tedy nevměšování se do vnitřních záležitostí druhých států. Brežněv souhlasil 

s Carterem, že prioritou by mělo být co nejbližší uzavření dohody o omezení strategických 

zbraní, smlouva měla být podle generálního tajemníka koncipována dle základních parametrů 

dojednaných ve Vladivostoku. Brežněv dále zdůraznil, že SSSR již dlouhodobě usiluje 

o zlepšení obchodně-ekonomických vztahů s USA, tyto vztahy však musí být osvobozeny od 

všech diskriminačních omezení a uměle vytvořených překážek. Brežněv Cartera varuje, že 

pokud tak nebude učiněno a pokud nebudou odmítnuty pokusy spojovat obchodní záležitosti 

s otázkami týkajícími se pouze vnitřních záležitostí, nejenom že tím utrpí vzájemné 
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ekonomické vztahy, ale poškodí to celkově bilaterální vztahy mezi zeměmi.53 Brežněv zde 

narážel především na doložku nejvyšších výhod, kterou USA odmítaly SSSR udělit 

s odvoláním na omezování volného pohybu občanů SSSR. 

Mezi nejdůležitější body americko-sovětských bilaterálních vztahů Carterovy éry, 

vyplývající s výše uvedené korespondence, patřilo z pohledu československé diplomacie 

několik oblastí, u kterých by bylo vhodné se na chvíli zastavit. Prvním a nejdůležitějším 

společným tématem byla politika détente a její další osud. Otázka, zda dvě supervelmoci 

udrží smířlivé postoje a opravdovou snahu o řešení problémů, nebo se navrátí ke konfrontační 

politice, byla zásadní pro další směřování vývoje v bipolárně rozděleném světě. Další napjatě 

sledovanou událostí byl vývoj jednání USA a SSSR o omezení strategických zbraní, jehož 

výsledky byly zásadní pro rovnováhu sil a bezpečnostní situaci v Evropě a které současně 

mnohé napovídalo o měnícím se klimatu americko-sovětských vztahů. Zásadním tématem 

mezinárodních vztahů byla i Carterova kampaň za lidská práva, která zvýšila napětí na 

mezinárodní scéně a přímo se dotýkala i ČSSR. Carterova lidskoprávní kampaň byla jedním 

z problémů, které jitřili československo-americké bilaterální vztahy té doby. 

 

1.3.1 Politika uvolňování – spor o détente a její definitivní konec 

 

Prezident Carter při svém nástupu do funkce doufal, že se mu podaří v politice 

uvolňování pokračovat a naopak ji ještě prohloubit. Politiku uvolňování chtěl využít nejen ke 

zlepšení vztahů se SSSR, ale i s ostatními socialistickými státy východní Evropy. Nová 

zahraničněpolitická koncepce jeho vlády, rostoucí kritika détente v USA a vývoj světových 

událostí, však nakonec zapříčinily definitivní konec této politiky. 

Koncem 70. let se možnosti politiky détente zdály být vyčerpány a řady kritiků této 

koncepce se zvětšovaly. Odpůrci politiky détente varovali před rostoucí vojenskou silou 

SSSR a tázali se, jaký užitek tato politika přináší Spojeným státům. Největší kritici politiky 

uvolňování zastávali názor, že snaha o uvolnění a spolupráci se SSSR byla vždy chybná. 

SSSR měl převahu v konvenčních zbraních a v 70. letech se množily obavy, že SSSR 

disponuje i převahou ve strategických nukleárních zbraních. Omezování nukleární výzbroje 

bylo kritiky uvolňování odmítáno, protože pouze pomocí těchto zbraní mohla být vyrovnána 

sovětská převaha ve zbraních konvenčních. Byla hlasitě kritizována jednostranná výhodnost 
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détente pro SSSR. Moskvě se díky zlepšování vztahů dařilo zvyšovat ekonomickou 

spolupráci s kapitalistickými zeměmi a získávat chybějící moderní technologie, zatímco USA 

ztratily vojenskou převahu a svými ústupky ohrožovaly obranyschopnost svou i svých 

spojenců v NATO. Přes všechny výtky a zhoršující se situaci v mezinárodních vztazích měla 

politika détente stále i své podporovatele. Obhájci uvolňování napětí v USA prosazovali 

pokračování této politiky, kterou vnímali jako jedinou možnou alternativu studené války. 

Ukončení realizace této politiky se jim však nepodařilo zabránit. 

 

Ke krachu détente vedlo několik faktorů. Prvním byl způsob realizace zahraniční 

politiky Carterovy administrativy a především Carterův přístup ke společným otázkám 

americko-sovětských vztahů. Carter byl kritizován za svou zmatenou zahraniční politiku, 

která postrádala jasné obrysy a nebyla pevná. Kritizován byl především neobratný 

prezidentův přístup ke společným otázkám americko-sovětských vztahů, ze kterého byly 

patrné nedostatečné zkušenosti s vedením zahraniční politiky. Způsob realizace zahraniční 

politiky USA byl zpochybňován jak doma, tak i v zahraničí, USA působily slabým dojmem 

a byla zpochybňována jejich vedoucí role v rámci NATO. Již koncem roku 1977 více než 

51 % Američanů neschvalovalo způsob, jakým Carter vedl zahraniční politiku.54 

Carter byl kritizován ze všech stran. Jedni ho obviňovali, že příliš ustupuje Moskvě, 

druzí mu vyčítali, že v politice uvolňování nejde dostatečně daleko. Západoevropští spojenci, 

především SRN a Francie, vyčítaly Carterovi neobratné jednání s Moskvou o dohodě SALT II 

a neuváženou kampaň za lidská práva, kterými ohrožuje proces détente a také rovnováhu sil 

v Evropě. Jeden britský diplomat si na jeho adresu posteskl: „S Nixonem a Kissingerem jste 

se cítili jako s lidmi, kteří rádi vládnou a mají věci pod kontrolou. U této administrativy však 

nikdy nevíte, kdo je vlastně v čele.“55 V roce 1980 komentoval časopis Newsweek situaci 

takto: „prezidentova nejistá diplomatická strategie zanechala spojence zmatené, nepřátele 

nevzrušené a národ zranitelný jako nikdy v tomto čím dál více nebezpečnějším světě“.56 

Ke zhoršení americko-sovětských vztahů přispěl nejvíce důraz Carterovy 

administrativy na dodržování lidských práv v socialistických zemích. Tato kampaň významně 

poškodila vztahy Spojených států se sovětským blokem, který si stěžoval na porušování 

principu nevměšování se do záležitostí cizích států ze strany USA. Carter věřil, že je možné 

při vyjednáváních od sebe oddělit jednotlivé otázky vzájemných vztahů a že protesty jeho 

administrativy proti porušování lidských práv v sovětském bloku neohrozí vztahy se SSSR 
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a jednání o kontrole zbrojení. Jeho kampaň za lidská práva a veřejná podpora a spolupráce 

s disidenty však zvedla vlnu nevole a odporu u moskevských představitelů a zvýšila napětí ve 

vzájemných vztazích. Zásadní vliv na ukončení politiky détente mělo konečné prosazení 

Brzezinského názoru na podstatu SSSR a tedy i nastolení tvrdého kurzu v jednáních 

s Moskvou. 

 

Definitivní konec politiky uvolňování přinesly události roku 1979. Velkým otřesem 

bylo svržení proamerického šáha a islámská revoluce v Íránu. Poslední kapkou, která přispěla 

k vyhrocení krize v americko-sovětských vztazích, byla prosincová sovětská invaze do 

Afghanistánu, která byla vnímána jako potvrzení sovětského expanzionismu. Carterova 

administrativa přijala Brzezinského názor, že následky invaze nemají pouze lokální, ale 

strategický význam a znamenají nebezpečí pro celý region. Ve své Zprávě o stavu Unie 

v lednu 1980 Carter prohlásil, že americké ozbrojené síly se vypořádají s jakýmkoli vnějším 

pokusem o získání kontroly nad regionem Perského zálivu, jelikož takové snahy USA 

považují za ohrožení svých životně důležitých zájmů. Toto prohlášení je známé jako 

„Carterova doktrína“. Spojené státy v důsledku sovětské invaze přijaly mnoho odvetných 

opatření. Odložily ratifikaci smlouvy SALT II, omezily sovětská rybářská privilegia 

v amerických vodách, omezily prodej vyspělých technologií, zastavily prodej obilí 

a bojkotovaly letní olympijské hry v Moskvě. Sovětsko-americký obchod byl omezen téměř 

na polovinu. Sovětský svaz reagoval na tato opatření podrážděně a obviňoval USA, že pouze 

využívají sovětský zásah jako záminku pro přitvrzení americké politiky vůči SSSR a zhoršení 

vzájemných vztahů a že se svou konfrontační politikou navracejí ke studené válce. Brežněv 

obhajoval intervenci tvrzením, že sovětská armáda byla do Afghanistánu pozvána, aby ho 

chránila před vnější hrozbou, a zemi opustí až tehdy, bude-li tato hrozba eliminována.57 

 Po sovětské invazi byl Vance obviňován, že právě jeho neochota postavit se tvrdě 

proti sovětským aktivitám v Africe, pramenící ze strachu, že zásah USA by ohrozil uzavření 

dohody SALT II, povzbudila moskevské funkcionáře k rozhodnutí podniknout invazi do 

Afghánistánu.58 Hlavní zodpovědnost za návrat studené války však neslo stárnoucí sovětské 

vedení. Nechalo se zřejmě svést vnitřní a vnější slabostí USA k rostoucí agresivitě a expanzi. 

Finální tečkou za řadou chybných kroků bylo právě rozhodnutí zabránit zhroucení 

komunistického režimu v Kábulu přímou vojenskou intervencí.59 Politiku SSSR koncem 70. 

let výrazně ovlivňovaly i Brežněvovy zdravotní problémy a z nich vyplývající boje 
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o nástupnictví. Absence pevného vedení se navenek projevovala nejistotou a kolísavostí 

v sovětském rozhodování. 

 

1.3.2 Jednání SALT II 

 

Jednou z priorit Carterovy administrativy bylo brzké a úspěšné ukončení jednání 

o dohodě SALT II při zachování vojenské rovnováhy. Zhoršování americko-sovětských 

vztahů se výrazně projevilo i při rozhovorech o omezení strategických zbraní. Po společném 

setkání se SSSR k dohodě SALT II, které se uskutečnilo v roce 1974 ve Vladivostoku, 

jednání dlouho stagnovala. Představitelé SSSR byli s výsledky dosaženými ve Vladivostoku 

spokojeni a předpokládali, že nová smlouva bude vycházet z těchto ujednání.   

Brežněv již zpočátku upozorňoval Cartera, že pokud mají být jednání o omezení 

strategických zbraní brzy úspěšně ukončena, je nezbytné, aby se navázalo na dosažené 

pokroky vyjednané ve Vladivostoku a nepřicházelo se s novými návrhy, které boří dosažené 

kompromisy a jsou krokem zpět.60 Prezident Carter měl však jiný názor. Doufal, že se 

Spojeným státům podaří dosáhnout významnějšího snížení strategických zbraní. V rozhovoru 

23. září 1977 Carter vysvětloval sovětskému ministrovi zahraničních věcí Gromykovi postoje 

americké administrativy k jednání SALT II. Podle Cartera se od jednání mezi Brežněvem 

a prezidentem Fordem, která se uskutečnila v prosinci 1974 ve Vladivostoku, objevily nové 

skutečnosti, které změnily situaci, a proto USA dohodu z Vladivostoku považují za 

nedostatečnou.61 Carter již dříve deklaroval, že se snaží předkládat návrhy, které by přinášely 

dlouhodobé řešení problému a které by v případě dohody nebylo překonáno jakýmkoli novým 

technickým pokrokem. Dohoda z Vladivostoku nechala podle Cartera některé otázky otevřené 

a nové technologické postupy vytvořily další problémy v této oblasti, které je nyní nutné 

řešit.62 Dohoda z Vladivostoku byla pouze předběžná a neúplná, nechávala otevřených 

několik důležitých bodů. Jednalo se zejména o americké střely s plochou dráhou letu Cruise, 

sovětský strategický bombardér Tupolev Tu-22, v kódu NATO Backfire, a mezikontinetální 

balistické střely SS18 s kódovým označením Satan.  
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62 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Vývoj Carterových názorů na zahraničně-
politickou koncepci (30.12.1977), s. 11 
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Právě tento rozpor mezi americkým a sovětským očekáváním zapříčinil krach prvních 

jednání, která se uskutečnila počátkem roku 1977 při Vancově návštěvě Moskvy. 

Představitelé SSSR byli zaskočeni americkým požadavkem na radikální snížení strategických 

zbraní a odmítli všechny varianty dohody předkládané americkou administrativou, aniž by 

sami nějaké přednesli. Kromě rozporů ohledně míry odzbrojení se zde významně podepsalo 

i rozhořčení SSSR nad Carterovou kampaní za lidská práva. Sovětský ministr zahraničí 

Gromyko Vance varoval, že americký tlak na lidská práva byl velkou chybou. Carterův pokus 

o významnou redukci strategických zbraní tak skončil neúspěchem a jednání se dostala do 

slepé uličky.63 Jednalo se o první velký neúspěch nového prezidenta. Listy New York Times 

uveřejnily stanovisko specialistů na sovětskou problematiku, kteří krach jednání s Kremlem 

označili za „nejhorší veřejný obrat v sovětsko-amerických vztazích za posledních pět let 

politiky détente“ a Carterově administrativě připisovali veškerou odpovědnost za tento 

debakl. Sovětský velvyslanec v USA Anatolij Dobrynin v této souvislosti vzpomínal na svůj 

rozhovor s Henrym Kissingerem, který Cartera kritizoval za to, že: „pro svou velkou touhu po 

opravdovém odzbrojení...zkouší být odlišný od všech předchozích administrativ za každou 

cenu. Je tak odhodlaný dělat věci po svém, že je ochoten zahodit všechny důležité pokroky 

dosažené svými předchůdci.“.64 

 

V červenci 1977 v projevu v Charlestonu v Severní Karolíně uvedl Carter oblasti, ve 

kterých chtěli dosáhnout konkrétních výsledků při jednáních se SSSR o omezení závodů ve 

zbrojení. Jednalo se například o omezení vývoje nových technologií, zákaz jaderných testů, 

chemických a biologických zbraní, omezení prodeje a transferu konvenčních zbraní. Dále 

uvedl, že administrativa USA spolu se spojenci z NATO jedná se SSSR o snížení ozbrojených 

sil v Evropě.65 

Snahy USA dosáhnout dohody o kontrole strategických zbraní byla v zahraničí 

vnímána třemi různými způsoby. Jedni se obávali možností SSSR a kritizovali ochotu USA 

odprodat základní bezpečnostní zájmy včetně bezpečnostních zájmů svých evropských 

spojenců, jen aby dosáhli dohody s Moskvou. Obavy z ohrožení bezpečnosti Západu 

a zvyšující se převahy SSSR ve strategických zbraních sdílela především SRN a Francie. 

Západoněmecký kancléř Helmut Schmidt byl z těchto důvodů nejzarytějším Carterovým 

kritikem. Druhá skupina zastávala přesně opačný postoj a podporovala jakákoli opatření 

                                          
63 Glad, B: Outsider in the White House: Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign 
Policy, Ithace 2009, s. 43-45 
64 ibid., s. 46 
65 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Vývoj Carterových názorů na zahraničně-
politickou koncepci (30.12.1977), s. 10-11 
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včetně jednostranných, která by mohla snížit úroveň a rozmístění ozbrojených sil. Třetí 

skupina kritizovala ohromné částky, které byly vydávány na zbrojení a které by mohly být 

využity na užitečnější sociální účely, zvláště v rámci pomoci rozvojovým zemím.66 

Spory Carterových spolupracovníků se projevily i v otázce odzbrojování. Ministr 

zahraničí Vance a hlavní vyjednavač v otázce odzbrojování Paul Warnke upřednostňovali 

postupné omezování strategických jaderných zbraní. Brzezinski naopak prosazoval velké 

škrty v této oblasti, které měly sloužit jako test, který by prověřil pravé záměry Moskvy. 

Ministr obrany Herold Brown prosazoval také škrty, avšak zastával realističtější přístup než 

Carter s Brzezinským. Za americký cíl označoval udržení stabilní taktiky odstrašování avšak 

s nižším počtem jaderních zbraní na obou stranách.67 Carter byl rozpolcený mezi názory 

svých poradců a na vnitřní tlak reagoval změnami názorů. Mátl tak nejen SSSR, ale i členy 

vlastního týmu a americkou veřejnost. 

Moskva také měla zájem na dosažení dohody, jelikož závody ve zbrojení zanechaly 

znatelné stopy na sovětské ekonomice a Brežněvovým hlavním cíle bylo vyvarovat se války. 

Moskva však Carterem předkládané návrhy vnímala jako velký zásah do sovětských systémů, 

zatímco pro Američany by se jednalo pouze o minimální omezení. 

Jednání SALT II poté do roku 1979 procházela různými proměnami od pokroku 

k bodu mrazu, které se odvíjely od vývoje v jiných oblastech. Jednání negativně ovlivňovala 

sovětská angažovanost v Rohu Afriky, nevhodné načasování oznámení normalizace vztahů 

USA s Čínou, jejichž spolupráce byla neskrývaně zaměřena proti zájmům SSSR, a svržení 

íránského šáha, které ohrozilo americkou národní bezpečnost.  

Na jaře roku 1979 se konečně obě strany byly schopny shodnou na návrhu smlouvy 

SALT II a na červen 1979 byl naplánován summit ve Vídni, kde mělo dojít ke společné 

dohodě a setkání Cartera s Brežněvem. 18. června 1979 byla podepsána dohoda SALT II, 

která oproti Carterovým očekáváním obsahovala pouze skromná omezení strategických 

jaderných zbraní. Avšak stále nebylo vyhráno, jelikož americký Senát odmítl smlouvu 

ratifikovat a sovětská invaze do Afghánistánu ratifikaci smlouvy definitivně pohřbila. Obě 

strany i tak dohodu po následující roky respektovaly a po nástupu Ronalda Reagana navázaly 

rozhovory START a snahy o tzv. nulovou variantu.68 

 

                                          
66 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo – Příloha č. 5, Programový kontextový 
dokument č. 8, Kontrola zbrojení a odzbrojení, s. 16-17  
67 Glad, B: Outsider in the White House: Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign 
Policy, Ithace 2009, s. 48 
68 START (Strategic Arms Reduction Treaty): dohoda o snížení počtu strategických zbraní; nulová varianta: 
snaha USA o úplnou likvidaci raket středního doletu, byla ze strany SSSR negována  
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1.3.3 Carterova kampaň za lidská práva     

 

Jimmy Carter stanovil prosazování dodržování lidských práv za ústřední bod své 

zahraniční politiky, kterou se zavázal podřizovat morálním a etickým principům. Postoj USA 

k ostatním státům a zahraniční pomoc ze strany USA byla dodržováním tohoto principu 

podmiňována. Dodnes toto téma přirozeně zabírá přední místo v mezinárodní politice, avšak 

před podepsáním helsinského Závěrečného aktu se nejednalo o běžný jev. 

Závěrečný akt helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byl podepsán 

1. srpna 1975. Dohoda byla rozdělena do třech hlavních okruhů tzv. košů. První koš se týkal 

politicko-vojenských aspektů bezpečnosti, druhý koš upravoval spolupráci v oblastech 

ekonomické, vědeckotechnické a životního prostředí, třetí koš obsahoval závazky 

v humanitární oblasti týkající se lidských práv, výměny informací a spolupráce v oblasti vědy 

a kultury. Přes počáteční nedůvěru dostala KBSE do popředí zájmu světových velmocí 

problematiku lidských práv a VII. princip, kde byl respekt k lidským právům zakotven, a celý 

třetí koš Závěrečného aktu se ukázaly být ve vztazích mezi Východem a Západem určujícím 

výstupem KBSE. Zahrnutí závazků týkajících se dodržování lidských práv podpořilo 

v zemích východní Evropy vznik opozičních skupin zasazujících se za jejich naplňování. 

Úsilí formujících se disidentských hnutí bylo podpořeno západoevropskými vládami, které si 

naplňování helsinských závazků stanovily za jednu z priorit. 

Impulz k uspořádání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě však vzešel ze 

strany SSSR, který měl na jejím konání enormní zájem a tuto myšlenku prosazoval již od 50. 

let. Šlo však pouze o propagandistický krok. Sovětský svaz si od konference sliboval 

potvrzení statusu quo ve střední a východní Evropě a vlastní hegemonie nad tímto územím. 

SSSR také očekával, že se mu podaří získat ekonomické výhody, investice a technickou 

pomoc od kapitalistických zemí. Moskva doufala, že se jí podaří narušit jednotu Západu, 

zbavit USA vlivu na evropském kontinentu a zabránit integraci SRN do západních 

hospodářských, politických a vojenských struktur. Očekávala, že se jí pomocí konference 

podaří prosadit vlastní zájmy, ale výsledky konference se nakonec obrátily v její neprospěch. 

Na dodržování některých závazků, které Moskva považovala pouze za deklarativní, se 

zaměřili západoevropské státy, západoevropská i východoevropská veřejnost a následně 

i Spojené státy. Představitelé komunistických států špatně odhadli následky podpisu 

Helsinských dohod a reakci svých obyvatel na zveřejnění přijatých závazků.   

Podepsáním Helsinského závěrečného aktu se státy včetně těch komunistických 

zavazovaly zdržet se hrozby silou a použití síly, respektovat neporušitelnost hranic a územní 
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celistvost, řešit spory mírovými prostředky. Dále však také slíbily respektovat lidská práva 

a základní svobody včetně podpory a rozvoje uplatňování občanských, politických, 

hospodářských, sociálních, kulturních a jiných svobod, zaručily se spolupracovat 

v humanitárních a jiných oblastech. To zahrnovalo podporu kontaktů mezi lidmi, spojování 

rodin, sňatky mezi občany různých států, cestování z osobních a profesních důvodů a rozvoj 

turismu a spolupráci v mnoha dalších oblastech mezi státy.69 Právě důraz západních států na 

plnění posledně jmenovaných bodů včetně dodržování lidských práv zvyšoval neklid 

v zemích východní Evropy, především pak v Polsku, NDR a ČSSR. Tato ustanovení 

Závěrečného aktu se stala nástrojem nátlaku na liberalizaci evropských komunistických 

režimů. Iniciovala také aktivity občanské společnosti v komunistických zemích, která se 

snažila prosadit realizaci závazků a dodržování lidských práv. Vzrůst aktivity disidentských 

hnutí zvýšil chronický sovětský strach z přelévání neklidu do samotného Sovětského svazu.70 

 

Emigrantské skupiny žijící v USA původně vnímaly uzavření Závěrečného aktu KBSE 

negativně, jelikož dohodu považovaly za legitimizaci sovětské hegemonie ve východní 

Evropě. Ale po kladných reakcích, které přicházely z jejich domovských zemí, svůj vztah 

k výsledkům KBSE přehodnotili.71 Představitelé Rady svobodného Československa, jedné 

z nejpřednější mezinárodně uznávané československé exulantské organizace, také již od 

počátku příprav přistupovali ke KBSE skepticky. Rada svobodného Československa (RSČ), 

usilující o stažení sovětské armády z území ČSSR a návrat demokracie, se opírala především 

o podporu a pomoc ze strany Spojených států. Jejím úkolem bylo především přesvědčit 

představitele demokratických států a veřejnost těchto zemí o přání československého lidu 

zbavit se komunistického režimu, navrátit se k demokracii a získat podporu pro tyto snahy. 

Od svého vzniku v roce 1949 zdůrazňovala RSČ otázku lidských práv a základních svobod 

a vyzývala západní mocnosti, aby požadovaly od československé vlády jejich respektování.72 

Rada se stavěla záporně ke všem ústupkům prodlužujícím a utvrzujícím status quo nastolený 

v Evropě po roce 1948. Za pokus utužit status quo ve východní Evropě považovala RSČ 

právě snahu SSSR o uspořádání KBSE. Po podpisu Závěrečného aktu byli představitelé RSČ 

výsledkem ženevské konference zklamáni a byli přesvědčeni, že Západ přijal příliš mnoho 

                                          
69 Dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Helsinky 1975, Praha 1975 
70 Sovětský pohled na problém disentu po Helsinkách, analýza CIA, in: From Global Politics to Human Rights: 
The CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part I, dostupné v: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-belgrade-1977 
[on-line text, cit. 10. října 2012] 
71 Thomas, D.C.: Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, Praha 2007, s. 138 
72 Povolný, M.: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989, Brno 
2007, s. 102-106 
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ústupků výměnou za nevynutitelné deklarativní sliby socialistických států dodržovat lidská 

práva a svobody a spolupracovat v humanitární a jiných oblastech. Krátce před podpisem 

Závěrečného aktu zastupitelstvo Rady zhodnotilo ženevskou dohodu: „…na jedné straně plně 

uspokojuje, co si od ní SSSR sliboval, mezinárodní potvrzení sovětských územních zisků 

a politického řádu v sovětském bloku, na druhé straně demokratické státy získaly jen vágní, 

nezávazný a nevynutitelný slib ve věci lidských vztahů a uvolněné výměny zpráv 

a myšlenek.“.73 I přes skeptický přístup k výsledkům KBSE si Rada stanovila cíl využít 

smlouvu maximálně pro dobro československého lidu. Smlouva měla být pravidelně 

monitorována ve všech jejích částech a v každém jednotlivém případě jejího porušování. Byl 

navržen vznik komise, která by tuto otázku soustavně sledovala. Z iniciativy Rady byla 

zpracována studie o porušování lidských práv a svobod v Československu po roce 1948, která 

byla rozeslána na velký počet amerických, kanadských a evropských vládních, politických, 

odborářských, kulturních a náboženských míst a také novinářům.74  

  

Největší posun v postoji ke KBSE a k otázce lidských práv lze pozorovat u Spojených 

států. Fordova administrativa původně vnímala svou účast na KBSE jako nezbytný ústupek 

k udržení politiky détente. Kissinger a Ford dávali přednost dobrým vztahům s Kremlem 

a rozhodli se realizovat politiku snižování významu KBSE a otázce dodržování lidských práv 

ve východním bloku nevěnovali větší pozornost.75 Kissinger dal v zájmu dobrých vztahů 

s Moskvou americké delegaci v Helsinkách instrukce, aby se angažovala jen v jednáních 

o prvním a druhém koši. O třetím koši, týkajícím se lidských práv, poslal do Kremlu ujištění, 

že USA „použijí svého vlivu, aby SSSR nebyl přiváděn do rozpaků či aby nebyly vznášeny 

provokativní otázky“.76 Ale byt to také nakonec Kissinger, kdo přesvědčil Sověty, aby se 

zdrželi obstrukcí proti základním požadavkům třetího koše, které ohrozily pokračování 

dalších jednání KBSE. Sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko ujistil politbyro, že 

ústupkem se „neotevře cesta do našeho politického života“, neboť jde jen o formální závazky, 

„zůstaneme plně pány ve svém domě“.77 

Až vzrůstající aktivita východoevropských disidentů a tlak helsinských aktivistů 

a krajanských organizací přinutil americké představitele přehodnotit postoj. Kongresman 

Donald Fraser okomentoval nečekaný zájem o naplňování Závěrečného aktu slovy: „Málokdo 

                                          
73 ibid, s. 116-117 
74 Povolný, M.: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989, Brno 
2007, s. 118 
75 Thomas, D.C: Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, Praha 2007, s. 135 
76 Durman, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. Díl II, Praha 2009, s. 148 
77 Durman, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991. Díl II, Praha 2009, s. 148 
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se domníval, že se Helsinské dohody stanou předmětem živého politického zájmu. Většina byla 

toho názoru, že představují pouhé poznámky pod čarou ke komplexní a často protichůdné 

historii détente … Nyní se však karta obrátila… Změna ve vnímání není výsledkem naší práce, 

protože první, kteří si uvědomili, ba dokonce vyzdvihli novátorský obsah dohod, byli muži 

a ženy v SSSR a v dalších státech Varšavské smlouvy.“78 

Základní lidská práva však byla již dříve zakotvena nejenom v demokratických 

ústavách ale i v ústavách socialistických států. Závěrečný akt KBSE však znovu tato práva 

potvrzoval, upoutal k této otázce celosvětovou pozornost a pomohl rozvoji hnutí za lidská 

práva v SSSR a ve státech východní Evropy. Na představitele západních vlád včetně americké 

administrativy byl ze strany mobilizující se východoevropské společnosti podpořené aktivitou 

nevládních organizací na Západě vyvinut nátlak na dodržování všech závazků helsinských 

dohod, především obsažených v třetím koši Závěrečného aktu. Ministerstva zahraničí USA 

a západní Evropy byla zavalena masivní dokumentací o porušování lidských práv 

v sovětském bloku.79 V komunistických státech po KBSE začaly postupně vznikat helsinské 

skupiny a podobné disidentské organizace, které se zaměřovaly na monitorování dodržování 

lidských práv ve své zemi a sbírání důkazů o porušování Závěrečného aktu KBSE. Tyto 

důkazy poté byly předkládány představitelům západních vlád. Vlivem nátlaku 

východoevropských opozičních skupin i domácí veřejnosti začala americká politika postupně 

opouštět nekonfrontační linii vztahů se SSSR.  

 

Kampaň na podporu dodržování lidských práv ve světě tedy nebyla novou iniciativou 

Jimmyho Cartera. Dalo by se říct, že pouze reagoval na požadavky americké veřejnosti, 

exulantských organizací a východoevropských disidentů. Na exekutivu byl také v této otázce 

vyvíjen tlak ze strany Kongresu. Henry Kissinger odolával požadavku zaměřit zahraniční 

politiku na lidská práva do konce svého funkčního období, až Carterova administrativa vyšla 

požadavkům Kongresu plně vstříc.80 

Aktivitu Kongresu v této oblasti iniciovala zejména členka Sněmovny reprezentantů 

Millicent Fenwicková spolu se senátorem Cliffordem Chaseem. Fenwicková těsně po podpisu 

helsinského Závěrečného aktu v srpnu 1975 navštívila s devatenáctičlennou delegací 

Kongresu Sovětský svaz, Rumunsko a Jugoslávii. Tato návštěva a setkání s disidenty na ni 

hluboce zapůsobily. Sama tuto zkušenost okomentovala slovy: „Když čtete o automobilové 

nehodě, jste v šoku. Avšak když jste u takové nehody přímo, vidíte zakrvácené oběti a slyšíte 
                                          
78 Thomas, D.C.: Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, Praha 2007, s. 140 
79 Thomas, D.C.: Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu, Praha 2007, s. 141 
80 Forsythe D.P.: Human Rights in U.S. Foreign Policy: Retrospect and Prospect, In.: Political Science Quarterly 
; Vol. 105, No. 3, Autumn, 1990, s. 440 



 36 
 

jejich nářek, je to něco úplně jiného. Takové to přesně je, když navštívíte Rusko a slyšíte nářky 

těchto zoufalých lidí.“  Fenwicková měla při své návštěvě SSSR také možnost setkat se 

s Leonidem Brežněvem. Nemohla si nechat ujít příležitost zeptat se na některé konkrétní 

případy porušování lidských práv v SSSR. Její obhajování sovětských disidentů zanechalo na 

Brežněvovi velký dojem a označil ji za posedlou.81 Po návratu do USA Fenwicková podala 

návrh na ustavení Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který by sledoval naplňování 

Závěrečného aktu a zaměřil by se především na otázku dodržování lidských práv. Proti vzniku 

výboru se však postavila výkonná moc. Bílý dům i zaměstnanci ministerstva zahraničních 

věcí v čele s Henrym Kissingerem se obávali důsledků vzniku takového výboru a především 

považovali sledování naplňování Závěrečného aktu za svou pravomoc a vznik výboru za její 

narušení. Navzdory vnitřní opozici prezident Ford nakonec v tichosti 3. června 1976 podepsal 

návrh zákona ustavující vznik Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ford 

pravděpodobně doufal, že mu to přinese body v nadcházejících primárkách.82 Činnost Komise 

byla v následujících letech socialistickými státy vnímána jako vměšování do vnitřních 

záležitostí. Komunistické státy kritizovaly její omezený zájem pouze o třetí koš Závěrečného 

aktu a členům Komise byl odpírán vstup do těchto zemí.  

Nátlak helsinské sítě přiměl také Jimmyho Cartera změnit původně skeptické 

stanovisko k helsinskému procesu a k otázce reflektování oblasti lidských práv při 

formování zahraniční politiky a zaujmout důraznější postoj k SSSR v souvislosti s touto 

problematikou. Carter poté z oblasti lidských práv a svobod udělal ústřední bod své volební 

kampaně. V předvolební televizní debatě kritizoval Fordovu neschopnost vyvinout tlak na 

dodržování lidských práv v souladu s helsinským Závěrečným aktem.83 Carter a jeho 

spolupracovníci vytýkali předchozím americkým administrativám nedostatek pozornosti, 

kterou věnovaly otázce lidských práv především v nově vznikajících emancipujících se 

státech, které většinou byly formovány nedemokratickými režimy. Brzezinski byl přesvědčen, 

že Spojené státy tímto jednáním a podporou pravicových diktátorů ztrácely mezinárodní 

podporu ve světě.84 Ve svém projevu v Notre Dame v květnu 1976 Carter, ještě jako kandidát 

na prezidenta, citoval Kennedyho, když prohlásil: „Neměli bychom trvat na tom, aby všechny 

vlády a národy světa byly identické s naším a přesně přejímaly naše standardy.“ Carter 

k tomu ještě dodal: „Nemůžeme však přehlížet, pokud vlády týrají vlastní občany, nebo je 

vězní za jejich přesvědčení a zakazují menšinám spravedlivé zacházení, právo na emigraci či 
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82 Schapiro, A.: Millicent Fenwick: her way, New Jersey 2003, s. 175 
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na svobodu vyznání.“  Tato vyjádření Carter podpořil i ve své inaugurační řeči, prohlásil: 

„Jelikož jsme svobodní, nemůžeme být nikdy lhostejní k porušování svobody kdekoliv ve 

světě...naše oddanost lidským právům musí být absolutní.“ Carter tak vyjádřil vůli Kongresu, 

přání americké veřejnosti i své hluboké morální přesvědčení.85  

Svůj záměr podporovat dodržování lidských práv ve světě specifikoval Carter 

v prezidentské direktivě č. 30 z roku 1978, ve které uvádí, že toto téma by mělo být hlavním 

cílem americké zahraniční politiky. Tato politika měla být uplatňována globálně avšak 

s ohledem na kulturní, politická a historická specifika každého národa a také s ohledem na 

základní zájmy USA. Zároveň měl být dán větší důraz na motivaci a oceňování států, které 

prokáží zlepšení v oblasti lidských práv, například pomocí poskytování ekonomických 

benefitů a zvýhodněného jednání v oblasti politických vztahů.86 

Hlavní odborník ministerstva zahraničních věcí na SSSR Marshall Shulman však 

v této souvislosti americkou administrativu varoval, že by se americká zahraniční politika 

neměla lidskými právy zabývat přespříliš, aby tak nebyly kvůli sporům o lidská práva 

ohroženy širší otázky détente jako například kontrola konvenčního a jaderného zbrojení.87 

Carter a jeho spolupracovníci si však současně uvědomovali, že podporou 

východoevropských disidentských hnutí požadujících dodržování závazků III. koše 

Helsinských dohod lze oslabit stabilitu sovětského bloku. 

 

Přestože Carter již během své kampaně deklaroval záměr soustředit svou pozornost na 

dodržování lidský práv, Moskva byla jeho aktivitou po jmenování do úřadu zaskočena. 

Americká kampaň povzbudila disidenty v SSSR i ostatních státech sovětského bloku a dodala 

jim odvahy k ráznějším protestům a namíření požadavků přímo k americké administrativě. 

Oficiální americké protesty proti represím, osobní angažovanost prezidenta Cartera a jeho 

veřejná podpora sovětských disidentů rozčílila sovětské vedení. Sovětští představitelé byli 

překvapeni cílevědomým soustředěním americké administrativy na otázku lidských práv a 

v Carterově kampani viděli pokus podkopat sovětský systém a snížit prestiž SSSR ve světě. 

Představitelé maďarské vlády komentovali zostřující se situaci v americko-sovětských 

vztazích přirovnáním, že spor ohledně dodržování lidských práv je pro americko-sovětské 
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vztahy více zničující než válka ve Vietnamu, protože předtím byla bombardována Hanoj, 

zatímco teď je bombardována přímo Moskva.88 

SSSR v reakci na zvýšený tlak ze strany USA zahájil protiofenzívu na všech frontách. 

Na schůzkách států Varšavské smlouvy byla otázka zaktivizovaného disentu společně 

projednávána. NDR, Československo a Bulharsko se přikláněly k tvrdému postoji, Maďarští 

představitelé jim oponovali a Polsko zaujalo neutrální pozici. Moskva se po počátečním 

váhání, kdy nejprve v únoru 1977 kritizovala československou vládu, že včas nepodnikla 

potřebná opatření pro zadušení vzniku Charty 77 již v zárodku, a poté kritizovala ČSSR za 

přehnanou reakci a zbytečně tvrdé represe, které naopak podnítily aktivitu disidentů, 

definitivně přiklonila k tvrdému postupu.89  

SSSR zvýšil tlak na východoevropské vlády, aby zaujaly tvrdší stanovisko k domácím 

disidentům a podnikl tvrdé represe proti disidentům sovětským. Moskva vystupňovala násilí a 

zastrašování, stejný postoj doporučila i svým satelitům. Vůdčí osobnosti byly zatčeny, jiní 

aktivisté byli nuceni k emigraci, pronásledováni a zastrašováni. Kritika západních demokracií 

vůči poměrům v sovětské sféře vlivu vedla k restrikcím kontaktů obyvatel se Západem. 

Restriktivní orgány se snažily zamezit především stykům disidentů se západními novináři 

a diplomaty včetně písemné či telefonické komunikace. Západ byl ostře kritizován za 

vměšování do vnitřních záležitostí socialistických států.90 Sovětští představitelé se ohrazovali 

proti požadavkům na osvobození Alexandera Ginzburga, které vznesla americká 

administrativa. Argumentovali, že byl odsouzen za protiprávní činnost v souladu se 

sovětským právním řádem a že zasahování do vnitřních záležitostí nemůže být omlouváno 

faktem, že je podnikáno v zájmu lidských práv.91 

 

SSSR, a v souladu s ním i ostatní socialistické státy, reagoval na kritiku, že porušuje 

lidská práva svých občanů, tvrzením, že vzhledem k odlišným ideologiím mají 

s kapitalistickými státy i odlišné přístupy k různým otázkám, včetně otázky svobody 

a lidských práv. Moskva kritizovala poměry v USA a radila americké administrativě, aby se 

                                          
88 Sovětský pohled na problém disentu po Helsinkách, analýza CIA, in: From Global Politics to Human Rights: 
The CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part I, dostupné v: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-belgrade-1977 
[on-line text, cit. 10. října 2012] 
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90 Sovětský pohled na problém disentu po Helsinkách, analýza CIA, in: From Global Politics to Human Rights: 
The CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part I, dostupné v: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-belgrade-1977 
[on-line text, cit. 10. října 2012] 
91 Instrukce politbyra ÚV KSSS sovětskému velvyslanci ve Washingtonu pro rozhovor s Vancem o otázce 
lidských práv (18.2.1977), sbírka United States-Soviet Relations, dostupné v: 
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raději zaměřila na porušování lidských práv ve Spojených státech a nezasahovala do 

záležitostí jiných států. Není možné vnitřní záležitosti SSSR, které jsou plně v jeho jurisdikci, 

přenášet na mezinárodní pole a dělat z nich předmět diskuse. Moskva se hned zpočátku 

snažila dát jasně najevo, že takové pokusy jsou pro SSSR a spřízněné státy neakceptovatelné 

a že takové jednání jde proti snahám o pozitivní vývoj v sovětsko-amerických vztazích.92 

Carter se snažil své postupy vysvětlit sovětskému velvyslanci v USA Dobryninovi. 

V rozhovoru s Dobryninem jasně deklaroval, že se Spojené státy nehodlají vměšovat do 

vnitřních záležitostí Sovětského svazu, ale že očekávají, že budou naplňovány všechny 

uzavřené dohody, včetně těch zahrnujících otázku lidských práv, tedy Charta OSN, 

Všeobecná deklarace lidských práv a nedávno uzavřený helsinský Závěrečný akt, které jsou 

závazné pro USA i pro SSSR. Když SSSR podepsal tyto dokumenty, souhlasil s pevným 

zařazením otázky lidských práv mezi legitimní témata k diskusi mezi našimi státy. Dobrynin 

na tyto argumenty odpověděl s lehkým úsměvem, že obě země mají rozdílné standardy 

a prohlásil, že nikomu v SSSR není odpíráno právo na práci a neexistuje diskriminace žen.93 

Socialistické státy považovaly Carterovu kampaň za lidská práva za jednoznačně 

protisocialisticky zaměřenou a označovaly ji za nástroj antisocialistické a antikomunistické 

propagandy. Nevěřily Carterovým prohlášením, že USA budou tuto politiku uplatňovat proti 

všem zemím bez rozdílů. Poukazovaly na podporu poskytovanou ze strany USA diktátorským 

režimům latinské Ameriky, které konstantně porušují základní lidská práva a svobody. Je 

pravdou, že Spojené státy nevystupovaly v této otázce tolik kriticky vůči zemím, které byly 

pro Washington strategicky důležité a mnohé porušování základních lidských práv a svobod 

záměrně přehlížely. Jako názorný příklad by zde mohla být uvedena spolupráce Spojených 

států s Caucescovým Rumunskem nebo s již zmiňovanými pravicovými diktátory Střední 

a Jižní Ameriky. Carter odmítal kritiku, že by politika lidský práv byla namířena specificky 

proti SSSR a státům sovětského bloku a zdůrazňoval, že není útokem na jejich životní zájmy. 

Rozhodně odmítal, že by byla vypracována účelně se záměrem, aby zvýšila závody ve 

zbrojení nebo obnovila Studenou válku.94  

 

Dne 1. března 1977 byl oficiálně přijat sovětský disident Vladimír Bukovskij v Bílém 

domě. Setkal se s viceprezidentem Mondalem, se kterým diskutoval o přínosu Helsinských 
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dohod a problematice lidských práv a svobod v SSSR. Sovětský disent považoval Helsinské 

dohody za bezvýznamné a dokonce kontraproduktivní. Dle jejich názoru SSSR získal všechny 

výhody, aniž by byl přinucen dodržovat III. koš. Bukovskij dále Mondaleho upozornil, že po 

podepsání Helsinských dohod se situace v oblasti lidských práv v SSSR výrazně zhoršila 

a perzekuce disidentů se zvýšila. Bukovskij vyjádřil svůj názor, že pouze trvalý tlak Západu 

může vést k zlepšení situace. Tento tlak sice z počátku může způsobit zhoršení situace, když 

se sovětské vedení bude snažit dokázat, že není ovlivnitelné takovýmto tlakem. Nabádal, že 

jedině tento nátlak může v dlouhodobé perspektivě přinést výsledky.95  

Reakce na Carterovu politiku lidských práv byly rozporuplné i v USA. Podporovatelé 

Carterovy politiky argumentovali, že i díky Carterově iniciativě se zvýšila aktivita 

disidentských hnutí v socialistických státech. Spojené státy podle nich byly vždy 

reprezentantem hodnot svobody a demokracie a i nadále by měly tyto hodnoty pomáhat 

prosazovat ve světě. Snahu o široké dodržování základních lidských práv a svobod ve světě 

vnímali ve shodě s Bukovským jako dlouhodobý proces, ve kterém je nutné vytrvat, aby 

přinesl výraznější výsledky. 

Na druhé straně stály odpůrci Carterovy politiky, kteří nevěřili, že by nátlak na 

dodržování lidských práv v SSSR mohl přinést nějaké výsledky. Naopak se obávali, že tato 

politika situaci ještě zhorší a ohrozí tak pokrok v důležitějších oblastech amerického zájmu, 

především dohodu o omezení nukleárních zbraní. Doporučovali zvolit opačný postup, tedy 

nebrzdit rozvíjení ekonomických vztahů se socialistickými zeměmi, které umožní prohloubit 

spolupráci i v dalších oblastech vzájemných vztahů a tak celkově rozšířit kontakty 

socialistických zemí se Západem. To by mohlo nastartovat postupnou liberalizaci těchto států 

a tak i zlepšování situace v oblasti lidských práv. Byly vysloveny i obavy, že pokud bude 

i nadále politika lidských práv vedena stejně otevřeným způsobem, poškodí nejenom vztahy 

Spojených států se SSSR a ostatními socialistickými zeměmi, ale také vztahy USA se 

spojenci. 

Carter sám přiznává, že byl často kritizován doma i v zahraničí za to, že svou 

lidskoprávní kampaní rozčílil představitele ostatních států a poškodil mezinárodní vztahy. 

Upozorňuje však, že nikdy nebyl kritizován lidmi, kteří byli uvězněni nebo mučeni nebo jim 

byla jinak odepřena základní lidská práva. Pokud to bylo možné, dostávalo se mu od těchto 

                                          
95 Zpráva z rozhovoru s Vladimírem K. Bukovskym (1.3.1977), in: From Global Politics to Human Rights: The 
CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part II - historical documents, dostupné v: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-belgrade-1977 
[on-line text, cit. 10. října 2012] 
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osob naopak uznání, podpory a opakovaného ujištění, že nejhorší je pro ně, když jsou 

ignorováni nebo zapomenuti.96      

 

V dubnu roku 1980 se v memorandu určeném Zbigniewovi Brzezinskému zamýšlel 

jeho poradce Paul B. Henze nad rolí USA v podpoře východoevropských a sovětských 

disidentů. Henze zastával názor, že americká administrativa nepodniká dostatečné kroky 

k podpoře jejich činnosti. S ohledem na to, jakou důležitost přikládala Carterova 

administrativa dodržování lidských práv a jak často se k tomuto tématu prezident veřejně 

vyjadřoval, postrádal poté Henze podnikání adekvátních kroků k podpoře těchto skupin 

působících ve východní Evropě. Dle jeho názoru se ministerstvo zahraničí více věnovalo 

prosazování dodržování lidských práv ve státech latinské Ameriky a Afriky, než 

v komunistických státech sovětského bloku. Viděl jako nezbytné lépe přistupovat k této 

kampani a dostat ji do lepší rovnováhy. V memorandu Henze dále Brzezinskému navrhuje, 

jakým způsobem mohou Spojené státy podporovat disidentská hnutí a snahu o liberalizaci 

poměrů ve východní Evropě. Nejcennější prostředek pro komunikaci s východní Evropou 

a SSSR spatřoval ve vysílání velkých rádií. Henze měl bohaté zkušenosti s prací v rozhlase 

a byl proto schopný zhodnotit tehdejší situaci. Navrhoval, aby byly nové investice do vysílačů 

doplněny také investicemi do zlepšení programování a omlazení a zvýšení počtu pracovníků 

stanic a byl tak zastaven pokles posluchačů Radia Svoboda. Rozhlasové vysílání pomáhá šířit 

informace, které by se jiným způsobem k východoevropské veřejnosti nedostaly a s kterými 

mohou disidenti dále pracovat. Dále navrhoval, že by USA také měly více finančně 

podporovat šíření a distribuci publikací, periodik a magnetofonových kazet, které jsou 

populární a tedy efektivní pro šíření informací v komunistickém světě.97     
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2. USA A ČSSR – VÝVOJ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ  

  

Aby bylo možné lépe pochopit vzájemné československo-americké vztahy koncem 70. 

let 20. století, je potřeba se nejdříve podívat, jakým způsobem se formovaly vztahy mezi 

zeměmi v minulosti a jak byla utvářena a jakým způsobem se vyvíjela československá 

zahraniční politika. Koncem 70. let byly československo-americké vztahy z mnoha důvodů na 

velmi nízké úrovni. Československý režim se stavěl nepřátelsky ke Spojeným státům a ke 

všemu, co z USA přicházelo. Ne vždy však byly vztahy s USA na tak špatné úrovni a to bylo 

důvodem, proč se českoslovenští představitelé tolik obávali pronikání amerických vlivů. 

 

2.1 ČSSR a USA mezi světovými válkami 

 

Mezi světovými válkami se vztahy mezi Československem a USA dynamicky 

rozvíjely. Všechno americké bylo po první světové válce v nově vzniklé republice populární. 

Důležitou roli hrála poválečná potravinová a surovinová pomoc Spojených států poskytovaná 

Evropě, která měla napomoci stabilizovat hospodářsko-politickou situaci a zároveň měla 

i velký vliv na růst zájmu o Ameriku a fascinaci její civilizací, bohatstvím, ideály, altruismem 

atd.98 Také Československo bylo do pomoci zahrnuto a užívalo dodávek potravin, surovin, 

léků a oděvů, za což Češi a Slováci chovali k Američanům vděčnost. Popularizaci USA 

v Československu podporovaly i československé vládní kruhy. Českoslovenští představitelé 

se snažili navazovat na vzory americké demokracie a svobody a zároveň usilovali o získání 

americké podpory v důležitých otázkách. Propagován byl nejen hospodářsko-politický systém 

USA, ale i vzdělávací systém a školství. Aktivně byly navazovány i kulturní vztahy. 

V Československu byly například zřizovány knihovny s americkou literaturou a rozvíjena 

studentská výměna formou stipendií. Sídlo amerického velvyslanectví se brzy stalo 

skutečným americkým centrem navštěvovaným početnými hosty z USA, z nichž mnozí zde 

vystoupili jako přednášející. Knihovna, čítárna i přednášky a diskuse, které zde byly 

organizovány, přibližovaly a popularizovaly Ameriku a její hodnoty u širších vrstev Čechů 

a Slováků.99 Zvláště významnou roli v propagaci Ameriky také hrálo telegrafické spojení, 

                                          
98 Parafianowicz, H.: Americký mýtus a amerikanizace Československa po první světové válce. In.:Lidé města 
5,2003, 9; dostupné v: http://lidemesta.cz/index.php?id=28&issue=642 [on-line text, cit. 10. května 2013] 
99 Ibid. 
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rozhlas, literatura a zejména film. Vynikající formou popularizace byly i návštěvy 

významných osobností amerického ekonomického a finančního světa. Od počátku 20. let 20. 

století do Prahy ve velké míře přijížděli inženýři a technici, kteří zde šířili americké pracovní 

metody a technologické vzory. Naopak čeští inženýři se při návštěvách USA seznamovali s 

americkými podniky, jejich pracovními metodami a moderním vybavením a někdy 

i zjišťovali možnosti případných nákupů vybavení pro vlastní podniky.100  

USA také hned po první světové válce zaujaly v zahraničním obchodu 

Československa významné místo vedle tradičních obchodních partnerů - Německa 

a Rakouska. V Československu se podobně jako v mnoha jiných evropských zemích té doby 

těšily velké popularitě americké automobily, mechanizované vybavení, nábytek i konfekce. 

Bylo zde tedy populární vše americké, Čechoslováci vzhlíželi k americkému ideálu a chtěli se 

mu vyrovnat. Od počátku 20. let probíhala postupná, ale stále zřetelnější amerikanizace 

Československa, což s hrdostí a uspokojením pozorovali Američané, zejména diplomatičtí 

a konzulární představitelé USA v Praze.101 Fascinace Amerikou a vším americkým 

v Československu ve druhé polovině 20. let sice výrazně polevila, nicméně dobré vztahy 

a pozitivní vnímání Spojených států československou veřejností přetrvaly.  

Na těchto základech chtěly Spojené státy stavět i po skončení druhé světové války. 

Vývoj událostí však směroval jiným směrem a Československo se plně dostalo do sovětské 

sféry vlivu a pod tlak Moskvy. Přirozená orientace Československa na Západ byla narušena 

a nově se formující komunistický režim se stavěl proti všemu americkému. Komunisté se ze 

všech sil snažili, aby hluboké předválečné vztahy a pozitivní vnímání USA upadly 

v zapomnění.  

Američané reagovali na ochlazení ve vzájemných vztazích omezováním pomoci 

a spolupráce s Československem. Po únoru 1948 však přistoupili k razantnějším opatřením. 

Bezprostředně po únoru 1948 USA výrazně omezily výměnu zboží s ČSSR, zpřísnily 

udělování víz a kontrolu československé dopravy přes západní okupační pásma v Německu. 

Zabavily československé zlato a další válečné náhrady z okupovaného Německa jako náhradu 

za znárodněný americký majetek.102 Tradičně dobré československo-americké vztahy začaly 

klesat k bodu mrazu. 

 

                                          
100 Parafianowicz,H.: Americký mýtus a amerikanizace Československa po první světové válce. In.:Lidé města 
5,2003, 9; dostupné v: http://lidemesta.cz/index.php?id=28&issue=642 [on-line text, cit. 10. května 2013] 
101 Ibid. 
102 Prokš, P: Československo a Západ 1945-1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a 
Francií v letech 1945-1948, Praha 2001, s. 213 
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2.2 Vývoj a fungování československé zahraniční politiky po únoru 1948 

 

Nejprve se však blíže zastavíme nad vývojem a fungováním československé 

zahraniční politiky po převzetí moci komunistickou stranou. Po únoru 1948 prošlo 

československé ministerstvo zahraničních věcí velkými obměnami, především personálními 

ale i strukturálními. Vzorem pro jeho fungování bylo sovětské ministerstvo zahraničí a pro 

Československo se staly ústředními vztahy s Moskvou a jejími ostatními satelitními státy. 

Naopak vztahy s kapitalistickými státy byly odsunuty na druhou kolej a většina vazeb s nimi 

budovaných za první republiky byla přerušena. Největší úpadek zaznamenala československá 

diplomacie v první polovině padesátých let, kdy stranické vedení sledovalo pouze vazby se 

Sovětským svazem. Ministerstvo zahraničních věcí bylo v tomto období odsunuto do 

podřadné role, jelikož vztahy s Moskvou a metropolemi sovětských satelitů probíhaly 

především po stranické linii.103 Československá diplomacie začala poslušně a nekriticky 

přijímat názory na mezinárodní dění přicházející z Moskvy a držela své vztahy s ostatními 

zeměmi v jednotné linii se SSSR. Tradičně dobré vztahy se Spojenými státy se po druhé 

světové válce již nevrátily na stejnou úroveň a v důsledku ideologického soupeření dvou 

bloků se staly značně problematickými.  

Československo-americké vztahy se příliš nezlepšily ani v průběhu šedesátých let. 

V době mírného uvolnění, kdy se ostatní evropské sovětské satelitní státy, především Polsko 

a Rumunsko, pokoušely o vlastní, na Moskvě méně závislou politiku, byl stále 

československým ministrem zahraničí od roku 1953 úřadující Václav David, který se ochotně 

držel sovětské politiky.104 V období Pražského jara vedl od dubna do září 1968 

československou diplomacii Jiří Hájek, bývalý velvyslanec v Londýně a při OSN. V průběhu 

tohoto období však k žádnému většímu osamostatnění československé zahraniční politiky 

také nedošlo. Podařilo se sice oživit vztahy i s některými státy západní Evropy, avšak po 

srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy se Československo stalo jedním 

z nejposlušnějších následovatelů moskevské politiky a tuto pozici si udrželo až do zlomového 

roku 1989. Tento fakt byl určující pro postoj všech úřadujících amerických administrativ 

k ČSSR a negativně ovlivnil vzájemné vztahy a zájem Spojených států o dění v ČSSR. 

V období pražského jara se USA i nadále odmítaly jakkoli otevřeně angažovat 

v československých záležitostech, avšak situaci v ČSSR na rozdíl od předchozích období 

pečlivě monitorovaly. USA nejenom v tomto období mapovaly politické události v ČSSR, ale 

                                          
103 Dejmek, J.: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992), Praha 2002, s. 357 
104 Dejmek, J.: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992), Praha 2002, s. 358 
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hledaly i možné scénáře jejich dalšího vývoje. Jeden z dokumentů CIA analyzoval politický 

vývoj v ČSSR v období mezi květnovým zasedáním ÚV KSČ a zveřejněním manifestu Dva 

tisíce slov. Dokument tajné služby osvětloval nejenom československý vývoj, ale i možné 

scénáře sovětských postojů.105 Po invazi vojsk Varšavské smlouvy a s počátkem normalizace 

v ČSSR americký zájem o dění v Československu opět opadá.  

 

V období politiky détente, kdy docházelo k uvolňování mezi oběma znepřátelenými 

bloky a USA se SSSR se snažily nahradit konfrontační linii spoluprácí, lze zaznamenat 

i určité zlepšení československo amerických vztahů. Zlepšení vztahů mezi USA a SSSR 

samozřejmě ovlivnilo i přístup československé diplomacie k jednání se Spojenými státy. 

V zahraniční politice ČSSR byl tento proces podpořen jmenováním Bohuslava Chňoupka do 

funkce ministra zahraničních věcí v prosinci 1971. Chňoupek se v říjnu 1972 ve své projevu v 

Parlamentu vyjádřil k mezinárodní situaci a ke vztahům ČSSR se západními zeměmi takto: 

„…zlepšující se atmosféra v Evropě vytváří příznivé předpoklady i pro rozvoj plodné 

a vzájemně užitečné spolupráce...byla posouzena celá řada konkrétních námětů na další 

rozvíjení oboustranné spolupráce v oblasti politické, hospodářské, vědeckotechnické 

i kulturní“.  I když se obchodní vztahy ČSSR se zeměmi západní Evropy díky uvolňování 

atmosféry počátkem 70. let zlepšovaly, nepovažoval Chňoupek situaci za uspokojivou a vzal 

si za úkol prohloubit hospodářské vztahy například s Francií, Velkou Británií a severskými 

zeměmi. Stejně se vyjádřil i k hospodářským a obchodním vztahům se Spojenými státy. 

Vyjádřil přesvědčení, že díky realističtějšímu kurzu vlády USA vůči socialistickým zemím je 

možné zlepšit současný stav československo-amerických vztahů. Podle Chňoupka však bylo 

potřeba nahradit politiku přibližování se pomocí malých krůčků jednáním o důležitých 

problémech, které je třeba vyřešit přednostně. Za zásadní pro zlepšení vzájemných vztahů 

považoval navrácení doložky nejvyšších výhod Československu.106 Pro socialistické země 

bylo typické, že usilovaly především o zlepšení hospodářských vztahů s USA, které bylo pro 

jejich skomírající ekonomiky doslova nezbytné.  

V sedmdesátých letech se normalizační Československo v souladu s Brežněvovou 

doktrínou podřizovalo pokynům přicházejícím z Moskvy. V zahraniční politice postupovala 

československá vláda plně ve shodě se společnými závazky přijatými státy Varšavské 

smlouvy. Známky vlastní iniciativy lze najít jen stěží. Československé ministerstvo 

zahraničních věcí komunikovalo se Zastupitelským úřadem SSSR v Československu, odkud 
                                          
105 Michálek, S.: Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN, Bratislava 2008, s. 32 
106 Expozé ministra zahraničních věcí ČSSR Ing. Bohuslava Chňoupka k základním otázkám zahraniční politiky 
Československé socialistické republiky (31.10.1972), dostupné v: 
http://www.psp.cz/eknih/1971fs/slsn/stenprot/004schuz/s004002.htm [on-line text, cit. 26.1.2012] 
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dostávalo instrukce jaké stanovisko v konkrétních případech zaujmout a jak postupovat. 

Československá vláda a diplomacie se s těmito direktivami plně ztotožňovaly a ČSSR tak 

byla v 70. letech 20. století jedním z nejposlušnějších států Varšavské smlouvy. Socialistické 

státy praktikovaly společnou zahraniční politiku řízenou Moskvou, a jak již bylo řečeno výše, 

vzájemné vztahy USA a ČSSR tak byly zásadně ovlivňovány i vývojem vztahů mezi USA 

a SSSR. Naprostá podřízenost ČSSR Moskvě měla negativní vliv na vztahy mezi Prahou 

a Washingtonem. 
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3. ČESKOSLOVENSKO – AMERICKÉ VZTAHY ZA CARTEROVY 

ÉRY 

3.1 Vzájemné vztahy koncem 70. let 

 

Československo mělo se Spojenými státy jedny z nejhorších a nejméně rozvinutých 

bilaterálních vztahů mezi východoevropskými socialistickými státy. Vztahy byly 

komplikovány zejména rozdílným společenským zřízením obou států a již zmíněnou 

závislostí ČSSR na Moskvě. Americko-československé vztahy však byly oproti ostatním 

státům Varšavské smlouvy navíc zatíženy dlouhodobě nedořešenými otázkami. Rozvoji bližší 

spolupráce bránily dvě související sporné otázky, které byly dědictvím druhé světové války 

a koncem 70 let zůstávaly stále otevřené. Jednalo se o majetkoprávní spory, konkrétně 

o neodškodnění amerických občanů a firem za znárodněný majetek po únoru 1948 

a blokování navrácení československého měnového zlata uloupeného nacisty v roce 1939 ze 

strany USA. Spojené státy nebyly ochotny zlato vrátit, dokud československá vláda nenahradí 

znárodněný majetek amerických občanů. Tento spor se táhl od konce druhé světové války 

a dříve navržené dohody nakonec vždy ztroskotaly.  

Naproti tomu Polsku, které se pod vedením prvního tajemníka Vladislava Gomulky 

koncem 50. let lehce liberalizovalo, se podařilo využít pozitivního přístupu Eisenhowerovy 

administrativy k podpoře obchodu mezi Východem a Západem a rozšířit vzájemné obchodní 

styky. Polsku se také podařilo získat půjčky prostřednictvím americké Export Import Bank 

a v roce 1960 dosáhnout se Spojenými státy uzavření dohody o odškodnění za americký 

majetek znárodněný po druhé světové válce. Varšava poté získala na oplátku doložku 

nejvyšších výhod. Stejně tak se v roce 1960 podařilo uzavřít oboustranně výhodnou dohodu 

o náhradách za znárodněný americký majetek Rumunsku. Počátkem 60. let se Rumunsko 

vzepřelo požadavkům Moskvy a RVHP, začalo se hospodářsky orientovat na západní 

kapitalistické státy a rozvíjet s nimi ekonomickou spolupráci. Rumunsko také získalo doložku 

nejvyšších výhod od USA a to v roce 1975.107  

 

Američtí diplomaté sami koncem sedmdesátých let hodnotili vzájemné vztahy s ČSSR 

jako neuspokojivé. Spojené státy chtěly navázat na dlouhodobé historické přátelské vztahy, 

které fungovaly mezi USA a ČSSR do nástupu komunistů v roce 1948. Určité přechodné 

                                          
107 Faure, J.: Americký přítel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006, s. 223 
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zlepšení zaznamenaly v období Pražského jara, avšak po sovětské invazi se vztahy opět 

dostaly na bod mrazu. Podle amerických diplomatů byla nepřátelská atmosféra dále 

komplikována neschopností obou zemí vyřešit dlouhodobou otázku československého zlata 

a pevným následováním zájmů Moskvy československými představiteli, kteří v SSSR čerpali 

své ekonomické, kulturní a komunikační vzory. Americká strana za největší problém 

považovala právě závislost ČSSR na Moskvě, kdy Praha pouze přejímala postoje Moskvy 

a dokonce ji i kolikrát ve své angažovanosti předčila. USA neviděly žádnou možnost 

samostatného jednání Československa a tím způsobem i k ČSSR přistupovaly.108 Podle 

Carterovy prezidentské direktivy č. 21 ze září 1977 měly zůstat vztahy s Československem 

omezené do té doby, dokud ČSSR neprojeví pokrok alespoň v jedné oblasti, tedy nedojde 

alespoň k částečné liberalizaci vnitřních poměrů nebo k osamostatnění zahraniční politiky. 

Vůči ČSSR neměla být vyvíjena žádná zvláštní iniciativa, neměl být projeven ani náznak 

ochoty k udělení doložky nejvyšších výhod. Bylo však důležité, aby tento omezený přístup 

USA nebyl na překážku dosažení normalizace bilaterálních vztahů s ČSSR.109 

V říjnu roku 1977 zhodnotil vztahy se Spojenými státy ministr zahraničních věcí 

Bohuslav Chňoupek ve svém projevu o základních otázkách zahraniční politiky ČSSR 

k Federálnímu shromáždění. Za poslední dva roky podle Chňoupka došlo ke zlepšení 

vzájemných vztahů pouze v okrajových otázkách a to zejména proto, že hlavní překážka 

širšího rozvoje rovnoprávných a vzájemně výhodných styků stále nebyla odstraněna. ČSSR 

podle ministra zahraničí měla zájem na normalizaci styků s USA, avšak Spojené státy 

blokovaly vyřešení celého komplexu majetkoprávní problematiky tím, že i nadále zadržovaly 

československé měnové zlato a uplatňovaly diskriminační opatření ve vzájemných 

obchodních vztazích. ČSSR tedy vinu za neschopnost dosáhnout normalizace vztahů jasně 

viděla na straně USA. Chňoupek ve svém projevu také odsoudil vzrůstající kritiku politiky 

détente v USA, kde sílily názory, že užitečnost této politiky byla již vyčerpána. Washington, 

ovlivňovaný vojenskoprůmyslovými kruhy, se podle ministra snažil znovu rozpoutat studenou 

válku a soutěž ve zbrojení. „USA nejde o nic jiného, než o snahu narušit jednotu a semknutost 

světové socialistické soustavy“ prohlásil Chňoupek.110 

 

                                          
108 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo, s. 1 
109 Presidential Directive/NSC-21: Policy Toward Eastern Europe (13. září 1977), dostupné v: 
http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/pddirectives/pres_directive.phtml [on-line text, cit. 20.dubna 
2013]  
110 Expozé ministra zahraničních věcí ČSSR Bohuslava Chňoupka k základním otázkám zahraniční politiky 
ČSSR (25.10.1977), FS ČSSR 1976-1980, Společné schůze SL a SN, 5. schůze; dostupné v: 
http://www.psp.cz/eknih/1976fs/slsn/stenprot/005schuz/s005002.htm [on-line text, cit. 6.dubna 2013]   
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3.2 Společné otázky československo-americké diplomacie 

3.2.1 Hospodářské vztahy 

Velkou kapitolou československo-amerických vztahů byly vzájemné obchodní vztahy. 

Právě obchodní vztahy nejvíce trpěly nevyřešenými majetkoprávními spory a ideologickým 

soupeřením. Zatímco američtí prezidenti a jejich administrativy se snažili podporovat obchod 

mezi Východem a Západem, Kongres naopak podnikal kroky proti těmto snahám. Kongres od 

počátku padesátých let odhlasoval v rozporu s názorem exekutivy některé zákony omezující 

obchod s komunistickými státy. Odpůrci obchodních styků s východem argumentovali tím, že 

vynaložené peníze slouží spíš k upevnění komunistických režimů, než ke zlepšení životních 

podmínek jejich obyvatelstva. Spojené státy se snažily vyvinout nátlak na socialistické státy 

zaváděním různých restrikcí ve vzájemném obchodování, které se týkaly zejména dovozu do 

USA.  

Československo se koncem 70. let nacházelo ve stejné situaci jako zbytek sovětského 

bloku, chyběly moderní technologie, potýkalo se s nedostatkem spotřebního zboží, kapitálu, 

získat úvěr v USA bylo nemožné. ČSSR nemohla využívat pro dovozy strojírenského 

charakteru úvěrů a garancí US Export Import Bank, které byly výhodnější než běžné 

bankovní úvěry.111 Československý vývoz do kapitalistických zemí včetně USA byl stlačován 

z několika důvodů. Jednalo se jak o vlastní nedostatky, tak i o další objektivní příčiny. 

Západní embargo především na techniku, moderní technologie a elektroniku omezovalo 

možnosti zefektivňování výroby i produktivity práce. Československý vývoz zkomplikovala 

v 70. letech vleklá recese v kapitalistickém světě a počátkem 80. let i zostření mezinárodního 

napětí. Vedle konkurenčního boje a celní diskriminace byla vůči dovozu z ČSSR uplatňována 

i kvantitativní omezení. Některé restrikce měly politický podtext.112 ČSSR nejvíce 

obchodovala se SSSR, podíl Sovětského svazu na obratu československého zahraničního 

obchodu se v 70. letech pohyboval v rozmezí od 32 do 37 % a v první polovině 80. let se 

přiblížil 45 %. Ve srovnání s ostatními členy RVHP orientovala ČSSR svůj zahraniční obchod 

ve větší míře na socialistické státy. Do roku 1985 se tento podíl vyšplhal až na 79 %. Oproti 

tomu podíl Spojených států na obratu československé zahraničního obchodu nepřevýšil 

ani 1 %, pohyboval se většinou pouze okolo 0,5 %.113 Československo bylo pro USA 

                                          
111 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 109: Rozpracování závěrů zářijového pléna 
ÚV KSČ na podmínky v USA (9.12.1976), Část II.: Československý zahraniční obchod s USA, s. 1 
112 Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl (1945-1992), Brno 2009, 
s. 860-861 
113 Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl (1945-1992), Brno 2009, 
s. 864 
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nezajímavým a téměř marginálním obchodním partnerem. Americké obchodní zájmy se 

zaměřovaly především na Kanadu, země EHS, ESVO a Japonsko. Ve srovnání s podílem 

obchodu s těmito zeměmi byl podíl socialistických zemí v obchodě s USA zanedbatelný. 

Odebrání doložky nejvyšších výhod ČSSR v roce 1951 zapříčinilo, že v následujících dvou 

letech klesl vzájemný obchod mezi USA a ČSSR téměř na nulu. Cla na výrobky dovážené 

z ČSSR stoupla o 100 % oproti normálním clům, v některých případech i o 200 %. 

Z československého vývozu do USA musely být některé výrobky úplně vyřazené, jednalo se 

např. o hračky, porcelán, pivo, cukrovinky apod.114    

Československým cílem v 70. letech bylo zvyšovat podíl vývozu strojírenských 

výrobků do USA. Ze Spojených států se naopak ČSSR snažila získat nejvyspělejší techniku 

pro modernizaci výrobní základny a to zejména v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky. 

ČSSR chtěla také z USA získávat potřebné know-how pro rozvoj těchto oblastí. Domácí 

odborníci měli být vysíláni pro zkušenosti do USA, v Československu naopak měly být 

pořádány odborné semináře za účasti amerických odborníků a obchodníků.115 Jak už bylo 

uvedeno výše, dosáhnout těchto vytyčených cílů však nebylo snadné, jelikož na obchod 

s ČSSR byly uvaleny různé restrikce. Vzájemný obchod se řídil americkým obchodním 

zákonem z roku 1974 a jeho dodatky. Na ČSSR se vztahovala omezení plynoucí z Jackson-

Vanikova dodatku a Gravelova dodatku, které omezovaly obchod se socialistickými zeměmi. 

ČSSR však měla oproti těmto zemím podmínky ztíženější kvůli nevyřešeným 

majetkoprávním sporům. 

 

Dodatek obchodního zákona navržený senátorem Gravelem stanovoval, že doložka 

nejvyšších výhod, poskytování úvěrů od americké Export Import Banky a uvolnění 

československého zlata bude možné pouze až po zaplacení celkové částky za znárodněný 

majetek amerických občanů.116 ČSSR, jako většina socialistických států, se snažila dosáhnout 

obnovení doložky nejvyšších výhod ze strany USA, díky které by československé zboží bylo 

zbaveno vysokých dovozních cel a bylo tedy lépe obchodovatelné na americkém trhu. 

O navrácení doložky a urovnání majetkoprávních sporů jednala ČSSR s USA již od 50. let 20. 

století, avšak k uspokojení československého požadavku stály v cestě ideologické i politické 

důvody. V otázce doložky nejvyšších výhod zastávala ČSSR názor, že je nutné aktivně 

                                          
114 Michálek, S.: Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN, Bratislava 2008, s. 29 
115 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 107: Rozpracování závěrů zářijového pléna 
ÚV KSČ na podmínky v USA (9.12.1976), s. 1-3 
116 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 109: Rozpracování závěrů zářijového pléna 
ÚV KSČ na podmínky v USA (9.12.1976), Část II.: Československý zahraniční obchod s USA, s. 2 
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působit na americkou vládu i Kongres a je třeba počítat s tím, že udělení doložky bude možné 

jen v rámci společného postupu s ostatními socialistickými státy.117  

K ukončení majetkoprávních sporů se Československo dostalo nejblíže v roce 1974, 

kdy byla parafována dohoda o navrácení zlata mezi ČSSR a USA. Podle dohody mezi 

ministerstvy zahraničních věcí z roku mělo Československo uhradit Spojeným státům jako 

odškodné částku 20,5 milionu dolarů. Kongres však odmítl dohodu ratifikovat a požadoval 

plné uhrazení zkonfiskovaného majetku ve výši 54 milionu dolarů. Hlavním problémem, proč 

USA a ČSSR nebyly schopni dosáhnout dohody, nebyly pouze politické spory, ale zejména 

skutečnost, že při tehdejších cenách zlata 35 dolarů za unci prostě nebylo zlata dost, aby byly 

americké i britské požadavky pokryty.118 Normalizace vzájemných obchodně politických 

vztahů tak nebyla ani nadále možná. Československá strana se stále odvolávala na dohodu 

z roku 1974 a obviňovala USA, že záměrně brání uzavření dohody o finančních otázkách 

a vyvíjí nátlak na ČSSR, aby ji donutila uzavřít smlouvu za horších podmínek, než stanovila 

původně parafovaná dohoda. V září 1975 totiž byla v USA z iniciativy demokratického 

senátora Rusella B. Longa podána žaloba na orgány americké administrativy, konkrétně na 

ministerstvo zahraniční věcí a na ministerstvo financí, že nehájí zájmy amerických občanů ve 

věci odškodnění za jejich znárodněný majetek v ČSSR a zároveň bylo navrženo, aby bylo 

prodáno československé zlato zadržované v USA, získané finance by byly následně použity 

na úhradu požadavků nárokovatelů.119 Soud tuto žalobu zamítl, v Československu však 

vzbudila nemalý rozruch a rozhořčení a vzájemné vztahy se dostaly na bod mrazu. Senátor 

Long své úsilí nevzdával a počátkem roku 1977 naspal dopis státnímu tajemníkovi Vanceovi, 

ve kterém znovu navrhl, aby pohledávky amerických nárokovatelů  za znárodněný majetek 

byly vyrovnány cestou konfiskace československého zlata zadržovaného v USA. Proti tomuto 

dopisu se ohradil kongresman Vanik, který konfiskaci zlata uloupeného nacisty považoval za 

nemorální a Vanceovi navrhoval obnovení jednání s ČSSR.120 Československá vláda však již 

o této otázce nechtěla jednat a požadovala realizaci parafované dohody z roku 1974. 

K ukončení sporu došlo až v roce 1982, tedy v období, kdy se naopak napětí mezi USA 

a ČSSR zvyšovalo. V roce 1981 vyšel impulz z americké strany k obnovení jednání. 

Reaganova administrativa opřená o stanovisko Kongresu oživila snahy senátora Longa 

a předložila československé vládě ultimátum. Buď bude odškodnění amerických občanů 
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 52 
 

československou vládou vypořádáno, nebo americká vláda československé zlato zabaví, 

prodá a z výnosů uspokojí oprávněné nároky svých občanů. Československá vláda tedy 

neměla příliš na výběr. 29. ledna 1982 se mezivládní dohodou podařilo vyřešit sporné 

majetkoprávní otázky mezi oběma zeměmi a rovněž mezi ČSSR a Velkou Británií. Pokud šlo 

o cenu zlata, byla situace v 80. letech oproti počátku 70. let pro ČSSR mnohem příznivější. 

Během 70. a počátku 80. let docházelo k prudkým výkyvům ceny zlata, které byly 

zapříčiněny nejprve zrušením Bretton-Woodského měnového systému a následnými ropnými 

krizemi, kdy obavy z inflace vedly i k razantnímu růstu ceny zlata. Zatímco v roce 1971 se 

pohybovaly ceny zlata okolo 40 dolarů za trojskou unci, v roce 1979 se cena vyšplhala až na 

750 dolarů. Na počátku 80. let sice došlo ke snížení na 350 dolarů za trojskou unci, avšak 

i přes tento pokles se zlato obchodovalo o 850 % výše oproti počátku 70. let.121    

Velká část odblokovaného československého zlata byla použita na úhradu amerických 

a britských nároků a ze zbytku byly doplněny československé zlaté rezervy. Z měnového zlata 

uloupeného Československu nacistickým Německem, jehož celkovou ztrátu vyčíslilo 

Československo na 45 488 kilogramů, se po uspokojení amerických a britských nároků vrátilo 

18,4 tun zlata. Zlaté rezervy ČSSR, které byly na dobré úrovni, se touto transakcí zvýšily jen 

asi o 10 %.122 

 

Druhý dodatek obchodního zákona, který komplikoval československé obchodní 

vztahy s USA, tzv. Jackson-Vanikův, podmínil normalizaci obchodně politických vztahů 

uvolněním emigrace ze socialistických států. Dodatek stanovil, že pokud chce SSSR nebo jiné 

socialistické státy získat obchodní koncese nebo zvláštní podporu ze strany USA, tak musí 

omezit restriktivní politiku ve vztahu k emigraci svých občanů. Dodatek Jackson-Vanik tedy 

spojil otázku obchodu s USA s emigrací a následně s dodržování lidských práv. Senátor 

Jackson byl zásadně proti oddělování otázky lidských práv od otázek spolupráce v jiných 

oblastech, a to především pokud se jednalo o oblast hospodářských vztahů. Senátor 

prosazoval názor, že by USA měly odmítat rozšiřovat obchodně-politické vztahy se státy, 

které nedodržují lidská práva. Takovým státům by rovněž neměly poskytovat zejména zboží 

strategické důležitosti. Výsledkem bylo například uvalení embarga na vývoz některých strojů 

a techniky potřebné v ČSSR.123 Tyto podmínky byly československou vládou vnímány jako 

nepřijatelné a Jackson-Vanikův dodatek byl považován za pokus o vměšování do vnitřních 
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záležitostí. Československá vláda si stěžovala na diskriminační opatření ze strany USA, která 

omezovala a v podstatě znemožňovala československý vývoz do Spojených států. 

Dlouhodobou snahou československých diplomatů bylo odstranění nevýhodných opatření. 

Jackson-Vanikův dodatek kritizoval již při jeho navržení i George F. Kennan. V dopise 

Henrymu Kissingerovi napsal „Je nesprávné, pro všechny matoucí a většinou neefektivní, 

když se vláda snaží svou politikou ovlivňovat domácí politiku v jiné zemi“.124  

Senátor Henry Jackson patřil mezi přední kritiky politiky détente. Kritizoval Nixonovu 

a Kissingerovu snahu dosáhnout uvolnění se SSSR i za cenu, že SSSR získá nad USA 

jadernou převahu. Jackson nesouhlasil s ústupky poskytované Moskvě, za které USA 

nezískávají adekvátní výhody. Z tohoto důvodu prosadil dodatek obchodního zákona, kterým 

bylo podmíněno udělení doložky nejvyšších výhod usnadněním židovské emigrace. Tento 

dodatek se stal zdrojem častých sporů se socialistickými státy a komplikoval i jednání 

SALT II. Představitelé SSSR byli roztrpčeni a zmateni, jelikož přestože významně vzrostl 

počet židovského obyvatelstva, které dostávalo častěji povolení k emigraci, Washington stále 

váhal s udělení doložky nejvyšších výhod. V roce 1968 dostalo povolení k emigraci 400 osob 

židovského původu, zatímco v roce 1973 se jednalo již o 35 tisíc osob. Prosazení Jackson-

Vanikova dodatku a odmítání ústupků Moskvě pomohla i aféra Watergate, díky které získával 

Kongres převahu na úkor prezidentské moci a Kissinger tak pod domácím tlakem neustupovat 

Sovětům nemohl prosazovat svou politiku.125 Po nástupu Forda do prezidentské funkce se 

Kissinger snažil s americkými senátory vyjednat možnost prezidentského odmítnutí Jackson-

Vanikova dodatku, avšak i přes ujišťování Sovětů, že Moskva běžně odmítá pouze 1,6 % 

žadatelů o povolení k emigraci, nechtěli senátoři v čele s Jacksonem na tuto alternativu 

přistoupit, pokud SSSR nepovolí vycestovat minimálně šedesáti tisícům emigrantů. Snaha 

americké administrativy vyjít Sovětům vstříc opět narazila na neústupnost senátorů. 

Výsledkem bylo, že koncem roku 1974 Sověti zcela rezignovali na doložku nejvyšších výhod 

a ostře omezili emigraci.126 

Za Carterovy éry se k problémům ve vzájemných vztazích mezi USA a ČSSR přidaly 

komplikace vyplývající z Carterovy kritiky porušování lidských práv v Československu 

a nedodržování přijatých Helsinských závazků. Se zvyšujícím se napětím v mezinárodních 

vztazích, především po intervenci SSSR v Afghanistánu a zásahu proti Solidaritě v Polsku, se 

i v hospodářské oblasti začala situace opět zhoršovat. Ze strany Západu byla vůči východnímu 

bloku včetně ČSSR obnovována stará diskriminační opatření a zaváděny nové sankce, 
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projevovaly se znaky technologické a úvěrové blokády zemí RVHP a zhoršovaly se 

podmínky přístupu jednotlivých výrobků na západní trhy. USA v roce 1980 dokonce navrhly 

úplné hospodářské embargo vůči SSSR, návrh se však nesetkal s podporou zdrženlivějších 

západoevropských států.127 

Počátkem 80. let se ekonomické problémy a stagnace sovětského bloku začaly zřetelně 

projevovat, zvyšovala se zadluženost zemí a hospodářská podpora ze Západu citelně chyběla. 

Vedení KSČ neváhalo přehlížet ideologické rozpory, pokud bylo možné získat nějaké 

ekonomické výhody. Povolilo například v roce 1981 režiséru Miloši Formanovi, který 

z ČSSR emigroval v roce 1968, natáčet v Praze jeho oscarový film Amadeus. Režim a jeho 

zaostávající ekonomika nutně potřebovaly západní měnu. Povolení natáčet zajistil tedy 

pravděpodobně někdo z vedení KSČ, které zřejmě dospělo k závěru, že finance jsou 

důležitější než ideologie.128 

 

3.2.2 Ohlas Helsinských dohod a Carterovy kampaně za lidská práva v ČSSR 

Normalizaci vztahů mezi ČSSR a USA bránila také Carterova kampaň za lidská práva, 

která byla založena na výsledcích KBSE a na požadavku USA na dodržování přijatých 

závazků, především závazků obsažených ve III. koši Závěrečného aktu, ze strany 

socialistických států. USA kritizovaly poměry v ČSSR a požadovaly dodržování závazků. 

Československá vláda vytýkala Spojeným států, snahu tendenčně vynášet otázky třetího koše 

jako nejdůležitější a naopak bagatelizovat význam koše prvního, obsahujícího princip 

nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států.129 ČSSR vnímala Carterovu kampaň za 

lidská práva jako pokus o vměšování do vnitřních záležitostí země a naopak kritizovala 

poměry v oblasti lidských práv v USA. Československé ministerstvo zahraničí nečekalo od 

nové administrativy takové zvýšení zájmu o oblast lidských práv oproti Fordově 

administrativě a bylo aktivitou nového prezidenta zaskočeno. Cesta k normalizaci 

vzájemných vztahů se ještě více komplikovala. Posun, ke kterému došlo v USA ve vnímání 

důsledků KBSE a problematiky lidských práv, otevíral i pro znovu oživenou Radu 

svobodného Československa cestu k navazování kontaktů s americkými vládními kruhy 

                                          
127 Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl (1945-1992), Brno 2009, 
s. 675 
128 Hanzlík, J.: Špion jsem opravdu nebyl – Rozhovor s Martinem Wenickem o Praze za socialismu, 
ostentativních piknicích, Jamesu Bondovi a českém fízlování, In: Paměť a dějiny 3/2011, s. 61 
129 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, A. Oblast tzv. 1 koše ZA KBSE (13.4.1977), s. 1 
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a s představiteli americké zahraniční politiky. Díky těmto kontaktům mohla Rada 

upozorňovat na československý problém a zjevné porušování helsinských závazků. Již před 

začátkem Carterovy volební kampaně byl Mojmír Povolný, předseda RSČ, v březnu 1976 

pozván do Bostonu, aby před programovým výborem demokratické strany, který připravoval 

volební program, vyložil stanovisko československého exilu k americké politice vůči 

komunistickému režimu v Československu a sovětském bloku vůbec. Americké ministerstvo 

zahraničních věcí začalo naslouchat představitelům východoevropského exilu a zabývat se 

porušováním zákonnosti na jejich domácím území. Po podepsání Závěrečného aktu měli 

představitelé Rady na československém oddělení ministerstva zahraničí vždy otevřené dveře. 

Po Helsinkách pořádalo americké ministerstvo zahraničí řadu konferencí a porad se zástupci 

etnických organizací působících v USA. Důležité byly pro exilové organizace zejména porady 

před následnými konferencemi KBSE v Bělehradě, Madridu a ve Vídni, na kterých mohli 

upozorňovat na body, které podle nich měli USA na konferencích otevřít.130   

Podpisem Závěrečného aktu KBSE se i signatářské komunistické státy zavázaly 

respektovat lidská práva a základní svobody včetně svobody myšlení, svědomí 

a náboženského vyznání. Slíbily podporovat občanské, politické, ekonomické, sociální 

a kulturní svobody nezbytné pro svobodný a plnohodnotný rozvoj jedince. Ve třetím koši 

vyjádřily záměr usnadňovat kontakty mezi jedinci jako například rodinné návštěvy, 

sjednocování rodin, sňatky mezi lidmi s odlišnou národností a osobní i služební cesty. 

Součástí Závěrečného aktu byl i závazek, uveřejnit text dohody ve všech signatářských 

zemích, aby se s jejím obsahem mohla seznámit co nejširší veřejnost. Toto opatření prosadili 

představitelé západních vlád ve snaze nastartovat vnitřní procesy v sovětské sféře. Očekávání 

se splnila a miliony občanů si začaly uvědomovat svá základní práva. Reakce 

východoevropské veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Nový důraz na problematiku 

lidských práv se primárně projevil ve čtyřech státech, v SSSR, Polsku, NDR 

a v Československu. Odpůrci režimů a obhájci lidských práv zde zmobilizovali své síly 

a začali se dožadovat důsledného plnění přijatých závazků KBSE. V každé z těchto zemí měla 

hnutí za lidská práva svá specifika.  

Hlavním seskupením poukazujícím na porušování lidských a občanských práv 

v Československu se stala Charta 77, občanská iniciativa, která vznikla na základě Prohlášení 

Charty 77 z 1. ledna 1977. Charta stála na počátku obnovy občanské společnosti 

v Československu. Nebyla však politickým uskupením, nýbrž sama sebe definovala jako 

„volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých 
                                          
130 Povolný, M.: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989, Brno 
2007, s. 150 
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profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských 

a lidských práv v naší zemi i ve světě, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv OSN a v Závěrečném aktu KBSE“.131 Jejím cílem nebylo tvořit politickou opozici, ale 

navázat konstruktivní dialog s vůdčími autoritami a dosáhnout zlidštění podmínek v ČSSR. 

Vládnoucí komunistické elity byly mírou aktivity svých občanů překvapeny, ale 

nehodlaly připustit žádné změny a rozhodly se s opozicí rychle vypořádat. SSSR zvolil cestu 

tvrdých represí vůči těmto skupinám a ostatní socialistické státy včetně ČSSR tuto cestu 

následovaly. Představitelé východoevropských komunistických režimů si uvědomovali 

nebezpečí, které vývoj v oblasti lidský práv přinášel a rozhodli se tvrdě potlačit šíření 

rozvratných myšlenek a ideálů. Jejich odpovědí proto byla většinou fyzická izolace 

nepohodlných osob, zastrašování či vyhoštění nejaktivnějších jedinců doprovázené snahou 

učinit společnost imunní proti soustředěným kampaním a pomluvám těchto údajně 

kriminálních živlů a zahraničních agentů, jak odpůrce režimu nejčastěji stigmatizovali.132 

Československá vláda i zde přejímala mnohokrát využívanou taktiku Moskvy, kdy se 

snažila zničit sympatie veřejnosti k disidentům tím, že je označovala za pouhé loutky Západu 

pomáhající prosazovat zahraniční zájmy, především ty americké. Přestože byli disidenti ze 

strany socialistických režimů vystaveni mimořádným problémům, ve svých aktivitách 

neustali. Také opoziční síly v Československu navzdory nepřetržitému zastrašování 

a represím pokračovaly ve své činnosti a reprezentovaly sílu, kterou nemohl režim nadále 

ignorovat. Okamžitá politická důležitost těchto hnutí se zdála být omezená, avšak 

neutuchající kuráž a aktivita mohla vyvolat naději v dlouhodobý vývoj směrem 

k demokratizaci.133 

 

Vývoj situace v socialistickém bloku byl bedlivě sledován ve Spojených státech. 

Prezident Carter veřejně protestoval proti perzekuci představitelů Charty 77 

v Československu již šest dní po své inauguraci. 26. ledna 1977 vydalo americké ministerstvo 

zahraničních věcí prohlášení, ve kterém kritizovalo postup ČSSR orgánů vůči signatářům 

Charty 77. Ministerstvo protestovalo proti jednání československé vlády, které bylo podle 

nich v rozporu s československými zákony a především se závazky přijatými 

československou vládou podpisem Závěrečného aktu KBSE. V prohlášení stálo „všichni 

signatáři Závěrečného aktu se zavázali podpořit, respektovat a dohlížet na dodržování 

                                          
131 Prečan, V.: An Introduction to Charter 77, In: The right to now, The right to act – Documents of Helsinki 
disent from Soviet union and Easter Europe, May 1978, dostupné v: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB213/precan_rtk.pdf [on-line text, cit. 17. března 2013] 
132 Birnbaum, K.E.: Human Rights and East-West Relations, In: Foreign Affairs, July 1977, s. 784 
133 Ibid. 



 57 
 

lidských práv a základních svobod pro všechny. Musíme tvrdě odsoudit porušování těchto 

práv a svobod kdekoli k tomu dojede.“ 134 Bylo to poprvé, kdy americké ministerstvo 

zahraničních věcí obvinilo vládu jiného státu, že nedodržuje helsinský Závěrečný akt. 

Brzezinski, který byl ostrým kritikem Johnsonova netečného přístupu k pražskému jaru, 

prosazoval veřejné odsouzení represí signatářů Charty 77. Považoval za důležité, aby 

administrativa hnutí Charty 77 podpořila.135 

Také ve zprávě amerického ministerstva zahraničí z roku 1977 týkající se porušování 

principu VII a třetího koše Závěrečného aktu v komunistických zemích střední a východní 

Evropy, která byla určena Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a od roku 1976 

pravidelně v půlročních intervalech předkládána, byla část věnována Chartě 77, perzekuci 

jejích signatářů a světové reakci na brutální postup pražského režimu.136 Československá 

vláda protestovala proti kritice přicházející z USA a obviňovala Washington, že o této otázce 

informuje lživě. Jednání USA bylo označeno za hrubé vměšování do vnitřních záležitostí 

ČSSR. Carterova kampaň byla kritizována kvůli silnému antikomunistickému charakteru 

a snaha o vměšování byla považována za rozpornou se základními principy vzájemných 

vztahů mezi státy. 

Spojené státy se vymezovaly proti tvrzení komunistických států, že princip 

nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států omezuje možnost požadovat opatření 

k dodržování lidských práv v signatářských státech. Americké ministerstvo zahraničních věcí 

prohlásilo, že nemůže tento názor akceptovat a naopak upozorňovalo na fakt, že Brežněvova 

doktrína je jasným porušováním socialistickými státy tolik prosazovaného principu 

nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států. Jde o porušování závazků Závěrečného 

aktu KBSE, které je v rozporu s principy suverenity a rovnosti států, rovných práv a práva na 

sebeurčení, práva každého státu vybrat si vlastní politické zřízení a nebýt pod nadvládou 

jiného státu.137 Brežněvova doktrína, tedy doktrína omezené svrchovanosti socialistických 

zemí, však již nebyla koncem 70. let principem, který by Sovětský svaz bezvýhradně 

uplatňoval. Doktrína byla formulována z důvodu potřeby ideologicky ospravedlnit invazi 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, později tímto principem Moskva 

zdůvodňovala vpád svých vojsk do Afghanistánu v prosinci 1979. V případě dalších 
                                          
134 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Otázka lidských práv v politice Carterovy 
administrativy vůči zemím socialistického bloku (20.2.1977), s. 2 
135 Vaughan, P.G.: Zbigniew Brzezinski and the Helsini Final Act. In: The Crisis of Detente in Europe: From 
Helsinki to Gorbachev, 1975-1985, New York 2009, s. 17 
136 Povolný, M.: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989, Brno 
2007, s. 147 
137 The Department of state Bulletin, vol. 77, No. 1996, 26. září 1977, s. 406, dostupné v: 
http://www.bpl.org/govinfo/online-collections/federal-executive-branch/department-of-state-bulletin-1939-1989/ 
[on-line text, cit. 20. října 2012] 
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východoevropských socialistických států Moskva již tuto doktrínu neuplatňovala. Koncem 

70. let především kvůli vzrůstajícím hospodářským problémům sovětského bloku již nebylo 

moskevské vedení v takové pozici, aby si mohlo dovolit takto zásadním způsobem zasahovat 

například do polských či maďarských vnitřních záležitostí. 

Ministr zahraničí Chňoupek v této otázce bránil poměry v ČSSR a obviňoval USA, že 

„rozpoutáním kampaní za tzv. lidská práva v socialistických zemích chtějí odvrátit pozornost 

od vlastního cizopasení na společnosti....od skutečnosti, že jejich společnost v sobě nosí 

nevyléčitelné choroby vnitřních protikladů a tím fakticky popírá základní lidská práva, jako je 

právo na práci, na vzdělání, na sociální jistoty či zabezpečení v nemoci a starobě“.138 

Chňoupek kritizoval USA také za to, že v době, kdy Carterova administrativa nastoluje 

otázku dodržování či nedodržování lidských práv v jiných zemích, současně experimentuje ve 

svých vojenských laboratořích s nehumánní neutronovou bombou. Za ČSSR důrazně odmítl 

plánovanou výrobu této bomby a za nejnaléhavější úkol současné doby označil zastavení 

rostoucí křivky nákladného zbrojení a přijetí konkrétních odzbrojovacích opatření. Poukázal 

však na fakt, že vojenské rozpočty kapitalistických států se naopak rok od roku zvyšují.   

ČSSR obhajovala své kroky vůči signatářům Charty tvrzením, že se jedná pouze 

o izolované skupinky zkrachovalých politiků a protisocialistických elementů, jejichž činnost 

je v rozporu s československými zákony. Postup československých orgánů byl podle vlády 

velmi mírný a byl nejenom plně v rámci právního řádu, ale dokonce zdaleka nevyčerpal 

všechny možnosti postihu, které byly tímto právním řádem dány. Československá ústava sice 

zaručovala svobodu projevu a občané i organizace měli teoreticky právo obracet se 

k zastupitelským sborům a k ostatní státním orgánům s návrhy, podněty a stížnostmi, toto 

právo však muselo být dle ústavy uplatněno v souladu se zájmy pracujícího lidu a občané byli 

povinni ve svém konání dbát zájmů socialistického státu a společnosti pracujících. Toto právo 

bylo tedy pouze na papíře a realita byla úplně jiná. Zástupci Charty byli obviňováni, že „pod 

záminkou ochrany lidských práv vědomě a hrubě falšují pravdu o životě a skutečné situaci 

v Československu a současně poskytli nepřátelským centrálám podklady pro rozpoutání 

nenávistné antikomunistické a antičeskoslovenské kampaně“. Snaha poškodit Československý 

stát byla dokládána tvrzením, že byl text Charty nejprve zaslán západním agenturám 

a publikován v buržoazním tisku a až poté zaslán některým československým státním 

orgánům.139 

                                          
138 Expozé ministra zahraničních věcí ČSSR Bohuslava Chňoupka k základním otázkám zahraniční politiky 
ČSSR (25.10.1977), FS ČSSR 1976-1980, Společné schůze SL a SN, 5. schůze; dostupné v: 
http://www.psp.cz/eknih/1976fs/slsn/stenprot/005schuz/s005002.htm [on-line text, cit. 6. dubna 2013] 
139 Postup podle československých zákonů – „Charta 77 v rozporu s československými zákony. In: Rudé právo, 
1.2.1977, s. 2 
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ČSSR jednotně s ostatními socialistickými státy kritizovala USA a protestovala 

proti šíření pomlouvačné kampaně, ve které jsou obviňováni z pronásledování disidentů 

a která je v naprostém rozporu se skutečností. Cílem této kampaně není ochrana lidských práv 

nýbrž snaha diskreditovat socialismus a vzbudit dojem, že v socialistických zemích existuje 

silná opozice. USA se touto kampaní také snaží odvrátit pozornost domácí veřejnosti od 

hluboké krize kapitalistického systému jiným směrem. 

ČSSR i SSSR odmítly výše uvedená prohlášení americké administrativy a v souladu se 

stanovenou strategií upozornily na to, že jsou to naopak Spojené státy, které hrubě porušují 

lidská práva svých občanů. Socialistické státy včetně ČSSR pokazovaly na to, že jejich pojetí 

lidských práv je širší a morálnější než Spojených států. Spojené státy považovaly za 

v podstatě nehumánní stát, který porušuje základní lidská práva etnických minorit žijících 

v USA, práva chudých, nezaměstnaných a práva žen.140 

Někteří členové amerického Kongresu si byly již od počátku vědomi negativních 

vlivů, které měla Carterova kampaň na vztahy se socialistickými státy. K otázce podpory 

československých disidentů ze strany americké administrativy a tisku se vyjádřil například na 

své schůzce s československým velvyslancem v USA Jaromírem Johanesem kongresman 

Charles Vanik, který prohlásil, že je třeba vyhýbat se nepříznivé publicitě o ČSSR v této 

souvislosti, neboť to škodí řešení otevřených otázek.141 

   

3.2.3 Vízová politika 

Dalším bodem společných československo-amerických vztahů, který byl často 

diskutován, byla vízová politika obou států. Jak ČSSR, tak i USA si stěžovaly na vízovou 

praxi druhého státu, kdy pro určité skupiny československých či amerických státních 

příslušníků bylo téměř nemožné získat požadovaná víza, nebo byli z území těchto států 

z různých důvodů vypovídáni. Téměř každý cizinec z kapitalistické země, který navštívil 

ČSSR, byl z pohledu StB podezřelý. SSSR a ČSSR byly koncem 70. let přesvědčeny o stále 

stoupající aktivitě zpravodajských služeb kapitalistických států při provádění nepřátelské 

rozvědné činnosti proti zemím socialistického společenství. Cílem nepřátelských rozvědek 

bylo podle socialistických států oslabení a narušení socialistického systému a rozbití jednoty 

                                          
140 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Otázka lidských práv v politice Carterovy 
administrativy vůči zemím socialistického bloku (20.2.1977), s. 7 
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československého velvyslance J. Johanese s kongresmanem Vanikem a s jejich manželkami (13.4.1977), s. 1 
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a vzájemné solidarity těchto zemí. Dle dostupných zjištění československých zpravodajských 

služeb se rozsah agenturních operací na území ČSSR a SSSR stále rozšiřoval. 1. prosince 

1977 v reakci na tuto situaci uzavřelo československé ministerstvo vnitra s KGB dohodu 

o dalším rozvoji spolupráce v boji proti této agenturní činnosti. ČSSR se v dohodě se SSSR 

zavázala, že společnými silami budou pronikat do zastupitelských úřadů imperialistických 

států a že si budou pravidelně vyměňovat informace o zjištěné činnosti a záměrech 

kapitalistických zemí namířených proti socialistickým státům.   

 

Z nepřátelské výzvědné činnosti byli podezíráni především občané Spojených států, 

Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Francie a Číny. Za problematické osoby byli 

považováni zejména novináři a pracovníci novinářských středisek, pracovníci velvyslanectví 

a členové zahraničních delegací přijíždějících za různými účely do ČSSR, a dále pak 

pracovníci zastoupení obchodně-průmyslových firem, leteckých společností, zahraniční 

studenti na stipendiích a stážích a se vzrůstajícím počtem cizinců přijíždějících do ČSSR 

i běžní turisté. Všechny tyto osoby v rámci své činnosti udržovali rozsáhlé kontakty 

s československými občany i institucemi a podniky a mohli tedy jednoduše získávat cenné 

vědecko-technické, ekonomické či politické informace. Nebylo pro ně také problémem 

přivážet různé z pohledu tehdejšího režimu ideologicky závadné materiály či přístroje 

k získávání rozvědných informací, které maskovali jako přístroje, které potřebují pro splnění 

svých oficiálních úkolů. Pozornost byla zaměřena jak na dlouhodobě pobývající pracovníky 

zastupitelských úřadů v ČSSR, tak i na krátkodobé příjezdy cizinců, kteří navazují styky 

s československými občany. Kontrarozvědka ČSSR sledovala i různé zahraniční organizace, 

centra, turistické a jiné firmy, které byly podezírány ze spolupráce s rozvědnými službami 

cizích států. 

Zvláštní pozornost byla věnována velvyslanectvím kapitalistických států a jejich 

pracovníkům, kteří byli automaticky považováni za tajné agenty cizích služeb, a kterým 

diplomatické krytí umožňovalo pracovat na území ČSSR a poskytovalo diplomatickou 

imunitu. Ve snaze omezit činnost rozvědných orgánů, měli být podezřelé osoby sledovány, 

měly být rozpoznány a mapovány jejich metody. Následně měli být špioni odhaleni 

a kompromitováni, popřípadě získáni ke spolupráci. Pracovníci diplomatických úřadů byli 

důkladně prověřováni a byly získávány informace o jejich chování a činnostech před 

příjezdem a během pobytu. Tyto osoby byly sledovány na každém kroku a byly monitorovány 

jejich styky s jinými podezřelými osobami. Také byli sledováni českoslovenští občané, kteří 
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byli podezřelí ze styků a spolupráce se speciálními službami kapitalistických států.142 

Příslušné orgány ČSSR si z těchto důvodů velmi hlídaly jakým osobám bude vízum pro pobyt 

vydáno a nepohodlné osoby byly z území státu vypovídány. Tato praxe se stala častým 

zdrojem sporů mezi oběma státy. 

 

9. listopadu 1977 kritizoval americký velvyslanec Arthur Goldberg ve své řeči na 

první následné schůzce ke KBSE v Bělehradě přetrvávající restriktivní praktiky 

socialistických států včetně ČSSR při vydávání víz, které jsou v rozporu se závazky přijatými 

podpisem Závěrečného aktu KBSE a s potřebami zmenšujícího se světa. Úředníci ve většině 

případů ani neposkytovali adekvátní vysvětlení a důvody zamítnutí. Velvyslanec USA se 

přímo ve svém projevu vyjádřil i k situaci v Československu. USA byly velmi znepokojeny 

faktem, že respektovanému novináři Los Angeles Times Murraymu Seegerovi bylo 

opakovaně zamítnuto vstavení víz pro práci v ČSSR. Goldberg zmínil také případ dalšího 

novináře Erica Bourna, kterému byly nabídnuty podmínky omezující rozsah jeho zamýšlené 

práce v ČSSR, které nemohl akceptovat. Další dva světově známí novináři Paul Hofmann 

z New York Times a Leslie Collitt z NBC byli z ČSSR vypovězeni během své pracovní cesty. 

USA požadovaly vysvětlení tohoto jednání československých úřadů a Goldberg doufal, že se 

k této otázce během jednání ještě vrátí.143 Goldberg okomentoval otázku výměny informací, 

ve které se podle jeho mínění státům Východu a Západu nepodařilo nalézt společné 

porozumění pro hodnoty sdílení informací a myšlenek. Goldberg se při bělehradských 

jednáních snažil otevřít otázku lidských práv a základních svobod i navzdory opatrnému 

postoji vlastního ministerstva zahraničí jako otázku národního zájmu Spojených států 

a navzdory ještě váhavější západní Evropě a přes vehementní odpor sovětského bloku ji 

prosazoval jako ústřední problém helsinského procesu. Po osmi měsících bělehradského 

jednání však závěrečný dokument neobsahoval ani zmínku o lidských právech, jelikož ke 

schválení dokumentu bylo potřeba konsensu všech zúčastněných stran a delegace sovětského 

bloku tuto problematiku zahrnout odmítly.144 

ČSSR obhajovala odmítání poskytnutí víz některým americkým novinářům 

a odvolávala se na urážlivé psaní některých amerických deníků o situaci v ČSSR. Dále si 
                                          
142 Plán dalšího rozvoje spolupráce Druhé hlavní správy KGB při Radě ministrů SSSR s II. správou FMV ČSSR 
na léta 1978-1980: Zdroj: Archiv bezpečnostních složek dostupné in: http://www.wilsoncenter.org/digital-
archive [on-line text, cit. 22. září 2012] 
143 Řeč velvyslance Glodberga o lidských právech na následné schůzce KBSE v Bělehradě (9. listopadu 1977), 
in: From Global Politics to Human Rights: The CSCE Follow Up Meeting, Belgrade, 1977, Part I, dostupné v: 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-politics-to-human-rights-the-csce-follow-meeting-belgrade-1977 
[on-line text, cit. 10. října 2012] 
144 Povolný, M.: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989, Brno 
2007, s. 165-166 
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stěžovala na vízovou politiku USA vůči československým občanům. Československé 

velvyslanectví ve Washingtonu vydávalo dle tvrzení ČSSR každoročně více než 30 tisíc víz 

občanům USA k návštěvě ČSSR a dalších několik tisíc víz je americkým občanům vydáváno 

československými zastupitelskými úřady v jiných zemích. Tedy s výjimkou některých 

kategorií osob jsou víza naprosté většině žadatelů udělována obratem, zatímco českoslovenští 

občané se setkávají s mnoha překážkami a potížemi při získávání víz k pobytu v USA.145 

ČSSR si stěžovala, že USA svým jednáním porušují závazky Závěrečného aktu KBSE, kdy je 

z jejich strany omezován svobodný pohyb osob, myšlenek a informací. Terčem kritiky ČSSR 

byla především dlouhá procedura udělování víz, která na americké straně trvala i několik 

týdnů, a také trvající platnost ustanovení McCarranova zákona, na jejichž základě bylo 

odpíráno udělení víz ke vstupu do USA členům komunistických stran a organizací, jako 

například odborů, která se vztahovala na osoby ze socialistických i nesocialistických zemí.146 

Kontroverzní McCarranův zákon o vnitřní bezpečnosti ovlivněný érou McCarthysmu, který 

byl schválen v roce 1950 i přes veto prezidenta Trumanna, stanovil, že všechny organizace 

považované ministerstvem spravedlnosti za komunistické se musely nechat registrovat 

a zveřejnit seznamy svých členů a zdroje financí. Cizinci, kteří byli podezřelí z podvratné 

činnost, mohli být deportování a v případě „výjimečného stavu“ pak byla předem stanovena 

„ochranná vazba“ pro potencionální sabotéry a špiony.147 Zákaz vstupu na území USA pro 

členy cizích komunistických stran považovala ČSSR za porušování lidských práv, tedy 

porušování právě těch hodnot, kterých se USA nejvíce dovolávají ve svých útocích proti 

socialistickým státům. Stanovisko československé vlády bylo jasné, tedy dokud Washington 

nezmění svou vízovou politiku a američtí novináři nepřestanou lživě informovat o poměrech 

v ČSSR, nemohou USA očekávat ani vstřícnější postup ze strany ČSSR.  

 

3.2.4 Spojování rodin 

S vízovou politikou byla úzce spojena i problematika emigrace a spojování rodin. 

Sjednocování rodin bylo jedním ze závazků III. koše a od uzavření Helsinské smlouvy 

Spojené státy zvýšily své úsilí přímět státy východního bloku aby zmírnily restrikce v této 

oblasti a umožňovaly svým občanům návštěvy v zahraničí, mezinárodní svatby mezi 

americkými občany a občany komunistických států a cestování z osobních či pracovních 
                                          
145 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 5 
146 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 5 
147 Heideking, J., Mauch, Ch.: Dějiny USA, Praha 2012, s.299 
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důvodů. Carterova administrativa kritizovala státy Varšavské smlouvy včetně ČSSR, že 

podnikly pouze omezené kroky k naplnění těchto závazků.148 

V sedmdesátých letech nejvíce československo-americké vztahy v této oblasti 

poškozoval případ dětí Gabrielových, který československá vláda využívala 

v propagandistických zprávách namířených proti USA. Tento případ se táhl již od roku 1972. 

Jednalo se o děti, se kterými uprchl otec z Československa v srpnu 1968 po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy do USA. Matka však zemi opustit nechtěla a zůstala v ČSSR. Necelý rok 

po příjezdu do USA otec dětí zemřel a ty si do své péče vzala americká občanka, která otci 

pomáhala s péčí o děti. Vlasta Gabrielová-Žludkynová, matka dětí, však zažádala o jejich 

návrat do ČSSR a v listopadu 1971 americký soud rozhodl v její prospěch. Proti tomuto 

rozhodnutí se však zvedla vlna odporu v městě Yucaipa, kde děti se svými poručníky žily, 

a adoptivní rodiče společně s obyvateli města si tak vynutili odvolání k nadřízenému soudu.149 

Československé ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že pokud nebude žádost matky 

vyslyšena, významně to naruší československo-americké vztahy do budoucna. V březnu 1972 

nadřazený soud žádost československé matky o svěření dětí do péče a jejich návrat do ČSSR 

zamítl. Soudce své rozhodnutí odůvodnil sdělením, že návrat do vlasti za by mohl být pro děti 

traumatizující. Uvedl, že rozhodoval podle toho, co je nejlepší pro děti a ne podle politické 

ideologie. Děti si nepamatují svůj rodný jazyk a ztěžka si pamatují na svou matku, uzavřel 

soudce.150  

ČSSR si stěžovala, že jsou děti a jejich únos zneužíváni k politickému útoku proti 

Československu a že americké sdělovací prostředky o celé záležitosti informují nepravdivě 

a mimo jiné líčí, jak se dětem ve Spojených státech líbí. ČSSR obviňovala americkou stranu, 

že jsou děti cílevědomě odnárodňovány a intenzivně odnaučováni rodnému jazyku, aby se 

nemohly s matkou dohovořit.151 V červenci 1974 Nejvyšší soud státu Kalifornie potvrdil 

verdikt, že děti mají zůstat ve Spojených státech v péči amerických pěstounů.  

K této problematice se vrátil i ministr zahraničí Chňoupek při své návštěvě 

u velvyslance USA T. R. Byrneho v prosinci 1976. Chňoupek prohlásil, že věc tzv. spojování 
                                          
148 The Department of state Bulletin, vol. 77, No. 1996, 26. září 1977, s. 406, dostupné v: 
http://www.bpl.org/govinfo/online-collections/federal-executive-branch/department-of-state-bulletin-1939-1989/ 
[on-line text, cit. 20. října 2012] 
149 U.S. Town  Fights to Keep Boy and Girl; In: Reading Eagle, February 13, 1972, dostupné v 
http://news.google.com/newspapers?nid=1955&dat=19720213&id=Iw8rAAAAIBAJ&sjid=upoFAAAAIBAJ&p
g=3131,1472229 [on-line text, cit. 6. dubna 2013] 
150 Mother Denied Custody Of 2 – U.S. Court Reject Czech Woman´s Plea; In: The Blade, March 17, 1972, s. 
28, dostupné v: 
http://news.google.com/newspapers?nid=1350&dat=19720317&id=vM5OAAAAIBAJ&sjid=6gEEAAAAIBAJ
&pg=7252,2523864 [on-line text, cit. 6. dubna 2013]  
151 Borský, S.: Nad dopisem V. Gabrielové-Žludkynové americkému prezidentovi, In: Rudé právo 27.4. 1977, s. 
3; dostupné v: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1977/4/27/3.png [on-line text, cit. 6. dubna 
2013] 
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rodin považuje spíše za morálně-ekonomickou než humanitární, avšak že ČSSR má v USA 

opravdu humanitární případ dvou dětí Gabrielových, které byly protiprávně odňaty matce, 

občance ČSSR. Zdůraznil, že ČSSR na rozdíl od USA plní závazek umožňovat spojování 

rodin a pokud je to technicky možné, trvalé výjezdy dětí a manželek do USA jsou 

povolovány.152 Dle tvrzení československé vlády bylo od uzavření Závěrečného aktu KBSE 

do roku 1977 řešeno 27 případů, kdy se jednalo o povolení vystěhování dětí z ČSSR za rodiči, 

kteří žijí v USA bez povolení československých úřadů. Z těchto případů bylo 13 kladně 

vyřízeno, ostatní byly doposud v jednání. ČSSR tedy požadovala podobnou vstřícnost ve 

vyřizování žádostí i ze strany USA. ČSSR si také stěžovala na nátlak, který je ze strany USA 

na ni vyvíjen. ČSSR dle svého tvrzení nekladla překážky uzavírání manželství mezi 

československými státními občany a občany USA, československý občan k takovému sňatku 

nepotřeboval souhlas československých orgánů. Problémy však nastávaly po uzavření sňatku, 

kdy československý občan požádal o povolení k vystěhování. Řízení v některých případech 

dle ČSSR vyžadovalo delší dobu a vůči zastupitelskému úřadu poté byly činěny intervence 

nejenom ze strany amerického občana, který uzavřel manželství s československým občanem, 

ale v některých případech i intervence ze strany člena Kongresu, na něhož se americký občan 

obrátil.153 Tento postup považovala ČSSR za nepřijatelný a protestovala proti takovému 

vměšování ze strany USA. 

Případ dětí Gabrielových byl v souvislosti se zvolením Jimmyho Cartera prezidentem 

a s jeho kampaní za lidská znovu rozvířen. Československá strana se odvolávala na často 

opakovaná prohlášení prezidenta USA o ochraně lidských práv a vyzývala ho, aby zakročil ve 

prospěch československé matky a dokázal tak, že se jeho slova nerozcházejí s činy. Rudé 

právo otisklo dopis Vlasty Žludkynové, který napsala v dubnu 1977 prezidentu Carterovi, 

a opět informovalo čtenáře o celém případu. Otec dětí byl dle osvědčeného vzoru vylíčen jako 

kriminálník, který využil zmatků v srpnu 1968 a z ČSSR utekl před zákonem a své dvě malé 

děti unesl s sebou. Vlasta Žludkynová a její děti jsou naopak vnímány jako oběti velmi hrubé 

protičeskoslovenské kampaně ve Spojených státech, která má za cíl poškodit socialistické 

Československo a nepravdivě informuje o sociálních a politických poměrech v ČSSR. V této 

nepřátelské kampani podle Rudého práva pomáhali poúnoroví emigranti „dosti podezřelí lidé, 

                                          
152 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 111: Záznam o návštěvě velvyslance USA 
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kteří samozřejmě neměli nejmenší znalosti o dnešním Československu, ale přesto nepřestávají 

kypět zlobou proti zemi, na níž se zrodili a kterou zradili“.154 

Případ dětí Gabrielových sloužil československé komunistické propagandě jako 

konkrétní příklad porušování základních lidských práv, které je v USA běžné, a z případu 

Vlasty Žludkynové se stal symbol bezpráví, kterého se americký imperialistický režim 

každodenně dopouští nejenom na svých občanech. Tento dlouholetý spor poškozoval 

československo-americké vztahy a přispěl k vyhrocení rozepře mezi ČSSR a USA o míře 

dodržování lidských práv v jednotlivých státech a o podstatě lidských práv jako takových. Lze 

zde také sledovat, jakým způsobem pracovaly československé sdělovací prostředky 

s informacemi a jakým způsobem je upravovaly pro potřebu ideologického boje a ve snaze 

poškodit pozitivní vnímání Spojených států a československých emigrantů československou 

veřejností. 

 

3.2.5 Kulturní spolupráce 

Spolupráce v oblasti kulturní a vědecko-technologické byla velmi omezená, avšak 

probíhala. Od počátku studené války komplikovala americká legislativa celou řadou překážek 

kulturní výměny mezi Východem a Západem. Situace se počala měnit od roku 1955, kdy se 

prezident Eisenhower vyslovil pro podporu kulturních vztahů se sovětským blokem. Národní 

bezpečnostní rada a státní department se k tomu připojily a kultura se brzy stala jedním 

z hlavních nástrojů americké politiky vůči sovětskému bloku. Cílem kulturních výměn mělo 

být povzbuzení evoluce vnitřních poměrů, nikoli podněcování ke vzpourám. Umožňovaly 

také Západu získávání citlivých informací a jejich předávání zpravodajským službám.155 

Americké univerzity si brzy povšimly významu programů výměny mezi Východem 

a Západem a začaly zkoumat možnosti výměn. Všechny, které měly odbor slovanských studií, 

brzy zorganizovaly v úzké spolupráci se státním departmentem, který měl proces kulturní 

výměny s Východem pod svým dohledem, výměnu knih, vyučujících a v případě Polska 

a Rumunska i studentů.  

Kulturní výměna USA se nejaktivněji rozvíjela s Polskem, jehož liberalizace tento 

proces umožňovala. Pro srovnání, v roce 1959 podepsalo Polsko se Spojenými státy sto 

padesát šest dohod o výměně osob, jednalo se přes tisíc výměn osob, zatímco Československo 
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jich podepsalo jen čtyřicet devět umožňujících výměnu okolo sta osob.156 Českoslovenští 

činitelé však měli silnou nedůvěru k americké kulturní diplomacii, kterou právem vnímali 

jako vysoce podvratnou pro svou zemi. Od počátku padesátých let Češi a Slováci špatně 

snášeli kulturní nadvládu Ruska, jež považovali za cizí a podřadnou a jež se rozcházela se 

západní tradicí země. Naopak všechno, co přicházelo ze Spojených států, bylo většinou 

vnímáno jako vzácné a hlavně protirežimní.157 Americké návrhy na výměnu byly přijímány 

pouze v případě, že umožňovaly posílit prestiž ČSSR šířením informací o jejích úspěších. 

Jednalo se tedy převážně o oblast vědy a hospodářství, kde se ČSSR mohla pochlubit svými 

úspěchy a kde naopak doufala, že její zástupci budou na oplátku pozváni do USA, kde se 

budou moci seznámit s americkými pokroky. V oblasti kultury však Praha výměnu blokovala, 

po celá šedesátá léta na rozdíl od Polska nebo Rumunska odmítala uzavřít sebemenší kulturní 

dohodu se západními zeměmi.158 Byl brzděn dovoz amerických filmů a literatury, jelikož se 

československá vláda obávala politicko-kulturního pronikání západních vlivů. KSČ se také 

snažila bojovat proti popularitě jazzové hudby, jelikož volnomyšlenkářství a spontánnost s ní 

spojené byly v příkrém kontrastu se ztuhlostí a šedí režimu.   

V závěrečném aktu KBSE se jak USA, tak i ČSSR zavázaly usilovat o prohloubení 

této spolupráce. I když po KBSE lze v této oblasti mezi USA a ČSSR zaznamenat určitý 

pokrok, k žádnému dramatickému zvýšení těchto kontaktů neproběhlo. USA si byly vědomy, 

že mnoho závazků zůstane ze strany socialistických států pouze v deklarativní rovině. 

O vědecko-technologickou spolupráci s USA měla ČSSR zájem, avšak pouze za stanovených 

podmínek. Menší zájem projevovala o spolupráci kulturní, kdy byla velmi pečlivě vybírána 

díla, která mohla být v ČSSR představena, a umělci, kteří mohli v ČSSR vystoupit. Koncem 

70. let neexistovala žádná oficiální dohoda mezi ČSSR a USA o kulturní, vědeckotechnické 

a školské spolupráci, dohoda byla teprve v tomto období na základě Helsinských dohod 

připravována. 

Sporným bodem mezi ČSSR a USA byla v této oblasti otázka styků jednotlivců. ČSSR 

byla ochotná v připravované dohodě o kulturní a vědeckotechnické výměně přistoupit pouze 

na navazování styků mezi institucemi, individuální styky mezi jednotlivci nepřipadaly 

z důvodu nesnadné kontroly v úvahu. Zatímco většina Američanů přijížděla do ČSSR 

z vlastní iniciativy, československá strana pečlivě kontrolovala, komu dovolí do zahraničí 

vycestovat a vždy se tak dělo prostřednictvím mezinárodních oddělení různých vládních 

ministerstev nebo jiných institucí. ČSSR argumentovala tvrzením, že jednotliví pracovníci 

                                          
156 Ibid., s. 216 
157 Ibid., s. 217 
158 Faure, J.: Americký přítel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006, s. 218 
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v těchto oblastech jsou vždy součástí nějaké instituce, které mají své závazky, a proto by 

spolupráce měla být řízena těmito institucemi. USA tomuto tvrzení oponovaly 

a upozorňovaly, že 80 % všech výměn mezi kulturními a vědeckými pracovníky USA 

a jiných států vychází ze soukromé iniciativy jednotlivců a proto je výměna mezi jednotlivci 

zásadní z hlediska přístupu USA.159 Washington vytýkal ČSSR její rigidnost, jelikož s tím, co 

ČSSR neustále odmítala, souhlasili již i Bulhaři a Maďaři.160   

 

Pokud jde o kulturní spolupráci, v této oblasti viděla americká diplomacie možnost pro 

rozvoj a prohloubení kontaktů a také cestu k dalšímu pronikání USA do ČSSR i v jiných 

oblastech. Věřila, že bude možné stavět na vzájemných pozitivních historických vazbách 

a základní, prozápadní inklinaci československé veřejnosti. Prvořadým cílem v této oblasti 

pro období let 1979-1980 bylo pro americkou diplomacii uzavření kulturní dohody s ČSSR 

a navázání komunikačního dialogu rozvíjejícího se do šířky i hloubky.161 Vzájemné kontakty 

se rozvíjely celkem dobře v období obrodného procesu v roce 1968, avšak byly po sovětské 

invazi vládou potlačeny. Americké zastupitelství v Praze se koncem sedmdesátých let 

zaměřilo na obnovení těchto kontaktů a identifikovalo nejlepší možné cesty, jak je možné 

naplnění tohoto plánu docílit. Konkrétně se mělo jednat o poskytování stipendií různého 

druhu k vzájemným výměnám, organizování výstav o americké kultuře ve větších 

československých městech, předvedení vybraných amerických kulturních atrakcí v ČSSR, 

pokračování v rozšiřování akcí pořádaných knihovnou zastupitelského úřadu v Praze 

a v neposlední řadě otevření konzulárně informačního střediska v Bratislavě. Otevření tohoto 

střediska bylo plánované již na polovinu 70. let, avšak k němu nedošlo kvůli ztroskotání 

jednání o navrácení zlata v roce 1974. Na tomto příkladě je také vidět, že otázka zlata 

ovlivňovala všechny oblasti vzájemných vztahů a dokládá fakt, že dokud nebude tato otázka 

vyřešena, nebude možné dosáhnout normalizace československo-amerických vztahů. 

Američané v 70. letech sledovali, že velká většina Čechoslováků se stále zajímá 

o Spojené státy. Vzrůstal zájem o časopisy jako National Geographic, o vysílání Hlasu 

Ameriky, kurzy angličtiny pro učitele a zejména o americkou hudbu. Jako důkaz uvádělo 

americké velvyslanectví více než 350 osob, které každý měsíc poslouchají nahrávky 

v Tiskové a kulturní sekci velvyslanectví a kteří si půjčují více než 1000 pásek a desek 

                                          
159 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 111: Záznam o rozhovorech americké 
delegace s úředníky FMZV o dohodě o kulturní a vědeckotechnologické spolupráci (29.9.1976), s. 1-2 
160 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 111: Záznam o návštěvě u příležitosti jednání 
delegací expertů ČSSR a USA o dohodě o věd.tech. a kult. spolupráci (2.9.1976), s. 1 
161 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Zpráva II. správy FMV o Plánu činnosti kulturního oddělení ZÚ USA 
v Praze na léta 1979-80 nazvaný „Plán pro Československo“ zpracovaný agenturou ICA (býv. USIA) z podkladů 
kulturního oddělení ZÚ USA (1979), s. 1 



 68 
 

průměrně za měsíc. S ohledem na zájem československé veřejnosti o americkou hudbu byla 

v ČSSR plánována vystoupení amerického symfonického orchestru a populárních popových 

a jazzových skupin. Pro Prahu byl také plánován týden československého filmu, který měl 

následovat týden československého filmu ve Washingtonu. Knihovnu amerického 

velvyslanectví navštěvovalo 60 až 70 návštěvníků denně, ke konci 70. let měla knihovna 

kolem 2 tisíc čtenářů a na velvyslanectví a do knihovny měli českoslovenští občané volný 

přístup. Většinu nových návštěvníků tvořili univerzitní studenti a mladí odborníci.162 Tohoto 

zájmu československé veřejnosti o USA chtěli američtí diplomaté využít ve svůj prospěch 

a nabízet zájemcům zajímavé zdroje informací. Američtí diplomaté si stanovili za cíl 

podporovat výměnu mezi knihovnou Kongresu USA a státní knihovnou ČSSR a univerzitní 

knihovnou v Bratislavě. Měla být také podporována i výměna mezi archivy.163  

Se zástupci ČSSR měly být také pořádány diskuse o otázkách Východ – Západ 

a o bilaterálních vztazích mezi oběma státy se zvláštním zaměřením na otázky vstupních víz 

pro americké novináře a lepší přístup ke zdrojům informací. Významnou roli měl hrát rozhlas, 

kdy měly být rozhlasovým stanicím ze strany zastupitelství poskytovány další myšlenky 

a náměty týkající se bilaterálních vztahů. Do vysílání měly být zařazeny diskuse se 

zajímavými osobnostmi specializujícími se na zahraniční politiku, které by byly zaměřeny na 

vztahy USA se SSSR a východní Evropu. Možnost pozitivně působit na československou 

veřejnost a předávat pravdivé informace o životě v USA měli především američtí lektoři 

působící v rámci již zavedeného programu na československých vysokých školách. Mělo být 

tedy posíleno vysílání amerických profesorů anglického jazyka a americké literatury do 

ČSSR, pořádání pravidelných seminářů pro učitele angličtiny a americké literatury. 

Zastupitelský úřad poskytoval učitelům americké učebnice, knihy, nahrávky, filmy i další 

materiály.164 

 

Dle dostupných materiálů považovali Američané československé obyvatelstvo za 

jedno z nejvzdělanějších a nejvíce sofistikovaných v Evropě a věřili, že pokud by dostávalo 

více pravdivých informací o USA, bylo by Americe příznivěji nakloněno a byla by naděje na 

zlepšení vzájemné komunikace a vztahů. Avšak československá média byla plně pod vlivem 

strany a vlády, které se všemi prostředky snažily utvářet negativní názor veřejnosti na USA 

                                          
162 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo, s. 2; Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 93: 
Zpráva o některých formách a metodách nepřátelské činnosti amerických zvláštních služeb proti ČSSR 
prostřednictvím ZÚ USA (1976), s. 9 
163 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo, s. 12 
164 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Zpráva II. správy FMV o Plánu činnosti kulturního oddělení ZÚ USA 
v Praze na léta 1979-80 nazvaný „Plán pro Československo“ zpracovaný agenturou ICA (býv. USIA) z podkladů 
kulturního oddělení ZÚ USA (1979), s. 2 
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a tak působit proti zahraničně-politickým zájmům USA. Spojené státy proto chtěly vyvinout 

vliv na sdělovací prostředky a pokusit se je odvádět od taktických otázek současnosti 

a upozornit na zajímavé aktivity USA, které nejsou z pohledu československé vlády 

ideologicky závadné. Pracovníci amerického zastupitelství se tedy měli snažit rozšiřovat své 

kontakty se zástupci československých sdělovacích prostředků. Snahou bylo představit USA 

jako silnou a tvůrčí společnost, se kterou má ČSSR významné historické vazby. 

 

Československé veřejnosti měly být nabídnuty alternativní zdroje informací 

o americkém životě a politice. Tato snaha mohla být v podmínkách ČSSR plněna knihovnou 

amerického velvyslanectví, pořádáním pravidelných programů, zvaním zajímavých 

amerických specialistů z různých oblastí a pořádáním přednášek, výstav a konferencí na různá 

témata. Tato informační činnost se měla zaměřit především na různé profesionály, 

technokraty a kontakty zastupitelského úřadu. Američtí diplomaté měli představu, že pomocí 

podobných akcí mohou zlepšit vnímání americké společnosti a politiky a tak lehčeji nalézt 

porozumění mezi oběma státy. V plánu bylo například vyslat do Prahy vysoce 

kvalifikovaného odborníka na zahraničně-politické vztahy, který by hovořil s malým, ale 

kvalifikovaným posluchačstvem o otázkách východní a západní politiky včetně historie 

lidských práv, jakožto hlavní politické otázce. Na diskuse o vztazích USA se SSSR 

a východní Evropou měli být zváni odborníci a vládní představitelé, tedy experti, kteří by 

měli zájem slyšet názory americké strany.165  

Přestože v textu amerického plánu je uvedeno, že konzultace budou uspořádány 

vzhledem k rostoucímu zájmu československých akademiků a vedoucích řídících pracovníků, 

snaha působit a ovlivňovat smýšlení o USA především úředníků a odborníků vyznívá 

v podmínkách Československa koncem 70. let poněkud naivně. Možnost, že by 

v československých oficiálních kruzích byl zájem o podobné politické besedy, natož že by 

českoslovenští představitelé souhlasili s pořádáním takových akcí, byla minimální. Podobné 

snahy amerických diplomatů byly spíš vnímány jako snaha o ideologické ovlivňování 

a podkopání socialistického systému. Činnost amerického velvyslanectví, které se snažilo 

ovlivňovat československou veřejnost, přirozeně československým úřadům vadila. Ty však 

nemohly těmto aktivitám zabránit, snažily se je tedy alespoň pečlivě monitorovat a mít 

přehled o pohybu a akcích připravovaných pracovníky amerického velvyslanectví a také 

o všech osobách, které americké velvyslanectví navštěvovali a které se s americkými 

diplomaty scházeli. Plán činnosti kulturního oddělení amerického zastupitelského úřadu byl 
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československou stranou označen za „důkladně připravenou, rozsáhlou operaci 

psychologicko-ideodiverzního charakteru…s cílem odpoutání širokých vrstev 

československého obyvatelstva od národních tradic, kulturních a společenských hodnot 

vytvořených socialismem“. V tomto plánu se podle československé analýzy projevila politika 

Carterovy administrativy vůči ČSSR a ostatním socialistickým zemím a byl označen za 

konkrétní realizaci Brzezinského doktríny „eroze socialismu“ v praxi.166 

 

3.2.6 Sdělovací prostředky 

Mezi sdělovací prostředky, o jejichž činnost se mezi československou a americkou 

stranou nejčastěji vedly spory, patřil především rozhlas a tisk. Mnoho československých 

občanů přijímalo vysílání zahraničních rozhlasových stanic, které se pro ně stávaly zdrojem 

informací, ke kterým by se jiným způsobem nedostali. Jak československá, tak i americká 

tištěná média přinášela informace o životě a politice druhého státu. Ani jedna strana však 

nebyla spokojená se způsobem, jakým novináři o záležitostech druhého státu informovali. 

Snahou československého režimu bylo omezit přístup svých občanů k informacím ze Západu 

a informace o světovém dění předkládat pouze svou vlastní interpretací. Dále bylo snahou 

ČSSR zamezit úniku negativních informací z ČSSR a tedy omezovat činnost západních 

novinářů na území státu. Spojené státy byly také velmi nespokojené se způsobem, jakým 

československý tisk informoval o životě a politice Spojených států a snažily se dostupnými 

prostředky informace uvádět na pravou míru.   

Činnost tištěných médií se stala terčem kritiky na obou stranách. Při své návštěvě 

u ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka v prosinci 1976 americký velvyslanec Thomas 

R. Byrne prohlásil, že atmosféru vzájemných vztahů otravuje každodenní nepřátelský tón 

referování československých sdělovacích prostředků o USA, který je nejhorší z celé 

Evropy.167 Československý tisk byl spolu s tiskem NDR označován za nejútočněji zaměřený 

proti USA mezi zeměmi socialistického bloku. Americké velvyslanectví v ČSSR si tak 

opakovaně stěžovalo na nepravdivé informování československého tisku o USA 

a upozorňovalo ČSSR, že neustálé útoky proti USA v tisku brzdí rozvoj bilaterálních vztahů 

a ovlivňují posun i v jiných oblastech vzájemných vztahů. Američtí představitelé si byli 

                                          
166 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Zpráva II. správy FMV o Plánu činnosti kulturního oddělení ZÚ USA 
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T.R.Byrneho u ministra zahraničí B. Chňoupka (8.12.1976), s. 3 
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vědomi, že celkově špatné klima se nezlepší, dokud nebude vyřešena pro ČSSR zásadní 

otázka navrácení československého zlata.  

Zastupitelský úřad USA v Československu si pro léta 1979-80 jako jeden z cílů 

stanovil přinutit československou vládu ke zmírnění antiamerikanismu v československém 

tisku. Americké vládě vadily neustálé výpady československých médií proti USA, nepravdivý 

obraz Spojených států, který byl československým občanům prostřednictvím tisku, rozhlasu 

a televize předkládán a také to, že o USA bylo informováno pouze negativním způsobem 

a naopak americkým kulturním a vědeckým úspěchům nebyla věnována žádná pozornost. 

Americká společnost byla v médiích představována velmi negativně, bylo neustále 

poukazováno na nezaměstnanost, problémy ve městech, rasismus, ekonomickou nerovnost 

a na sociální nespravedlnost v USA. Komunistické režimy záměrně zkreslovaly zprávy 

o životě v kapitalistických státech a všemi dostupnými prostředky bránily pronikání informací 

ze Západu. Pronikání západních myšlenek a hodnot se obávaly, jelikož se jejich země 

nemohly rovnat s vyspělým kapitalistickým světem. Životní úroveň obyvatelstva západních 

států byla mnohonásobně vyšší, hospodářství a průmysl rozvinutější. To vše bylo v rozporu 

s prosazovaným tvrzením o blahobytném socialismu a strádání dělníků a prostých obyvatel na 

Západě. 

Činnost československých médií byla americkým kulturním oddělením hodnocena 

velmi negativně, kritizována byla především jejich absolutní podřízenost vlivu komunistické 

strany. Zastupitelský úřad USA v ČSSR chtěl pozitivně působit na zástupce československých 

médií, proto se zaměřil na rozšiřování kontaktů s československými zástupci sdělovacích 

prostředků, především s redaktory a personálem zahraničních redakcí předních pražských 

deníků, především formou návštěv a diskusí a předkládáním různých materiálů, pozvánek na 

zajímavé akce velvyslanectví a filmová představení. Američané chtěli, aby byly Spojené státy 

představeny československé veřejnosti v lepším a méně zkresleném pohledu, než tak činila 

československá média v souladu s oficiální propagandou.168 Cílem bylo představit 

československé veřejnosti své postoje a svou politiku a upozornit na jejich pozitivní výsledky. 

Zahraniční tisková střediska měla za úkol poskytovat zahraničním novinářům informace 

a dokumenty o odzbrojování, činnosti NATO a vztazích mezi USA a SSSR. Novináři také 

měli být zváni na různé akce pořádané tiskovými středisky. Záměrem bylo, aby byly v širší 

míře vydávány články o důležitých aktuálních tématech, jako je obchod mezi Východem 
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a Západem, uvolňování napětí, dohodách SALT, dodržování lidských práv v USA 

a podobných tématech. Psaním těchto článků byli pověření přední odborníci a novináři.169 

ČSSR se bránila nařčením ze snahy o izolaci vlastního obyvatelstva „K tvrzením 

západní strany o údajné izolaci našeho čtenáře a posluchače a jeho podrobení jednostranné 

vládní propagandě lze dodat jen tolik, že prakticky každý náš občan může poslouchat 

zahraniční rozhlasové vysílání a že také ve značné části našeho území lze sledovat 

i západoněmeckou a rakouskou televizi.170 Naopak americký občan byl podle tvrzení ČSSR 

zcela jednostranně a zkresleně informován o životě v socialistických zemích. ČSSR si 

stěžovala na činnost amerických novinářů a pomlouvačnou kampaň amerických médií 

namířenou proti Československu. Ministerstvo zahraničních věcí oficiálně protestovalo proti 

způsobu, jakým je o životě v ČSSR informována americká veřejnost a proti urážlivým 

článkům namířeným proti prezidentovi Husákovi.171  

Československé vládě byla také trnem v oku činnost československého emigrantského 

tisku v USA, měla největší výhrady především ke třem týdeníkům. Jednalo se o newyorské 

Americké listy a Nový svět vydávané Františkem „Frankem“ Švehlou172 a chicagský „Denní 

hlasatel“ vydávaný Československou národní radou Americkou. Tyto listy byly určeny 

převážně pro československé emigranty žijící v USA a přinášely mimo jiné i informace 

o životě a politickém dění v ČSSR a také o činnosti Charty 77.  

 

Pracovní podmínky se pro americké novináře pracující v ČSSR po podepsání 

Závěrečného aktu KBSE mírně zlepšily, ale i tak zůstávaly těžké. Nadále se objevovaly 

problémy s vydáváním víz pro západní novináře popřípadě s jejich vypovězením ze země. 

Novináři z kapitalistických zemí byli pro československý režim nepohodlní z několika 

zřejmých důvodů. Československý režim kritizoval negativní informování západních médií 

o životě v ČSSR, snažil se zabránit získávání a šíření protičeskoslovenských 

a protisocialistických informací a současně podezíral pracovníky médií z rozvědné činnosti. 

Novináři a ostatní pracovníci hromadných sdělovacích prostředků z kapitalistických států byli 

podezříváni z rozvědné činnosti především proto, že se jejich činnost v řadě případů 

shodovala s touto činností při sběru informací a proto ji novinářské krytí nejlépe maskovalo. 
                                          
169 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 94: Plán pro Československo, s. 21-22 
170 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 7 
171 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 8 
172 Je poněkud úsměvné, že zpráva washingtonského ZÚ z listopadu 1977 uvádí, že týdeníky Americké listy a 
Nový svět jsou „vydávané známým buržoazním politikem první republiky Antonínem Švehlou“; Archiv AMZV 
ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 114: USA: Informace o publicitě k bělehradské schůzce 
v emigrantském tisku (23.11.1977), s. 1 
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Jednotliví zahraniční dopisovatelé sdíleli získané informace a byli tak nejinformovanějšími 

osobami o situaci v ČSSR, byli tak pro rozvědky kapitalistických států velmi cenní. Mezi léty 

1969 – 1975 bylo z ČSSR vyhoštěno 18 akreditovaných západních dopisovatelů.173 

Československá vláda tvrdila, že pokud jde o udělování víz novinářům, nebyly 

v letech 1975-77 mezi ČSSR a USA žádné větší problémy. Zpráva prezidenta Forda 

z prosince 1976 o plnění Závěrečného aktu KBSE v Československu však tvrdila, že ČSSR 

projevovala vůči západním novinářům nejtvrdší přístup ze zemí socialistického bloku. 

S nástupem prezidenta Cartera do funkce a jeho kampaní za lidská práva se opět zpřísnil 

postoj ČSSR k americkým novinářům. Vyhrocení situace a zvýšení strachu československé 

vlády bylo také spojeno se vznikem Charty 77, jejíž činnost přitahovala pozornost západních 

sdělovacích prostředků. ČSSR se snažila zabránit stykům západních novinářů 

s československými disidenty. ČSSR zpřísnění svého postoje a omezování práce amerických 

žurnalistů odůvodnila vysvětlením „museli jsme přikročit ke změně postoje a dát najevo, že 

nemáme zájem o návštěvu těch novinářů, kteří přijíždějí do ČSSR pouze za účelem návštěvy 

disidentů a k vyrábění pomlouvačných senzací“. ČSSR si také stěžovala na chování novinářů, 

kteří při žádosti o vízum uvádějí účel návštěvy jako turistický a pak působili jako novináři 

a orientovali se opět zcela jednostranně na vyhledávání disidentů a sbírání pomluv.174 

Představitelům československého režimu také bylo proti srsti, že západní novináři 

podněcovali signatáře Charty v další protistátní činnosti, poskytovali jim morální podporu 

a stali se prostředníky pro vývoz nepřátelských materiálů do zahraničí. Americkým 

novinářům, kteří se při svém pobytu stýkali s disidenty nebo napsali nepříznivý článek 

poškozující československý socialistický stát, bylo zpravidla pro příště vízum ke vstupu do 

ČSSR zamítnuto. Novináři, kterým se podařilo vízum získat, se však při své práci pouze stěží 

dostávali k nějakým relevantním informacím. 

 

Jelikož Československo stálo na okraji zájmu Spojených států, které neočekávaly 

žádnou byť jen omezenou možnost liberalizace československého režimu, nebyla ze strany 

USA ve vztahu k ČSSR vyvíjena žádná zvláštní činnost. Americká aktivita v ČSSR nebyla 

velká a omezovala se například pouze na zajišťování vysílání amerických rozhlasových stanic 

do ČSSR. Rádiové vysílání bylo jednou z mála možností, jak k československé veřejnosti 

dostávat informace ze Západu. Rozhlas byl nejvýznamnějším prostředkem, jak ovlivňovat 

obyvatelstvo za železnou oponou a předávat mu informace či ideje. Vytvářel tlak na 
                                          
173 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 184: Místo a úloha využívání příjezdů cizinců z KS v systému podvratné 
činnosti rozvědek hlavního protivníka, s. 9 
174 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 9 
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komunistické představitele, kteří věděli, že jejich lži budou odhaleny.175 Mezi 

nejposlouchanější zahraniční rozhlasové stanice v Československu patřilo vysílání Rádia 

Svobodná Evropa (RFE) a Hlasu Ameriky (VOA). Rádio Svobodná Evropa se stalo 

symbolem boje proti falšování informací, zamlčování událostí a cenzuře.176 

I vysílání rozhlasových stanic procházelo v období studené války proměnami. Po 

přechodu k mírové koexistenci mezi USA a SSSR změnilo svou taktiku i RFE. Novináři se 

poučili z krachu maďarské revoluce a přijali novou strategii. Upustili od psychologické války 

vedené v sovětském bloku a snahy o podvracení tamních režimů, které měly vést k vyvolání 

revoluce. Nově se zaměřili na přesvědčování, linii postupných kroků a podporu liberalizace, 

nikoli osvobození. Důraz nyní spočíval na faktografických reportážích a na šíření 

komplexních a přesných informací. Tuto změnu výstižně vysvětlil Cord Meyer, vedoucí 

radiofonických operací CIA: „Rádia se nyní již nejeví jako základny různé nestabilizující 

činnosti, ale jako prostý zdroj informací, dokonalejší, rychlejší a hlavně svobodnější než 

oficiální zdroje. Jejich cílem je pluralismus, poskytnutí svobodného národního vysílání.“.177 

Počátkem 70. let se americký Kongres a administrativa rozhodly oficiálně pokračovat ve 

finanční podpoře RFE. Rádio se tak aktivně podílelo na jednom z hlavních nástrojů americké 

politiky liberalizace východní Evropy, tedy na rozvoji kulturních styků.178 

Komunistickému režimu v Československu bylo vysílání RFE krajně nepříjemné. 

Prakticky od počátku vysílání Rádia, tedy od roku 1952, se režim snažil znemožňovat poslech 

v Československu například pomocí svých ruchových vysílačů. Od poloviny 50. let se 

rozvědka StB začala systematičtěji zabývat pokusy jakýmkoli způsobem umlčet nepohodlné 

vysílání RFE.179 Komunistická rozvědka se například snažila získat ke spolupráci některé ze 

zaměstnanců RFE nebo nasazovat své pracovníky, kteří odcházeli do emigrace již s jasným 

úkolem, jako zaměstnance RFE. Jejich úkolem bylo získávat informace o činnosti rádia, 

o jeho zaměstnancích a jejich zdrojích a stycích s osobami zajímavými pro StB. Ve hře byly 

i různé nátlakové akce na zaměstnance rádia, které měly sloužit k získání pro rozvědku 

cenných informací.  

Druhým v ČSSR široce poslouchaným zahraničním vysíláním bylo vysílání Hlasu 

Ameriky. VOA byl vládní stanicí USA a měl za úkol především prezentovat v zahraničí 

americkou politiku a obecně život v USA. Zájem VOA o dění v zemích, pro které bylo 

                                          
175 Faure, J.: Americký přítel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006, s. 213 
176 Tomek, P.: Na vlnách rádia Svobodná Evropa. Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny 
2008/03, s. 106  
177 Faure, J.: Americký přítel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Praha 2006, s. 212 
178 Ibid., s. 2014 
179 Tomek, P.: Na vlnách rádia Svobodná Evropa. Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny 
2008/03, s. 108 
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vysílání určeno, nebyl tedy primární. V tom se lišil od RFE, pro které byl naopak vývoj 

v cílové zemi zcela zásadní. Až v 80. letech se podařilo izolacionismus VOA poněkud narušit 

a prosadit do vysílání i informace o dění v ČSSR, například o opozici a její perzekuci.180 StB 

měla samozřejmě zájem i o získávání informací o činnosti VOA. Avšak stanice VOA vysílala 

přímo z USA, kde byly možnosti československé rozvědky, na rozdíl od RFE sídlícího 

v Mnichově, přeci jen omezené.   

Zbigniev Brzezinski vzpomíná, že se snažil využít svou funkci k získání větší podpory 

pro RFE. V rádiovém vysílání spatřoval nejlepší způsob, jak působit na vnitřní politickou 

transformaci komunistických režimů. Brzezinski považoval za zásadní zvýšit finanční 

podporu a zbavit rádio přílišné politické kontroly. Pokud vysílání rádia nemělo sloužit 

k vyvolání vzpoury, mělo být využíváno podle Brzezinského jako nástroj cílené podpory 

politických změn. To znamená, že se vysílání mělo zaměřit na vnitřní problémy 

komunistických režimů a nabízet opravdovou alternativu komunistické politice.181   

Československá vláda se proti činnosti zmíněných rozhlasových stanic ohrazovala, 

jejich vysílání označovala za štvavé a vnímala ho jako nepřátelskou činnost proti ČSSR, 

kterou USA porušují závazky přijaté v Helsinkách. Vysílání rozhlasových stanic v tomto 

duchu bylo podle československé vlády jasným příkladem vměšování se do záležitostí 

druhých států a ČSSR kritizovala rozhodnutí prezidenta Cartera podpořit vysílání zvýšením 

finančních dotací od americké vlády.182 Činnost rozhlasových stanic a jejich zaměstnanců 

byla trnem v oku československých představitelů, kteří tyto instituce označovali za špionážní 

a organizátorská centra opoziční aktivity proti socialistickým zemím a jejich postup byl tedy 

podle jejich mínění ve zřejmém rozporu s duchem Helsinských dohod.183 

Spojené státy na toto nařčení reagovaly odpovědí, že vysílání je plně v souladu 

s přijatými principy a že naopak komunistické státy tyto principy porušují, když Bulharsko, 

Československo a Polsko záměrně ruší signál Rádia Svobodná Evropa.184 

 

 

 

                                          
180 Ibid., s. 115-116 
181 Brzezinski, Z.: Power and Principle. Memories of the National Security Adviser 1977-1981. New York 1983, 
s. 300 
182 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, A. Oblast tzv. 1 koše ZA KBSE (13.4.1977), s. 2 
183 AMZV ČR, Teritoriální odbor – tajné, 1945-1989, USA, E.Č.: 112: Zpráva o neplnění ZA KBSE ze strany 
USA, C. Plnění závěrů tzv. III. koše ZA KBSE z Helsinek (13.4.1977), s. 7 
184 The Department of state Bulletin, vol. 77, No. 1996, 26. září 1977, s. 409, dostupné v: 
http://www.bpl.org/govinfo/online-collections/federal-executive-branch/department-of-state-bulletin-1939-1989/ 
[on-line text, cit. 20. října 2012] 
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4. ROLE AMERICKÉHO VELVYSLANECTVÍ 

 

Americké velvyslanectví v Praze hrálo velmi významnou roli. Představovalo jednu 

z mála možností, jak mohly Spojené státy pronikat do komunistického Československa. 

Disponovalo nástroji, jak předávat nezkreslené informace o životě a politice Spojených států. 

Velvyslanectví mohlo pořádat kulturní a osvětové akce, zajišťovat ekonomické a politické 

kontakty a v neposlední řadě poskytovalo krytí zaměstnancům zpravodajských služeb.  

Americké velvyslanectví významně spolupracovalo na navazování obchodně-

ekonomických kontaktů Spojených států v ČSSR. Zastupitelství se mělo podílet na přípravě 

všech obchodních a ekonomických akcí, na zabezpečení misí, výstav a veletrhů. Výstavy 

a veletrhy sloužily k propagaci amerických výrobků a uzavírání kontaktů, ale umožňovaly 

i uplatňování ideologického vlivu na československé občany prostřednictvím rozdávání 

tiskovin či mluveného slova. Velvyslanectví mělo dále za úkol důsledně organizovat sběr 

a soustřeďování informací o politicko-ekonomické situaci, vyhledávat a hlásit všechny 

obchodní příležitosti a možnosti. Toto snažení mělo vést k zajištění vývozu amerického zboží 

a současně k využití vybudovaných kanálů k politickým cílům. Navázaných obchodně-

ekonomických vztahů mělo být dále využito i k politickému a ideologickému pronikání.185 

Československá i sovětská kontrarozvědka byla přesvědčena, že mnoho z pracovníků 

amerického velvyslanectví v Praze tvoří pracovníci zvláštních služeb, přesněji CIA a vojenské 

rozvědky, a jejich práce na velvyslanectví je pouze zástěrkou pro jejich špionážní činnost. 

Zastupitelský úřad USA podle ČSSR vždy hrál hlavní roli v provádění nepřátelských akcí 

proti ČSSR a poskytoval hlavní oporu vnitřním protistátním a protisocialistickým elementům. 

Americké velvyslanectví mělo podle StB plnit roli hlavního autora koncepce a taktiky 

nepřátelské činnosti vůči ČSSR a být realizátorem těchto akcí. Nebezpečnější bylo o to víc, že 

mělo díky postavení USA vliv i na činnost ostatních velvyslanectví kapitalistických států.186 

Je tedy jasné, že činnost velvyslanectví byla pod drobnohledem československých orgánů, 

které se rozsah jeho aktivit snažily eliminovat na nejnižší možnou míru. Většina amerických 

diplomatů byla v ČSSR sledována na každém kroku. StB se snažila monitorovat pohyb 

diplomatů západních kapitalistických států a stejně tak i osob podezřelých z práce pro 

vojenskou rozvědku těchto států. Agenturní a schránkové operace prováděli podle StB 

pracovníci zastupitelství nejčastěji na trasách jejich přirozeného pohybu z bydliště do 

                                          
185 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 167: Informace o organizaci „obchodní expanze“ Spojených států (7.1.1975) 
186 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 93: Zpráva o některých formách a metodách nepřátelské činnosti 
amerických zvláštních služeb proti ČSSR prostřednictvím ZÚ USA (1976), s. 1-2 
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zaměstnání, při večerních procházkách v blízkosti jejich bydliště a ve dnech pracovního klidu. 

Podezřelé osoby byly tedy pečlivě sledovány například i při procházkách se psem nebo 

manželkou po parku. Volný režim pro pohyb diplomatů a cizinců po území ČSSR, relativně 

malé území státu a hustá síť silnic i v blízkosti vojenských objektů poskytovala západním 

agentům dobré podmínky pro nepozorovaný pohyb po území ČSSR. Pro ulehčení sledování 

pohybu těchto osob bylo koncem 70. let z rozhodnutí ministerstva vnitra započato 

s budováním sledovacích středisek na výpadových silnicích kolem Prahy, Bratislavy 

a Brna.187 

 

Nejenom samotní velvyslanci, ale všichni zaměstnanci americké ambasády v Praze 

byli pro StB podezřelí, většina amerických diplomatů byla pokládána za špiony CIA. Jako 

dobrý příklad, jak vypadal život amerického diplomata v komunistickém Československu lze 

využít případ Martina Wenicka. Wenick, který pracoval na ambasádě USA v ČSSR v letech 

1965 – 67 a 1981 - 83, byl Státní bezpečností pokládán za agenta CIA. Wenick tyto 

domněnky důrazně odmítl. Vysvětlil, že bylo samozřejmé, pokud člověk pracoval na 

velvyslanectví, sbírat informace, avšak jednalo se pouze o informace volně přístupné. Na 

velvyslanectví chodilo mnoho lidí, kteří s ním mluvili a pokud šlo o něco zajímavého, byla 

o tom sepsána zpráva. To však byla běžná činnost. Západní diplomaté byli pro komunistický 

režim nepřátelé a StB proto na jejich sledování vynakládala nemalé síly a finanční prostředky. 

Sám Wenick v rozhovoru situaci popsal takto: „…překvapilo mě, kolik lidí a peněz si 

vyžádalo sledování jediného člověka. Takových jako já, pracovalo na velvyslanectví dvacet, to 

znamená, že jen ke sledování amerických diplomatů byla zapotřebí menší armáda. A přitom 

jsme nebyli jediné západní velvyslanectví v Praze.“188 Američtí diplomaté se pokoušeli svých 

pronásledovatelů zbavit. Snažili se zjistit například poznávací značky automobilů, které je 

sledovali, a nescházet se s československými občany, pokud měli podezření, že jsou 

sledováni. Nechtěli tyto osoby vystavovat problémům. Každý, kdo se scházel s americkými 

diplomaty nebo navštěvoval velvyslanectví, byl pro StB podezřelým. 189 

Americké velvyslanectví zaměstnávalo také československé občany. Počet občanů 

Spojených států, kteří mohli na velvyslanectví pracovat, byl omezený a velvyslanectví tak pro 

vyřizování agendy bylo nuceno zaměstnávat i české občany. V roce 1977 působilo na 

                                          
187 Archiv ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 93: Zpráva o některých formách a metodách nepřátelské činnosti 
amerických zvláštních služeb proti ČSSR prostřednictvím ZÚ USA (1976), s. 16 
188 Hanzlík, J.: Špion jsem opravdu nebyl – Rozhovor s Martinem Wenickem o Praze za socialismu, 
ostentativních piknicích, Jamesu Bondovi a českém fízlování, In: Paměť a dějiny 3/2011, s. 58 - 67 
189 Hanzlík, J.: Špion jsem opravdu nebyl – Rozhovor s Martinem Wenickem o Praze za socialismu, 
ostentativních piknicích, Jamesu Bondovi a českém fízlování, In: Paměť a dějiny 3/2011, s. 58 - 67 
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americkém velvyslanectví v Praze 64 Američanů, z toho 20 z nich bylo akreditováno 

v diplomatických funkcích. Československých občanů bylo na velvyslanectví zaměstnáno 110 

a jejich úkolem nebylo pouze plnění pomocných úkolů, ale i práce na úkolech například 

kulturní nebo ekonomické sekce.190 StB využívala tuto možnost a jako pracovníky 

velvyslanectví se snažila dosadit své spolupracovníky, kteří ji informovali o činnosti a dění na 

ambasádě. Američtí diplomaté si byli této skutečnosti vědomi, snažili si citlivé informace 

chránit a v prostorách velvyslanectví, kam byl omezen přístup, pracovali tedy výhradně 

Američané. Českoslovenští občané pracující na americkém velvyslanectví však byli zároveň 

z pohledu StB nebezpeční, jelikož díky této práci získávali nemalé finanční prostředky, 

mnoho z nich bylo naladěno proamericky a mohli tedy pro Američany získávat důležité 

kontakty a být dobrým zdrojem informací. Osoby, se kterými američtí diplomaté navázali 

kontakt, byly podle StB využívány k rozvědnému pronikání do ČSSR, zejména do životně 

důležitých státních orgánů a objektů jako ČSLA, k získávání informací o činnosti stranických 

a státních orgánů, o hospodářské a vojenské situaci země a o procesu integrace v rámci RVHP 

apod.191 Kromě informací týkajících se vojenské oblasti, především rozmístění sovětské 

armády na území ČSSR, obranyschopnosti států Varšavské smlouvy a činnosti a metod 

československé kontrarozvědky, tedy Američané nejvíce stály o informace politického, 

hospodářského a vědecko-technického rázu. Američané se snažili především o navazování 

styků s pracovníky různých státních, ekonomických a společenských institucí, kteří měli 

k potřebným informacím přístup. V politické oblasti sledovali zejména vývoj vnitropolitické 

situace a rozložení sil v ústředních politických orgánech, snažili se získat tajné informace 

z jednání nejvyšších stranických orgánů, o československé zahraniční politice, vztazích uvnitř 

zemí socialistického bloku, o jednáních s delegacemi zahraničních komunistických stran, 

plnění helsinských dohod, vztahu obyvatelstva ke KSČ a její politice, vztazích mezi Čechy 

a Slováky. Tyto informace poté mohly být použity proti KSČ, SSSR a ostatním 

socialistickým zemím. V ekonomické oblasti pak byly pro Američany cenné informace 

o zahraničním obchodu ČSSR, problematice RVHP, závislosti na ekonomice kapitalistických 

zemí, o výstavbě plynovodu Orenburg, obilném problému, problematice cen, plánování 

a vědecko-technickém výzkumu.192  

                                          
190 ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 95: Informace o zpravodajské činnosti americké rozvědky a její rezidentury v ČSSR 
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192 ABS, sign. A34/1, Inv.j.: 95: Informace o zpravodajské činnosti americké rozvědky a její rezidentury v ČSSR 
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Agenti CIA, kteří v ČSSR působili dlouhodobě, se snažili minimalizovat riziko 

odhalení a kompromitace. Z tohoto důvodu se bezprostředně účastnili pouze nejzávažnějších 

a nejprověřenějších činností. Získávání československých občanů ke spolupráci a nejistých 

operací se tedy věnovali většinou agenti CIA přijíždějící pod různým krytím do ČSSR pouze 

dočasně. Po prověření osob se i nadále vyhýbali osobnímu kontaktu a komunikace s agenty 

probíhala převážně pomocí šifrovaných zpráv a tajnopisů zasílaných poštou nebo ukládaných 

v mrtvých schránkách, pomocí kterých byly předávány instrukce, materiály popřípadě 

finanční odměna. Tajnopisy byly vyhotovovány pomocí různých chemických prostředků 

a poté vyvolávány např. ponořením do teplé vody nebo potřením další chemickou látkou. 

Pouze důležité materiály o činnosti různých orgánů, o které Američané stáli, byly následně 

předány osobně. Z rozvědné činnosti a získávání československých občanů ke spolupráci byli 

StB podezříváni především pracovníci odboru kultury americké ambasády. StB se proto 

snažila získat jasné důkazy o jejich špionážní činnosti, zjistit všechny osoby, se kterými 

spolupracují, poté tyto důkazy zveřejnit a odhalit a zkompromitovat americké agenty spolu 

s americkým velvyslanectvím, které jejich činnost kryje.     

Američané koncem 70. let přikládali stále větší význam rozšiřování styků 

velvyslanectví s československými občany. Američtí diplomaté měli dle instrukcí 

velvyslanectví zvýšit svůj počet cest po Československu, trávit zde také část své dovolené 

a provádět aktivněji navazování styků s československými občany, především s pracovníky 

státních institucí, zástupci inteligence, učiteli a studenty vysokých škol. Tyto skupiny byly 

považovány za nejvhodnější pro navazování kontaktů a za nejotevřenější ke komunikaci 

s Američany. Pro spolupráci se americká rozvědka snažila získávat československé občany 

i v zahraničí. Od roku 1972 do roku 1976 zaznamenala československá strana 306 pokusů 

amerických zvláštních služeb o získání československých občanů, kteří vyjížděli do zahraničí 

z různých odborných i soukromých důvodů, ke spolupráci. Nejaktivněji podle ČSSR působila 

proti Československu americká rozvědka z území západního Německa, zmiňována byla 

například i Itálie a neevropské země jako Afghánistán a USA. V SRN působili v táborech pro 

utečence pracovníci amerických zvláštních služeb, kteří se snažili od československých 

emigrantů získat co nejvíce informací a některé z nich získat pro spolupráci a přimět je 

k návratu do ČSSR v jejich službách.193       

 

Pozici amerických velvyslanců dobře vystihla slova bývalého amerického velvyslance 

v ČSSR v letech 1983-1986 Williama H. Luerse. Ve svém příspěvku na konferenci k česko-
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americkým vztahům zavzpomínal na situaci, kdy předkládal prezidentovi Husákovi v roce 

1983 své pověřovací listiny. Luers při této příležitosti prohlásil, že by chtěl přispívat k rozvoji 

vzájemných vztahů. Husák mu na to na rovinu odpověděl, že nebude mít příležitost 

vykonávat žádnou velkou oficiální práci v ČSSR. Luers se také dále zmiňuje, že byli neustále 

pod drobnohledem StB, odposloucháváni byli i ve své rezidenci. V naprosto stejném 

postavení byli i jeho předchůdci Jack F. Matlock (1981-1983), Francis J. Methan (1979-1980) 

a Thomas R. Byrne (1976-1978). Reakcí amerického velvyslanectví, jehož práci se 

českoslovenští představitelé snažili omezit, bylo rozhodnutí pracovat alespoň na neoficiální 

úrovni. Americké velvyslanectví se snažilo podporovat osoby, které chtěli dosáhnout nějaké 

změny v ČSSR. Velvyslanectví spolupracovalo s disidenty, především se členy Charty 77, 

které zvalo na návštěvy ale i oficiální recepce, kde byli přítomni i zástupci československého 

státu. Americké velvyslanectví dále zvalo do Prahy zajímavé americké osobnosti. ČSSR tak 

navštěvovali známí američtí spisovatelé, malíři, ekonomové, dramatici atd., se kterými byly 

pořádány besedy a autogramiády. Američtí velvyslanci také cestovali po československých 

městech, kde vystupovali s projevy k obyvatelům, ve kterých například připomínali 

osvobození Československa americkou armádou. Československé ministerstvo zahraničních 

věcí přirozeně sledovalo tyto aktivity s nevolí a stěžovalo si na činnost velvyslanectví a jeho 

pracovníků.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
194 Záznam ze sympózia Lev a Orel: česko-americké vztahy očima velvyslanců, 7.10.2012, dostupné v: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/live_video_1.html [on-line text, cit. 20. dubna 
2013] 
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ZÁVĚR 

Vývoj československo-amerických vztahů po druhé světové válce nelze sledovat 

odděleně od americko-sovětských vztahů a od procesu studené války. Československo se po 

druhé světové válce dostalo do sovětské sféry vlivu a únor 1948 na dlouhou dobu přerušil 

tradičně dobré vztahy Československa se Spojenými státy. Hospodářská, vědecko-technická 

i kulturní spolupráce byla omezena na minimum a Československo se přeorientovalo na 

Východ. Ideologický boj a prosazování sovětských politických a vojenských zájmů 

československými vládami dostaly vztahy s Washingtonem na bod mrazu. Po krátkém 

uvolnění během Pražského jara, které však nepřineslo žádné větší zlepšení československo-

americké bilaterální relace, dochází k opětovnému utužení tehdejšího československého 

režimu a k ještě většímu připoutání se k Moskvě. Invaze vojsk Varšavské smlouvy a následná 

normalizace zapříčinily, že se československý komunistický režim stal jedním 

z nejrigidnějších a nejposlušnějších ve východním bloku. Českoslovenští představitelé se po 

zkušenostech Pražského jara obávali jakékoli liberalizace a tento fakt se významně podepsal 

i na dalším vývoji bilaterálních vztahů se Spojenými státy. Slepé přejímání direktiv 

sovětského vedení poškodilo pozici Československa ve vztahu k západním velmocím 

a zvláště ke Spojeným státům. Zatímco poměry v Polsku a Maďarsku se alespoň lehce 

liberalizovaly, což bylo doprovázeno v duchu politik détente prohlubování spolupráce s USA, 

československo-americké vztahy se normalizovat nedařilo. 

Oproti 60. letům 20. století se přístup československé vlády k USA lišil v 70. letech 

především tím, že československá strana měla na prohlubování spolupráce, tedy především 

spolupráce hospodářské, s USA zájem. Během 70. let se také administrativy prezidenta 

Nixona i Forda v rámci politiky détente snažily zlepšovat vztahy se SSSR. Doufaly, že 

celkové uvolnění ve vztazích Východ-Západ umožní rovněž prohlubování kontaktů se 

sovětskými satelitními zeměmi a ulehčí pronikání západních vlivů do tohoto regionu. Těmito 

kroky mělo být iniciováno postupné osamostatňování východoevropských zemí na Moskvě. 

USA však byly ochotny blíže spolupracovat pouze se zeměmi, které prošly alespoň částečnou 

liberalizací vnitřních poměrů nebo se pokoušely implementovat vlastní nezávislou zahraniční 

politiku. Americkými diplomaty byla zvolena taktika selektivně navazovat bližší spolupráci 

pouze s některými státy východního bloku a tak narušovat jednotu sovětského bloku 

a oslabovat ho. Ani jednu z podmínek ČSSR nesplňovala a nepřátelský postoj 

československého režimu k USA bránil dosažení pokroku v bilaterálních vztazích.  

Situace se nezměnila ani v průběhu Carterova prezidentského mandátu. Politika prezidenta 

Cartera k východoevropským zemím se i přes deklarované záměry od předchozích 
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administrativ příliš neodlišovala. Carter pokračoval v politice diferenciace a i nadále se 

americká administrativa rozhodla podporovat pouze ty státy, které alespoň omezeně zaváděly 

liberalizační opatření či se snažily o nezávislou zahraniční politiku. Hlavním rozdílem oproti 

přístupu Nixonovy a Fordovy administrativy byl Carterův důraz na dodržování lidských práv 

a naplňování helsinských závazků. Zatímco Ford vnímal Helsinské dohody jako ústupek 

SSSR nezbytný pro udržení politiky détente, v období Carterovy éry začaly být požadavky na 

dodržování helsinských závazků využívány americkými představiteli k vytváření nátlaku na 

liberalizaci a demokratizaci vládnoucích komunistických režimů sovětského bloku. Helsinské 

dohody, které byly sovětskými představiteli původně vnímány jako vítězství a stvrzení 

poválečných zisků a sféry vlivu, se obrátily proti SSSR a v konečném důsledku významně 

přispěly k pádu socialistických režimů. 

Carterův předpoklad, že bude možné od sebe oddělit otázku dodržování lidských práv od 

dalších otázek vztahů se státy sovětského bloku, a že jeho lidsko-právní kampaň neohrozí 

dosažení dohod v jiných oblastech, se nenaplnil. Důraz Carterovy administrativy na 

dodržování závazků třetího koše Závěrečného aktu KBSE, podpora občanských iniciativ 

a oficiální kontakty s disidenty výrazně narušily vztahy se Sovětským svazem a jeho 

satelitním státy. Naplnily se Kissingerovy obavy, že otevření otázky lidských práv ohrozí 

další uplatňování politiky détente. Avšak v situaci, kdy se v USA kritika politiky détente 

ozývala stále častěji, Carterův důraz na lidská práva ke krachu détente pouze přispěl, nebyl 

však jeho bezprostřední příčinou.  

Československý režim reagoval na kritiku za porušování základních lidských práv 

přicházející z USA velmi podrážděně. Vypjatá diskuse o pojetí lidských práv a principu 

nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států, která probíhala jak na diplomatické 

úrovni, tak i na stránkách tisku, se stala jedním s hlavních okruhů vzájemných 

československo-amerických vztahů v období Carterova prezidentství. Kritika poměrů v ČSSR 

ze strany USA, týkající se především represí proti představitelům disidentských hnutí, byla 

významnou překážkou dosažení normalizace bilaterálních vztahů. 

Normalizaci československo-americké relace také bránily další významné otázky, které se 

nedařilo po desetiletí uspokojivě vyřešit. Ani za vlády Carterovy administrativy se nepodařilo 

dosáhnout dohody o odškodnění amerických firem a občanů za znárodněný majetek v ČSSR 

a USA tak i nadále odmítaly navrátit zadržované československé měnové zlato. 

Československá vláda požadovala realizaci dohody z roku 1974, USA však tuto dohodu 

považovaly za nevýhodnou a odmítaly ji. Demokratický senátor Russell Long v roce 1977 

opět neúspěšně předložil návrh na konfiskaci československého zlata. Longova taktika byla 
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využita až Reaganovou administrativou, kdy se díky vytvoření nátlaku na československou 

vládu podařilo počátkem roku 1982 dohodu o vypořádání určitých otevřených nároků 

a finančních otázek uzavřít. 

Ve vztahu k USA měla československá vláda zájem především na rozvoji 

hospodářských vztahů, které byly pro ČSSR výhodné. Československá vláda stála zejména 

o získání americké vyspělé techniky a o přenos know-how, do USA chtěla naopak vyvážet 

strojírenské výrobky. Jako většina států sovětského bloku, včetně SSSR, usilovala o získání 

doložky nejvyšších výhod, která by ČSSR zbavila vysokých dovozních cel, a odstranění 

dalších restriktivních opatření vyplývajících z dodatků obchodního zákona z roku 1974. 

Avšak prohloubení hospodářských a obchodních vztahů stály v cestě především právě 

nevyřešené majetkoprávní otázky s USA, dále pak snaha československého režimu zabránit 

jakékoli liberalizaci poměrů a bezvýhradná podpora sovětských zájmů.  

Zatímco o hospodářskou spolupráci československý režim usiloval, rozvoji kulturních 

vztahů s USA se naopak bránil. Českoslovenští představitelé byli ochotni přistoupit pouze na 

takovou kulturní výměnu, kterou budou schopni plně kontrolovat, aby zabránili pronikání 

západních vlivů do Československa. USA považovaly právě kulturní diplomacii za 

nejvhodnější nástroj k rozšiřování amerického vlivu v ČSSR, chtěly ve svůj prospěch využít 

tradiční obliby americké kultury u československé veřejnosti. Snahou USA bylo nabídnout 

československé veřejnosti alternativní zdroje informací a představit USA v lepším světle, než 

to dělaly československé sdělovací prostředky. Tyto kroky měly za cíl zlepšit vzájemný 

dialog, napomoci rozvoji vztahů i v jiných oblastech a iniciovat liberalizační procesy. I přes 

přijaté závazky v Závěrečném aktu KBSE k prohlubování kulturní spolupráce se v období 

Carterovy administrativy kulturní styky s USA příliš nezlepšily a většina závazků zůstala ze 

strany ČSSR pouze v deklarativní rovině. S USA sice koncem 70. let probíhaly rozhovory 

o dohodě o kulturní, vědeckotechnické a školské spolupráci, avšak ČSSR kladla takové 

podmínky omezující rozsah vzájemných styků, které komplikovaly uzavření dohody a její 

podpis odsunuly až na rok 1986. USA si byly vědomi svých možností v ČSSR a nekladly si 

pro přelom 70. a 80. let velké cíle. Podporovaly tedy i nadále alespoň omezené šíření 

americké literatury, hudby, filmů a také výuku anglického jazyka. 

Dalším významným bodem československo-amerických vztahů byla činnost médií. 

Spory se vedly o vysílání rozhlasových stanic Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, které 

bylo podporováno americkou vládou. Československá strana ho označovala za štvavé 

a snažila se jeho vysílání rušit. Proti snaze o izolaci československé veřejnosti naopak 

protestovala americká vláda. Zahraniční rozhlasové vysílání, které bylo československou 
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veřejností hojně posloucháno, vnímali američtí vládní představitelé jako jednu z mála 

možností, jak šířit informace ze Západu do komunistických států a jak působit na jejich 

vnitřní politickou transformaci. Dalším zdrojem napětí byla činnost amerického 

i československého tisku. Jak ČSSR, tak USA protestovaly proti zkreslování informací 

a nepravdivému referování o realitě druhého státu. Československé orgány se snažily 

působení amerických žurnalistů na svém území co nejvíce omezovat, popřípadě nepohodlným 

osobám vstupní vízum vůbec nevydat. Americká strana tento postup kritizovala a reagovala 

přijímáním podobných opatření a vypovídáním československých novinářů ze svého území. 

Vízová praxe tedy byla také jedním z častých bodů rozhovorů mezi americkými 

a československými diplomaty.   

 Podobný postoj jako k novinářům zaujímala československá vláda i k americkým 

diplomatickým pracovníkům. Činnost amerického velvyslanectví byla pečlivě sledována 

československými tajnými službami, jelikož většina jeho pracovníků byla považována za 

agenty CIA, kteří v ČSSR působí pod diplomatickým krytím. Americká ambasáda byla trnem 

v oku československého režimu, jelikož umožňovala Spojeným státům provádět nepřátelskou 

činnost na území ČSSR a poskytovat podporu protisocialistickým a protirežimním aktivitám. 

Této činnosti se snažila zabránit československá kontrarozvědka, která vynakládala na 

sledování amerických diplomatů, ale také novinářů a prakticky všech podezřelých amerických 

státních příslušníků pohybujících se po území státu obrovské síly i finanční prostředky.  

Z výše uvedených faktů vyplývá, že v období Carterovy administrativy nebyly 

bilaterální kontakty mezi USA a ČSSR příliš četné a vzájemný dialog byl veden převážně 

pouze v konfrontačním duchu. Političtí představitelé se přeli a navzájem kritizovali praktiky 

druhého státu namísto konstruktivního dialogu. Někdy byla jednání československou stranou 

vedena beze snahy o dosažení opravdové dohody, účelem bylo pouze usvědčit USA, že právě 

ony brání dosažení smíru a uvolnění ve vzájemných vztazích.   

Kvůli vnitřním poměrům panujícím v ČSSR a nedůvěře Washingtonu v možnost 

jakékoli liberalizace zůstávalo Československo i nadále na pokraji zájmu americké 

diplomacie. Vztahy mezi ČSSR a USA byly jedny z nejhorších ve srovnání s ostatními 

východoevropskými zeměmi, podobně špatné vztahy s USA měla pouze NDR. Zatímco 

ostatní východoevropské státy dokázaly využít ochoty USA ke spolupráci výměnou za drobné 

ústupky, ČSSR tuto šanci nevyužila. Nepřátelský postoj československé vlády ke Spojeným 

státům a antiamerická propaganda bránila navázání hlubší spolupráce. Carterova lidskoprávní 

kampaň, neudržitelnost politiky détente a celkové zhoršování americko-sovětských vztahů 

mělo negativní dopad i na československo-americké vztahy. Carterově administrativě se 
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nepodařilo najít kompromis s československou vládou a dosáhnout dohody v otevřených 

otázkách. Namísto zlepšení, doznaly československo-americké vztahy ve sledovaném období 

naopak úpadku.  
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