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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE: 
VÝCHODISKA A POLITICKÝ KONTEXT

„Vlády se v našich zemích mění, někdy se zaměřujeme na jiné cíle nebo máme jiné 
priority, ale naše partnerství je pevné a trvalé. Nesmí být a nebude oslabeno žádnou 
rozdílností v našich pohledech,“ vyjádřil svůj pohled na americké vztahy v půli roku 
prezident Václav Klaus.1 Shrnul tak základní rámec vnímání relace mezi Českou re-
publikou a Spojenými státy, vlastní převážné části domácích politických elit: pře-
svědčení o trvajícím významu těchto vztahů, zejména v bezpečnostní oblasti, jen dí-
lem mírněné kontinentalistickými instinkty vlastními z parlamentních stran především 
ČSSD (a popírané izolacionisty v KSČM). Zároveň však jeho slova poukazují na jisté 
pnutí. U prezidenta samotného byly rozdíly vnímány především v kontextu ekono-
mických opatření prováděných Obamovou administrativou, které byly značně vzdá-
leny jeho liberálním ekonomickým postojům. Pnutí však bylo pociťováno, z poněkud 
odlišných důvodů, i jistou částí českých politických a byrokratických elit s atlantis-
tickými sklony. „Že se změnila naše pozice vůči Spojeným státům změnou [adminis-
trativy], změnou americké strategie, větším zájmem o [pacifi cký] bazén než o atlan-
tický prostor, je ovšem taky pravda,“ charakterizoval tuto pozici ministr zahraničních 
věcí Karel Schwarzenberg.2 

Rozhodnutí o zrušení plánu na vybudování třetího pilíře americké protirake-
tové obrany v září 2009 vedlo k zhroucení symbolické nadstavby v podobě „zvlášt-
ních vztahů“ (jejichž reálný dopad byl patrný pouze v 90. letech, kdy však šlo spíše 
o zvláštní osobní vztahy mezi prezidentem Václavem Havlem a významnými před-
staviteli americké vlády a zahraničněpolitické komunity, jež nemalým dílem přispěly 
k vstupu států střední a východní Evropy do NATO).3 Rok následující se potom nesl 
ve znamení hledání jejich nové náplně, zároveň však narůstalo rozladění českých at-
lantistů z kroků americké vlády. Vnímání změny v globální distribuci moci (zejména 
ve vztahu k Číně a jejím regionálním ambicím v oblasti pacifi cké Asie) a zároveň 
omezenosti vlastních zdrojů v důsledku ekonomické stagnace přimělo Obamovu ad-
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ministrativu k pokusu – zatím jen s dílčími úspěchy, potvrzujícími z historického 
hlediska notoricky složité vyvazování hegemona ze svých závazků – o „odlehčení“ 
americké globální přítomnosti, vyšší zapojení ostatních významných hráčů do řešení 
otázek světové politiky prostřednictvím multilaterálních institucí a soustředěnost na 
strategicky klíčovou oblast východní Asie a Tichomoří (pivoting to Asia).

Strategický posun v americké zahraniční a bezpečnostní politice byl chápán čes-
kými atlantisty jako opouštění střední Evropy, které zde povede k vytvoření bezpeč-
nostního vakua, přičemž Obamova administrativa by se v rámci resetu vztahů s Rus-
kem nebránila zvýšené roli Moskvy a politikou ústupků (včetně zrušení plánů na 
rozmístění třetího pilíře protiraketové obrany a jeho nahrazení adaptivním přístu-
pem, EPAA) ruskou asertivitu přímo podněcuje. Zkoumat oprávněnost této interpre-
tace není předmětem této kapitoly. Je však na místě poukázat zde na trvající diskur-
zivní význam „radaru“ (resp. třetího pilíře), neboť vyklízení střední Evropy lze jen 
těžko svázat s jinými hmatatelnými projevy. Prvky protiraketového systému by měly 
být ve střední a východní Evropě rozmístěny – v Rumunsku (Aegis Ashore) a ve třetí 
fázi i v Polsku (SM-III 2A), byť vývoj zejména po roce 2015 jistě není vytesán do 
kamene a je otevřenou otázkou, jak americká vláda zareaguje na očekávatelný zvý-
šený ruský tlak. Vyhýbají se však ČR, která se v roce 2011 sama rozhodla ustoupit od 
plánu na vybudování monitorovacího centra (viz níže) a v současné době plány pro-
tiraketové obrany NATO sleduje pouze zpovzdálí. 

Zahořklost českých atlantistických elit se zdá být doplněna určitou vnitřní diso-
nancí problematizující možnosti konstruktivního bezpečnostního vztahu ke Spojeným 
státům a nejistotou stran toho, jak k nim přistupovat. Na druhé straně tento stav ne-
byl pro českou zahraniční politiku zcela paralyzující. Jak ukazují následující řádky, 
relace byla poměrně obsažná ve všech třech svých základních pilířích – bezpečnost-
ních vztazích, ekonomických vztazích a politice lidských práv. Předem je však třeba 
podotknout, že vedle problémů v bezpečnostní oblasti (která je českou stranou privi-
legována) dominoval ekonomickým vztahům připravovaný tendr na dostavbu třetího 
a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín (JETE), přičemž výsledek tendru může 
pro českou zahraniční politiku znamenat podobnou „díru“4 a zklamání z náhle opad-
nuvšího zájmu Washingtonu, jakou bylo opuštění třetího pilíře protiraketové obrany.

V roce 2011 byla přijata nová koncepce zahraniční politiky ČR. S ohledem na 
to, co bylo uvedeno výše stran široké shody na významu vztahů se Spojenými státy, 
nepřekvapí, že část věnovaná vztahům s USA byla obecně vnímána jako nekontro-
verzní. Spojené státy zde vystupují jako klíčový spojenec, s nímž ČR „úzce spolupra-
cuje v bezpečnostně-vojenské oblasti a rozvíjí spojenectví v NATO“, a jako velmoc, 
s níž sdílí „společenské a kulturní hodnoty, respekt k základním právům a svobodám, 
jakož i pohled na většinu [zvýrazněno autorem] strategických otázek“.5 Proti před-
cházející koncepci (2003), kde byly USA v jednom odstavci s Kanadou, je vztahům 
věnováno více pozornosti a zdůrazněn jejich hodnotový základ. Na druhé straně je 
nová koncepce poněkud neurčitá v tom, jak budou vztahy se Spojenými státy v ná-
sledujících letech rozvíjeny. Zdá se tím odrážet vnímání těchto vztahů českou di-
plomacií jako vztahů asymetrických, v nichž ČR může jen v omezené míře určovat 
směr.
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE: 
UDÁLOSTI A AGENDA

Přehled agendy vychází ze základní třípilířové struktury s tím, že klíčová ekono-
mická témata (energetika, dohoda o investicích) jsou pojednána zvlášť, zatímco zá-
kladní přehled ekonomické relace je umístěn do závěru podkapitoly společně s kul-
turními vztahy.

Z hlediska událostí je třeba zmínit zahraniční cesty prezidenta (19.–23. září), před-
sedy vlády (27.–28. října) i ministra zahraničních věcí (28. května–3. června) do Spo-
jených států, z nichž poslední dvě byly příležitostmi k projednání řady níže zmiňo-
vaných témat (program pracovní návštěvy prezidenta Klause již tradičně spočíval 
v účasti na VS OSN, přítomnosti na večeři pro světové státníky pořádané preziden-
tem Barackem Obamou v Bílém domě a přednesením svých názorů mj. na změny kli-
matu, tzv. homosexualismus, globální vládnutí a EU na thinktankové půdě, tentokrát 
na Competitive Enterprise Institute). Do ČR na druhé straně zavítala ministryně zahra-
ničních věcí Hillary Clintonová, která se, spolu s bývalou ministryní Madeleine Albri-
ghtovou, zúčastnila pohřbu V. Havla (23. prosince), jehož obě považovaly za svého 
přítele. Zpráva o Havlově úmrtí pronikla na první stránky amerického tisku6 a prezi-
dent Obama v reakci na tuto smutnou událost uvedl, že „[Havlův] nenásilný odpor od-
halil prázdnotu represivní ideologie a prokázal, že morální vůdcovství je mocnější než 
jakákoliv zbraň“.7 Konečně, defi nitivně byla uzavřena otázka chybějících velvyslanců 
na obou stranách. Norman Eisen, jmenovaný do úřadu prezidentem Obamou před-
chozího roku procedurou tzv. recess appointment, usedl do více než dva roky uprázd-
něného křesla 28. ledna. V prosinci byl potom defi nitivně potvrzen americkým Se-
nátem, když na jeho podporu vystoupili mj. vlivní demokratičtí senátoři John Kerry 
a Joseph Lieberman.8 Nový český velvyslanec ve Washingtonu Petr Gandalovič, je-
hož nástupu do úřadu podle českých sdělovacích prostředků bránily průtahy při udě-
lení bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné, předal prezidentu Obamovi pově-
řovací listiny 8. července.9

Bezpečnostní vztahy
Prvním z klíčových témat v této tematické oblasti byla bezpečnostní situace a český 
příspěvek k úsilí NATO a USA v Afghánistánu a politické a bezpečnostní výhledy 
země v nadcházející transformační dekádě po ukončení mise ISAF (2014). Během 
roku 2011 neproběhly v této kapitole žádné závažné změny (umístění provincie Ló-
gar do třetí tranše přesunu odpovědnosti za bezpečnost na afghánské bezpečnostní síly 
odsunulo jednání o koordinaci stahování amerických jednotek a českého PRT). Ame-
rická strana tradičně oceňuje český příspěvek k aliančním operacím, byť by uvítala, 
kdyby byl vyšší. Podobně jako jiné středo – a východoevropské země ČR vnímá své 
vojenské působení v Afghánistánu jako prostředek k utužování transatlantické vazby, 
a především vazby na USA. Proto se hlásí ke strategii in together, out together a neo-
hrožuje koordinovanost odchodu z Afghánistánu tak jako některé jiné státy NATO.10

Druhým, kontroverznějším tématem byla plánovaná vojenská zařízení na českém 
území využitelná NATO – a, alespoň podle přání českého vládního aparátu, se stá-
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lou americkou přítomností. Zde se plně vyjevila snaha připoutat USA ke střední a vý-
chodní Evropě i při porozumění kontextu strategického posunu v americké zahraniční 
politice a zahořklosti z vyklizení (radarového) pole. Nejprve však bylo třeba za rada-
rovou agendou učinit formální tečku. K tomu došlo v červnu, kdy česká vláda odmítla 
vybudovat na území ČR středisko včasného varování americké protiraketové obrany 
(EPAA). Ministr obrany Alexandr Vondra tento krok zdůvodnil během návštěvy ná-
městka amerického ministra obrany Williama Lynna (15. června) tím, že s integrací 
amerického systému do struktur NATO, o níž bylo rozhodnuto na summitu v Lisabonu 
v roce 2010, ztratilo toto zařízení svůj původní smysl.11 Vzhledem k předchozím po-
litickým vyjádřením – již 2. června ministr zahraničních věcí Schwarzenberg ve Wa-
shingtonu uvedl, že ČR nemá v současné době „konkrétní představu“ o tom, jak se 
zapojí do systému protiraketové obrany NATO, a 8. června v Bruselu ministr Vondra 
naznačil, že ČR od Spojených států nepřijme pouhou „cenu útěchy“12 – je nicméně 
možno předpokládat, že primární účel zařízení, kterým bylo od počátku zvýšit dů-
věru ČR umožněním přímého přístupu ke shromažďovaným a vyhodnocovaným da-
tům v systému protiraketového deštníku, nebyl rozhodující.13 Lze dovodit – a nutno 
zdůraznit, že jde o spekulaci – že přes zklamání z revize původního plánu třetího pi-
líře a obecně Obamovy středoevropské politiky usilovala česká vláda v kontextu ame-
rických plánů na umístění zařízení protiraketového deštníku v Rumunsku a Polsku 
o významnější účast v systému (středisko včasného varování by americká strana fi -
nancovala, nebyli by zde ale přítomni američtí vojáci). Když byla v tomto americkou 
stranou zklamána, rozhodla se od projektu zcela upustit.14

Namísto toho iniciovala nový, vlastní projekt, vedený nicméně totožnou racionali-
tou – pilotní výcvikové centrum (Multinational Air Training Centre, MATC) v Pardu-
bicích. Tento projekt může čerpat z vybudované specializace AČR v oblasti výcviku 
afghánských pilotů a mechaniků na ruských vrtulnících Mi-17 (který probíhal v mi-
nulosti v Afghánistánu a nepravidelně i v ČR) a z hlediska NATO má nezpochybnitel-
nou relevanci – na summitu NATO v Chicagu v květnu 2012 byl zařazen do prvního 
pilíře projektů alianční tzv. chytré obrany (smart defence). Signifi kantní v procesu 
přípravy tohoto centra byl však právě důraz na relaci s USA, resp. snaha české strany 
získat pro projekt americkou podporu, což bylo možno překládat především jako pří-
tomnost amerického personálu.15 Jasný závazek v tomto smyslu se nicméně v roce 
2011 české diplomacii od americké strany získat nepodařilo.16

Jednoznačně pozitivním vývojem pro ČR bylo nakonec rozjednání dohody o vzá-
jemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany. Myšlenka podobné dohody 
se objevila již v době českého vstupu do NATO. Dlouho jí však bránil systém uskuteč-
ňování zahraničních armádních zakázek přes prostředníka, fungující až do roku 2011. 
Jako meziresortní smlouva mezi českým a americkým ministerstvem obrany byla do-
hoda nakonec podepsána v dubnu 2012.17

Energetika a dohoda o investicích
Energetika se stala významným tématem dvoustranných vztahů s USA v souvislosti 
s tendrem na dostavbu třetího a čtvrtého bloku JETE, největším tendrem v historii ČR 
(na zakázku ve výši přibližně 200 mld. Kč), kterého se účastní mj. i americká spo-
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lečnost Westinghouse.18 Česká vláda do něj vstupuje z pozice většinového akcionáře 
ČEZ a pro českou diplomacii byl příležitostí – bez ohledu na jeho nejistý výsledek – 
jak získat pozornost a navázat užší vztahy se státy podporujícími otevřeně svá želízka 
v ohni.19 V případě USA se tak už několikátým rokem (od podpisu první, obecné de-
klarace při návštěvě ministra průmyslu Martina Kocourka ve Washingtonu v prosinci 
2010) nad rámec dlouholeté spolupráce státních regulátorů (SÚJB a Nuclear Regu-
latory Commission) rozvíjela spolupráce na poli civilního využívání jaderné ener-
gie. Jedním z témat návštěvy premiéra Nečase v USA proto bylo např. zřízení civil-
ního jaderného centra v ČR20 a posilování vztahů v této oblasti bylo také důležitým 
bodem jednání amerického náměstka ministra energetiky Daniela Ponemana v Praze 
(27. září).21 

Druhým významným tématem v oblasti ekonomických vztahů, které bylo po dlou-
hém úsilí české diplomacie v roce 2011 otevřeno, bylo předjednání dvoustranné do-
hody o podpoře a ochraně investic. Tato dohoda byla sjednána na počátku 90. let s vět-
šinou zemí střední a východní Evropy (s výjimkou Maďarska) za účelem zajištění 
ochrany amerických investic v těchto transformujících se ekonomikách, považova-
ných za ne zcela stabilní. Americkým investorům umožnila nadstandardní zacházení, 
přičemž pro ČR – vedle symbolického významu dohody vzniklé v určitém dobovém 
kontextu – byla trnem v oku především možnost řetězových (a spekulativních) arbi-
tráží. Proto dlouhodobě usilovala o otevření nových jednání vedoucích k uzavření 
dodatku k současné úmluvě (měnícího zejména právě mechanismus řešení sporů). 
Na jejich zahájení se nakonec domluvil ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg 
s H. Clintonovou během své červnové návštěvy ve Washingtonu (do konce roku ná-
sledně proběhla dvě expertní jednání). Pro ČR by neexistence dohody byla patrně vý-
hodnější než její doplnění, k vypovězení se nicméně nechtěla uchýlit, byť jím Minis-
terstvo fi nancí ČR v minulosti hrozilo. Výsledek celého procesu však není zcela jistý, 
neboť oblast investic spadá schválením Lisabonské smlouvy do výlučné pravomoci 
EU a není jasné, zdali pro předjednání dohody vznikne odpovídající právní základ.

Lidská práva, transparentní vláda a demokracie
Spolupráce v oblasti šíření demokracie a lidských práv je vzhledem k sebepojetí 
USA jako normativní mocnosti a hodnotovému základu české zahraniční politiky (ve 
smyslu „předávání“ zkušeností s přechodem k demokracii a tržní ekonomice) stabilní 
součástí vzájemné relace. V posledních letech dochází k jistému opadnutí amerického 
zájmu o tradiční teritoria působení české lidskoprávní politiky ve východní Evropě, 
který se v souvislosti s transformačními procesy v arabském světě přesouvá zejména 
do oblasti Blízkého východu a severní Afriky, kde česká diplomacie a nevládní orga-
nizace nemají v tomto směru podobně silné postavení. Přesto i v roce 2011 nebyla tato 
tematická oblast bez konkrétních výsledků, zejména díky jednání o Emerging Donors 
Challenge Fund, skrze který americká strana bude přispívat na české transformační 
projekty v zemích Východního partnerství a na západním Balkáně. Byla rovněž za-
hájena jednání o zapojení ČR do americké multilaterální iniciativy Open Government 
Partnership vycházející z původně domácího programu Obamovy vlády Open Gover-
nment Initiative, jehož hlavním strůjcem byl současný americký velvyslanec v Praze 
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Eisen. Premiér Nečas během své návštěvy ve Washingtonu jednal s prezidentem Oba-
mou také o možnosti otevření centra na podporu otevřené vlády a demokracie.22

Ekonomické a kulturní vztahy
V roce 2011 byl zvrácen trend prohlubujícího se schodku obchodní bilance zahájený 
v roce 2007. Převážnou část českého exportu přitom tvořil vnitrofi remní obchod nad-
národních fi rem, zakázky pro velké americké společnosti (např. GE Aviation, Sikor-
ski Helicopters, americkou pobočku IKEA, John Deere nebo Honeywell) a činnost 
poboček českých fi rem v USA (dynamicky rostoucí odvětvím je v současné době pře-
devším vývoj software).23 Spojené státy byly devátým největším přímým zahraničním 
investorem v ČR s přibližně 5% podílem na přímých zahraničních investicích (4,9 
mld. USD).24 Česká republika přijala v tomto roce rovněž novou protikorupční stra-
tegii, což bylo přivítáno velvyslancem Eisenem a šéfem Americké obchodní komory 
v ČR Westonem Staceym. Právě obchodní komora přednesla vládě v roce 2010 sou-
bor čtyřiceti doporučení za účelem účinnějšího boje proti korupce, z nichž podle před-
sedy vlády Nečase deset bylo nakonec do vládní strategie zapracováno.25

Tabulka 1: Obchodní výměna s USA rok 2011 (v mil. USD)

Vývoz 3 344
Dovoz 1 681
Obrat 5 025
Obchodní bilance 1 663

Zdroj: Český statistický úřad, U.S. Department of Commerce.

Rutinní činnost v oblasti kulturní diplomacie zajišťovalo především České cen-
trum v New Yorku, od roku 2008 sídlící v České národní budově (společně s Gene-
rálním konzulátem ČR a Bohemian Benevolent and Literary Association, zastřešu-
jícím sdružením českých krajanských spolků a bývalým vlastníkem budovy). Mezi 
kulturní aktivity centra patřilo promítání českých fi lmů (mj. v rámci programového 
cyklu Summer on the Roof) nebo pořádání výstav (včetně expozice držitelů ceny Jin-
dřicha Chalupeckého za rok 2010 Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova s názvem 
„Socialismus“), sympozií (např. k československému samizdatu) a již tradičního čes-
kého pouličního festivalu na Manhattanu (1. října). Významnou kulturní událostí po-
řádanou ZÚ ve Washingtonu byl festival k 170. výročí narození Antonína Dvořáka 
Mutual Inspirations (8. září–28. října), v jehož rámci se konalo přes 30 koncertů, vý-
stav, přednášek a dalších akcí.

Ministerstvo zahraničních věcí samo organizovalo konferenci k 100. výročí na-
rození Ronalda Reagana. Vystoupili zde ministři zahraničích věcí a obrany Schwar-
zenberg a Vondra a mj. i bývalá americká ministryně zahraničních věcí Condoleeza 
Riceová (kterou během její návštěvy Prahy přijal i prezident Klaus). Reagan je čes-
kými atlantisty považován za vítěze nad Sovětským svazem26 a tak nebylo překva-
pivé, že leitmotivem sympozia byla spekulace, jak by Reagan vnímal dění ve střední 
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Evropě dnes. Po Reaganovi byla v souvislosti s jeho výročím pojmenována část dosa-
vadní ulice Zikmunda Wintra v pražské Bubenči u rezidence amerického velvyslance. 

Významným úspěchem české kulturní diplomacie byla světovými sdělovacími 
prostředky zaznamenaná27 přítomnost kresleného dětského hrdiny Krtečka na poslední 
misi (STR-134) raketoplánu Endeavour (16. května–1. června) – jednalo se o před-
poslední let současné generace raketoplánů NASA. Do vesmíru jej vynesl astronaut 
Andrew Feustel, jehož žena je českého původu (při svém předchozím letu raketoplá-
nem Atlantis v roce 2009 měl s sebou Nerudovy Písně kosmické). Feustel navštívil 
v srpnu ČR a obdržel zde medaili Akademie věd za zásluhy o vědu, vzdělání a kulturu 
a za prosazování humanitárních idejí, neboť v této době působil jako garant společ-
ného projektu AV ČR a amerického velvyslanectví v Praze „Mladí velvyslanci vědy 
a technologií“, jehož cílem byla motivace mladých českých talentů a vytváření příle-
žitostí pro jejich výzkumné pobyty ve špičkových amerických laboratořích.

Dvacet let existence oslavila v roce 2011 Fulbrightova komise v ČR. Prostřed-
nictvím řady programů spolufi nancovaných americkou a českou vládou udělila bě-
hem této doby 1238 stipendií (680 pro české recipienty a 558 pro americké) a 209 
cestovních grantů, zejména studentských.28 Nakonec, v říjnu byl v Praze znovuodha-
len pomník prezidenta Woodrow Wilsona ve Vrchlického sadech u Hlavního nádraží. 
Doprovodného sympozia, které pořádala americká nevládní organizace American Fri-
ends of the Czech Republic, se zúčastnili mj. M. Albrightová a V. Havel. Zástupci or-
ganizace se rovněž setkali s místopředsedy Senátu ČR Alenou Gajdůškovou a Pře-
myslem Sobotkou.

IDENTIFIKACE HLAVNÍCH AKTÉRŮ 
ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY VŮČI USA

Hlavními aktéry české zahraniční politiky byly již tradičně MZV a Ministerstvo 
obrany ČR (díky významu bezpečnostních témat ve vzájemné relaci). Uvnitř MZV 
šlo především o ZÚ Washington, odbor amerických států (OAS) a následně, podle té-
matu, o sekci NM1, odbor bezpečnostní politiky (OBP), odbor lidských práv a trans-
formační politiky (LPTP), velvyslance se zvláštním posláním pro energetickou bez-
pečnost Václavu Bartušku a zmocněnce pro vědu a technologie MZV Petra Kaisera, 
přidruženého k sekci ekonomické (SEK). MZV i MO tvoří se svými americkými pro-
tějšky rovněž stálé meziresortní platformy. V případě MZV jde o tzv. strategický dia-
log, vedený se State Departmentem (3. kolo proběhlo v květnu 2011 ve Washingtonu 
a zúčastnil se jej 1. náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider a Assistant 
Secretary of State Phil Gordon).29 Mezi MO a Department of Defense probíhají se-
tkání v rámci tzv. High-Level Defense Group (na české straně jsou zastoupeni i úřed-
níci MZV). V energetických otázkách bylo činné Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR (spolupracující na americké straně s Department of Energy),30 v tématu investic 
potom Ministerstvo fi nancí ČR (společně s OAS MZV). Do procesu vytváření za-
hraniční politiky byla zapojena i vláda (jako rozhodovací orgán), Úřad vlády ČR (při 
přípravě návštěvy premiéra Nečase ve Washingtonu), Parlament ČR (skrze návštěvy 
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parlamentních delegací,31 či setkání místopředsedů Senátu s představiteli American 
Friends of the Czech Republic) a prezident, byť jeho návštěvy jsou již tradičně vedeny 
po vlastní ose a bez návaznosti na činnost ostatních aktérů české zahraniční politiky. 
Kulturní diplomacii dominovalo tradičně České centrum v New Yorku jako příspěv-
ková organizace MZV. Ústav mezinárodních vztahů jako veřejná výzkumná insti-
tuce zřízená MZV vypracoval pro amerického velvyslance v březnu diskusní materiál 
o budoucnosti vzájemných vztahů mezi ČR a USA.32 S americkou stranou spolupra-
covala i AV ČR a v oblasti civilní jaderné energetiky (se zprostředkováním americ-
kého velvyslanectví) česká výzkumná centra jako ČVUT v Praze nebo VÚT v Brně, 
trvala rovněž spolupráce českých vědeckých institucí s americkou Missile Defense 
Agency (MDA).

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA VŮČI USA V MEDIÁLNÍM 
A VEŘEJNÉM PROSTORU

Depolitizace vztahů s USA zmíněná v úvodu se zákonitě promítla i do „vyklizení“ 
veřejného prostoru, které vyniká zejména ve srovnání s viditelností iniciativ proti 
i na podporu umístění amerického radaru v ČR před několika lety. Jedinou událostí 
v českém veřejném prostoru, která se – byť okrajově – vzájemných vztahů dotkla, 
byla první, v srpnu pořádaná Prague Pride. V souvislosti s kontroverzí, kterou akce, 
resp. její podpora pražským primátorem vyvolala, a konkrétně vyjádřeními preziden-
tova vicekancléře Petra Hájka, vzniklo společné prohlášení 13 zahraničních amba-
sád včetně velvyslanectví USA (které Hájkovy výroky o homosexualitě kritizovalo 
již předtím),33 v němž byla vyjádřena podpora práva LBGT komunity „uspořádat po-
kojný a zákonný průvod, aby zvýšili povědomí o specifi ckých tématech, které se jich 
týkají“.34 K tomuto stanovisku se kriticky vyjádřil prezident Klaus i ministr zahranič-
ních věcí Schwarzenberg, podle kterého bylo „kontraproduktivní a přebytečné vyja-
dřovat podporu právům, jež v ČR nikdo nepopírá ani neupírá“.35

Ve sdělovacích prostředcích byly Spojené státy v zahraničněpolitickém kontextu 
zmiňovány nejčastěji v souvislosti s plánovanou dostavbou JETE. Podle mediální 
analýzy zpracované pro účely této kapitoly se tohoto tématu týkalo celých 69 % rele-
vantního zpravodajství. Podstatně méně pokryty byly ve spojení s USA další témata 
jako výcvikové středisko v Pardubicích (19 %). Smlouvě o ochraně investic byly vě-
nováno pouze 3 % zpráv, z nichž ani jedna nebyla uveřejněna v tištěných médiích.

Největší pozornost médií se upínala ke vztahům s USA v souvislosti s říjnovou ná-
vštěvou předsedy vlády Nečase. V tištěných sdělovacích prostředcích, rozhlase i te-
levizi byl přitom zpravodajský důraz kladen jednoznačně právě na Temelín. Význam 
tohoto tématu pro americkou stranu vysvětloval z pohledu českých sdělovacích pro-
středků i vysokou úroveň přijetí premiéra (včetně jeho ubytování v honosné rezidenci 
Blair House, kde před ním z českých politiků bydlel pouze V. Havel). Téma JETE 
– šance Westinghouse a spekulace o kritériích, na jejichž základě bude vybrán vítěz 
tendru (účast českých podniků, strategické ohledy) – zcela zastínilo ostatní položky 
agendy, byť premiér usiloval o to, aby v rozhovorech poskytnutých médiím mohl ob-
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rátit pozornost i k nim, a význam tendru při jednání s prezidentem Obamou se snažil 
spíše marginalizovat.36 Převažovaly výstupy zpravodajského charakteru či rozhovory 
s českými účastníky návštěvy, zejména premiérem samotným. V názorových sekcích 
Lída Rakušanová na ČRo 6 mínila, že ekonomické otázky ve vzájemné relaci vystří-
daly bezpečnostní problematiku,37 a Daniel Anýž v Hospodářských novinách varoval 
před tím, aby se předseda vlády nechal opít americkou pozorností, protože ČR je pro 
USA pouze jedním z mnoha partnerů a „samotný Temelín je v česko-amerických vzta-
zích zatím jen holubem na vzdálené střeše“.38

ZÁVĚR

Po trvajícím „radarovém“ otřesu bylo v roce 2011 jednoznačným pozitivem nalezení 
a oboustranná internalizace referenčního rámce vzájemných vztahů, vystavěného na 
třech pilířích bezpečnostních vztahů, ekonomických vztahů a spolupráce v oblasti 
šíření demokracie, transparentní vlády a lidských práv. Mezi nezpochybnitelné vý-
sledky české diplomacie lze v tomto roce zařadit významné nakročení k dohodě o po-
řizování vojenského materiálu v bezpečnostní oblasti a rozvinutí spolupráce v oblasti 
civilního využívání jaderné energie a otevření jednání o přejednání dohody o ochraně 
investic v oblasti ekonomické. Posilovány byly i vztahy v oblasti lidských práv, kde 
byla připravena půda pro pokračování „standardního modelu“ spolupráce v prioriti-
zovaných regionech české transformační politiky (výkon činnosti českými nevlád-
ními organizacemi s významným fi nančním příspěvkem americké strany), byť se 
v posledních letech z geografi ckého hlediska USA věnují těmto regionům méně než 
v minulosti.

Na druhé straně, bezpečnostní vztahy byly stále zatíženy jistou zahořklostí a vnitřní 
disonancí českých atlantistických elit a jejich nejistotou, jak se konstruktivně vztaho-
vat k Obamově administrativě, jíž v kontextu deklarovaného resetu ve vztazích s Rus-
kem a „stahování“ ze střední Evropy obviňují z politiky appeasmentu. Zdá se, že tato 
kognitivní situace vede ke strategii bezpečnostních vztahů, v jejímž středu stojí snaha 
vojensky „přikovat“ za každou cenu USA k ČR, s možným výhledem, že příští ame-
rická vláda se vrátí k původnímu plánu třetího pilíře. Naděje na podobnou změnu 
kurzu jsou nicméně iluzorní39 a je otázkou, zdali toto poněkud zúžené vnímání ideál-
ních prostředků k zajištění vlastní bezpečnosti, které se zdá být navíc podloženo pro-
blematickou dichotomií USA / Evropa vylučující souběžné konstruktivní posilování 
bezpečnostních pout s oběma zároveň (aniž by posilování jedněch podrývalo druhé 
či bylo instrumentalizováno jako prostředek k dosažení druhých), nevede k subopti-
málním výsledkům. Zatímco k posilování své přítomnosti ve střední a východní Ev-
ropě se USA staví přinejmenším zdrženlivě, protože narozdíl od evropského severu 
(Arktida) a jihu (Středomoří) zde nemají v současnosti strategické priority, bezpo-
chyby by na české straně ocenily příklon k podobně otevřenému strategickému my-
šlení, které v současné době převládá např. v Polsku (a vůbec sbližování s Varšavou 
v bezpečnostní oblasti).40
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