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Zahraniční politika polistopadového 
Československa jako součást vyrovnání se 
s minulostí1

The paper deals with the foreign policy of Czechoslovakia following the restoration of democracy 
in the country after the end of the Cold War from the end of 1989 to the division of Czechoslovakia 
late in 1992. With direct internal political and economic radical transformations, the need emerged for 
a fundamental departure from the past also in terms of the international status of Czechoslovakia and its 
foreign policy. The first tangible results of Czechoslovak diplomacy were the withdrawal of Soviet oc-
cupation troops from Czechoslovakia and the termination of Soviet hegemony in the satellite countries 
of Central Europe by the dissolution of the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw 
Pact. On the other hand, equally significant was the renewal of friendly relations with Western countries, 
particularly with Italy, France and the Federal Republic of Germany. However, the Czechoslovak effort 
to stop the bipolar bloc arrangement in Europe by establishing a new security structure - the European 
Security Commission - was unsuccessful. Due to the increasingly difficult situation in Europe as a result 
of the war in Yugoslavia and the collapse of the Soviet Union, Czechoslovak foreign policy was faced 
with two new challenges in order to ensure the prosperity and security of the state - accession to the 
European integration and security structures in the form of the European Community and NATO. These 
tasks, in a fundamental contrast to the international position of Czechoslovakia in the past, have already 
been fulfilled by both the Czech Republic and the Slovak Republic as independent states. In 1999 and 
2002, the two countries joined NATO and in 2004, jointly also the EU.
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1 Stať byla zpracována v rámci grantového projektu VEGA SAV č. 2/0045/16 Politika a história – súčasť vyrovnávania sa 
s minulosťou s využitím příslušných pasáží rukopisu autorovy monografie V silokřivkách mezinárodních vztahů: mezi-
národní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho vzniku po vstup do EU. Praha : Nakladatelství 
Oeconomica, 2018.
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Úvod

Pád komunistického režimu v roce 1989 v Československu pro Čechy a Slováky, spojené 
tehdy ještě v rámci jednoho státu, otevřel cestu k obnově demokratického systému. Nedílnou 
a kardinální součástí a i předpokladem demokratických přeměn byla i obnova mezinárodního 
postavení a zahraniční politiky Československa jako suverénního aktéra mezinárodních vztahů.

Předkládaná stať usiluje postihnout následující rámcové a relevantní záležitosti této prob-
lematiky s tomu odpovídající strukturací. Předně bude pozornost věnována formování zahra-
niční politiky Československa bezprostředně po listopadu 1989. Na jejím základě pak zásadní 
transformaci vztahů s komunistickými zeměmi a zde především se Sovětským svazem, což byl 
hlavní předpoklad obnovy mezinárodního postavení Československa jako suverénního státu. 
Transformace vztahů se zanikajícím komunistickým Východem umožnila naproti tomu obnovu 
plnohodnotných styků s ostatními zeměmi, zejména s demokratickými zeměmi Západu, do je-
jichž celku Československo přináleželo již před druhou světovou válkou. Z hlediska vyrovnání 
se s minulostí právě tento návrat Československa jako suverénního státu do svobodně určeného 
mezinárodního společenství znamenal kardinální změnu v jeho postavení aktéra v mezinárod-
ním systému. To také umožnilo jednak vlastní aktivity a iniciativy Československa v mezinárod-
ním prostředí a z hlediska udržení nově obnovené suverenity především úsilí o jeho ukotvení 
v euroatlantických bezpečnostních a evropských integračních strukturách v podobě NATO a EU. 

Uvedený návrat Československa „zpět do Evropy“ vyžaduje ještě dvě stručné poznámky 
vycházející z následujících otázek: 1) předně jakou minulostí se vlastně polistopadové Česko-
slovensko muselo vypořádat a 2) do jaké Evropy se Československo vracelo?

Ad 1) Zde se konkrétně modelově jednalo o změnu postavení, kdy Československo jako 
sovětský satelit představovalo omezeného aktéra v mezinárodním systému, do postavení suve-
rénního aktéra.2

Ad 2) Z hlediska dobového pojímání uspořádání Evropy v období doznívajícího konce stu-
dené války na přelomu 80. a 90. let 20. století úvahy hlavních protagonistů tvorby českoslo-
venské zahraniční politiky v návaznosti na úvahy z disentu vycházely z představ opírajících se 
o úspěch Gorbačovovy perestrojky a tím pádem o změnu sovětské politiky směrem k budování 
„společného evropského domu“, počítající s demokratizací Sovětského svazu i jeho satelitů. 
Málokdo ovšem počítal s tak eruptivním rozpadem sovětského bloku včetně Sovětského svazu 
samotného. Přesto se počítalo s tím, že státy bývalého sovětského bloku nastoupí cestu demo-
kratických přeměn. Vzorem se stala západní Evropa prosperujících demokratických států, které 
tuto cestu nastupovaly v době, kdy Československo i ostatní sovětští sateliti byli této možnosti 
zbaveni. 

2 K tomu blíže autorova stať Proměny postavení aktéra v mezinárodním systému. Případová studie: český stát. In  Studia 
Politica Slovaca, 2017, X, č.1, s. 48–64.
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Formování zahraniční politiky polistopadového Československa 

Změna režimu v Československu našla svůj výraz rovněž v oblasti jeho zahraničněpolitické 
orientace zejména v situaci, kdy docházelo rozpadem sovětského bloku k formování nových 
vztahů mezi východem a západem Evropy. Novou linii zahraniční politiky formulovala vláda 
národního porozumění ve svém programovém prohlášení z 19. prosince 1989, v němž položila 
důraz na to, aby se demokratické Československo na základě nového pojetí a praktické politiky 
lidských práv ve vnitřní politice „změnilo z brzdy integračních procesů na jednoho z iniciátorů 
helsinského procesu a demokratizace mezinárodních vztahů“. Československá zahraniční poli-
tika měla být politikou otevírání se světu ve snaze, „aby se dosavadní blokové pojímání bezpeč-
nosti v Evropě proměnilo v pojímání pluralitní, v němž Československo bude moci uplatnit svou 
touhu po spolupráci a otevřeném dialogu“. Dále byla vyjádřena respektace závazků plynoucích 
z členství Československa ve Varšavské smlouvě s tím, že Československo bude usilovat, aby 
se oba bloky zapojily do budování celoevropských bezpečnostních struktur a aby „tyto závazky 
byly založeny na rovnoprávnosti a nezasahování do vnitřních věcí“.3  V zahraničně ekonomické 
oblasti mělo dojít ke změně dosavadní převažující orientace na země sovětského bloku a k ná-
vratu Československa do mezinárodních obchodních a finančních organizací. 

Konec studené války a pád železné opony na hranicích Československa s Rakouskem a SRN 
symbolizovalo již 17. a 23. prosince 1989 přestřižení drátěných zátarasů ministry zahraničních 
věcí těchto zemí Jiřím Dienstbierem, Aloisem Mockem a Hansem-Dietrichem Genscherem. 
Směřování k novému mezinárodnímu postavení Československa jako suverénního státu bylo 
v užším, kontinentálním rámci dobově vyjadřováno sloganem „zpět do Evropy“.

Výrazným fenoménem se vedle nově proklamované linie v zahraniční politice stala pre-
zidentská diplomacie v podobě řady zahraničních cest V. Havla bezprostředně po jeho zvolení 
do sjednocujícího se Německa, USA, Sovětského svazu a dalších zemí, stejně tak i na řadu 
významných mezinárodních jednání.4 Nová obsahová linie československé zahraniční politiky 
byla doprovázena řadou s tím spojených a nutných personálních a organizačních změn v česko-
slovenské diplomacii od ministerstva až po zastupitelské úřady.5 

3 VESELÝ, Zdeněk (ed.): Dějiny české politiky v dokumentech. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 677.
4 Z hlediska svého významu a pojetí Havlovu iniciativu na tomto poli vystihl v jeho biografii D. Kaiser: „Havlova ofen-

zivní diplomacie fungovala jako jedna velká reklama, jejímž cílem bylo přetavit zájem o ,sametovou revoluci´ a jejího 
filozofujícího prezidenta do trvale příznivého obrazu Československa ve světě. To se jednoznačně podařilo a to také 
byla jedna z největších politických zásluh Václava Havla o republiku. Podobně jako na domácí scéně i na zahraničních 
cestách fungoval prostě tím, že dokázal nastolit dobrou náladu“ (KAISER, Daniel. Prezident: Václav Havel 1990–2003. 
Praha – Litomyšl : Paseka, 2014, s. 24).  

5 Blíže viz DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie 
(1918–1992). Praha : Academia 2012, s. 233 an.
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Transformace vztahů se Sovětským svazem a zeměmi sovětského bloku 

Zásadně se změnila povaha československo-sovětských vztahů. Prvořadým úkolem v této 
oblasti bylo nastolení plné suverenity Československa, což ve vztahu k Sovětskému svazu zna-
menalo především dosáhnout odchodu sovětských vojsk z republiky, podobně jako o to usilovaly 
i další země bývalého sovětského bloku, kde se nacházely sovětské jednotky, tj. Maďarsko, 
Polsko a NDR.6

První krok k tomu politicky udělala rekonstruovaná vláda L. Adamce. Dne 3. prosince 1989 
přijala stanovisko, v němž kvalifikovala vstup vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 „za po-
rušení norem vztahů mezi suverénními státy“.7 Sovětské straně bylo na základě toho navrženo 
zahájit jednání o mezivládní dohodě týkající se pobytu sovětských vojsk. Z toho vyplývající 
požadavek odchodu vojsk byl oslaben poukazem na nutnost řešit tuto záležitost ve vazbě na 
postup celoevropského odzbrojovacího procesu.8 Velmi neurčitě a mlhavě však byla tato zá-
ležitost formulovaná v příslušné pasáži uvedeného programového prohlášení vlády národního 
porozumění z prosince 1989.9 Požadavek odchodu sovětských vojsk z Československa souvisel 
i s obavami nového československého vedení z toho, jakým směrem se budou vyvíjet poměry 
v Sovětském svazu a zda se Moskva nebude snažit zachránit svůj hroutící se blok opětně mo-
cenským zásahem. Československá vládní delegace tento požadavek nastolila již při své první 
návštěvě Moskvy 20. prosince 1989.   

Po sovětském zdráhání nakonec jednání začala v polovině ledna 1990.10  V čele českoslo-
venské delegace byl náměstek ministra zahraničních věcí Evžen Vacek. Sovětskou delegaci vedl 
náměstek sovětského ministra zahraničních věcí Ivan P. Aboimov, doprovázený početnou suitou 

6 Celkově se zde nacházelo (v tisících) 545,38 vojáků, z toho v Československu 73,5, v Maďarsku 49,7, Polsku 58,5 
a nejvíce – 363,68 – v NDR (PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991: dokumenty. Praha, 
1996, s. 63). Z NDR sovětská vojska odcházela v souvislosti se sjednocením Německa na základě německo-sovětské 
smlouvy z 12. 10. 1990 se lhůtou nejpozději do konce roku 1994.

7 Tamtéž, s. 30. O den později se od intervence distancovala sovětská vláda a téhož stejné a společné stanovisko na setkání 
v Moskvě zaujali i představitelé všech intervenčních států (tamtéž, s. 10). 

8 Tamtéž, s. 31. V tomto kontextu začalo v Československu – podobně jako v NDR a Maďarsku – již od počátku roku 
1989 docházet k částečné redukci sovětského vojenského kontingentu v rámci jednostranného závazku sovětské strany 
snížit svou vojenskou přítomnost ve středoevropském prostoru. (Konkrétně viz PECKA, Jindřich a kol. Sovětská armáda 
v Československu 1968–1991: chronologický přehled. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1996, s. 136–139).  

9 K výše uvedené proklamaci závazků a principů členství v rámci Varšavské smlouvy bylo pouze připojeno: „Těmto prin-
cipům odpovídá i naše jednání se Sovětským svazem, týkající se dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území“ 
(VESELÝ, Dějiny české politiky v dokumentech, s. 677).

10 Jejich průběh blíže viz ve vzpomínkách J. Dienstbiera (DIENSTBIER, Jiří. Od snění k realitě: vzpomínky z let 1989–
1999. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 41 an.). Z hlediska diplomatické taktiky se v práci delegace kromě 
dalších na základě svých historických znalostí významně uplatnil Dienstbierův poradce Jaroslav Šedivý, posléze přední 
československý diplomat a ministr zahraničních věcí, který rovněž průběh následného jednání zachytil ve svých knižně 
vydaných vzpomínkách. (Nejpodrobněji ŠEDIVÝ, Jaroslav. Černínský palác v roce nula. Praha : Ivo Železný 1997, 
s. 46–67; též TÝŽ. Velvyslancem u Eiffelovy věže: Praha – Paříž v zahraniční politice. Praha : Mladá fronta, 2008, 
s. 17–29). Viz též ŠEDIVÝ, Jiří. Odchod sovětských vojsk z Československa. In Mezinárodní vztahy, 1993, 28, č. 3, 
s. 40–52.
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vysokých důstojníků. Sovětská strana zpočátku nechtěla jednat o stažení vojsk, ale o transfor-
maci jejich postavení v zemi s odvoláním na to, že Československo sovětskou vojenskou účast 
potřebuje v zájmu zajištění své bezpečnosti ve vztahu k Německu. Když toto bylo odmítnuto, 
sovětská strana argumentovala, že nemůže odchodem z Československa oslabit svou pozici při 
vídeňských jednáních o snížení stavu vojsk a výzbroje ve střední Evropě mezi státy NATO a Var-
šavské smlouvy. Československá strana však prosadila, že tento problém je bilaterálního, nikoli 
multilaterálního charakteru, protože sovětská vojska považuje za okupační a jejich příchod ani 
přítomnost nezakotvuje žádná dohoda na bázi Varšavské smlouvy. Další fáze se pak již týkala 
jednání o odchodu vojsk. Sovětská strana se snažila prosadit co nejdelší lhůtu v horizontu deseti 
až pěti let s poukazem na to, že dřívějšímu termínu brání omezené dopravní možnosti a že pro 
odsunuté vojáky a jejich rodiny nemá doma připraveno profesní a sociální zázemí. Po složitých 
jednáních a neústupnosti československé strany bylo nakonec dosaženo, že sovětská vojska se 
stáhnou i s utajovanou jadernou municí z Československa do poloviny roku 1991. 

Za návštěvy prezidenta Havla v Moskvě byla pak 26. února 1990 ministry zahraničních věcí 
obou zemí Jiřím Dienstbierem a Eduardem Ševardnadzem podepsána dohoda o odchodu sovět-
ských vojsk.11 Plánované termíny odsunu sovětských jednotek byly dodrženy. Dne 25. června 
byl odchod stvrzen podpisem závěrečného protokolu zmocněnci obou vlád.12 Tím bylo odstra-
něno hlavní trauma dvaadvacet let zatěžující vzájemné vztahy.

Týž den jako dohoda o odchodu sovětských vojsk byla prezidenty obou zemí V. Havlem 
a M. Gorbačovem podepsána deklarace o vztazích mezi Československem a Sovětským svazem, 
v níž oba státníci prohlásili, že vztahy mezi oběma zeměmi „se budou rozvíjet na základě rovno-
právnosti a plného vzájemného respektování státní svrchovanosti“.13 

Na tomto základě bylo dohodnuto sjednání nové smlouvy, která ovšem už – podobně jako 
smlouvy s dalšími bývalými státy sovětského bloku – neměla mít charakter spojenecké smlouvy, 
ale měla být rámcově politickou přátelskou smlouvou. Dne 3. října 1991 byla v Praze ministry 
zahraničí obou zemí J. Dienstbierem a Borisem Pankinem (předtím velvyslancem v Praze) pa-
rafována československo-sovětská smlouva o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolu-
práci. Vzhledem k následnému rozpadu Sovětského svazu však nedošlo k jejímu definitivnímu 

11 VESELÝ, Zdeněk (ed.). Dějiny českého státu v dokumentech. 3. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012, s. 742–744. 
Dohoda se v preambuli odvolávala na výše uvedená vládní prohlášení ze 3. a 4. 12. t. r. „včetně jejich právních aspektů“. 
Vstupovala v platnost dnem podpisu a nemusela být jako smlouva ratifikována, což by jistě byla možná problematická 
a nejistá záležitost při schvalování na sovětské straně. Dohoda tak vlastně rušila stav, který předtím nenastal na základě 
ujednání obou stran, ale z československé strany nevyžádanou a odmítnutou intervencí druhé strany dohody.

12 PECKA, Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991, s. 240–241. Jako poslední sovětský voják opustil 
Československo 27. 6. t. r. velitel Střední skupiny sovětských vojsk generál Eduard Vorobjov.

13 Tamtéž, s. 109. O rok později, v květnu 1991, deklaraci o vzájemných vztazích na československo-ruské úrovni podepsal 
prezident Havel s prezidentem státně se emancipujícího Ruska Borisem Jelcinem. Pokud jde o výše uvedenou česko-
slovensko-sovětskou deklaraci, V. Havel ji považoval za způsob, jak se vyhnout pokračování vztahů na bázi spojenecké 
smlouvy z roku 1970, jejíž dvacetiletá platnost právě končila a hrozilo její pokračování (HAVEL, Václav. Prosím struč-
ně: rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty.  [Praha:] Gallery 2006, s. 103–104).  
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podpisu. Namísto ní pak byla za návštěvy V. Havla v Moskvě 1. dubna 1992 s prezidentem 
Borisem Jelcinem nová smlouva zúžená již jen na Rusko.14 V její preambuli je odsouzeno jako 
nepřípustné použití síly proti Československu v roce 1968, jakož i na základě toho neosprave-
dlnitelné setrvávání sovětských vojsk na československém území. Touto smlouvou měla být 
také ukončena platnost československo-sovětské spojenecké smlouvy z roku 1970. Smlouva ale 
nevstoupila v platnost vzhledem k tomu, že se následně rozdělilo zase Československo. Spolu 
s touto smlouvou byla podepsána dohoda o vypořádání majetkových a finančních pohledávek 
a požadavků spojených se vstupem, pobytem a odchodem sovětských vojsk v Československu.15

V souladu se svou novou zahraničněpolitickou orientací a jejím demokratickým základem 
Československo mělo eminentní zájem na reformách Gorbačovovy perestrojky. Proto velké oba-
vy na československé straně vyvolal pokus konzervativních sil o puč v srpnu 1991. Na druhé 
straně Československo podporovalo emancipační snahy jednotlivých svazových republik, zej-
ména pobaltských, usilujících o úplné vymanění se ze sovětského područí.

Po rozpadu Sovětského svazu Československo přivítalo v deklaraci vlády z 26. prosince 1991 
jeho transformaci ve Společenství nezávislých států. S jednotlivými nástupnickými postsovět-
skými republikami pak jako se svrchovanými státy navázalo diplomatické styky. S pobaltskými 
republikami Litvou, Lotyšskem a Estonskem Československo navázalo diplomatické styky již po 
opětném vyhlášení jejich nezávislosti ještě před rozpadem celého Sovětského svazu v září t.r.16

Změna ve vztazích k Sovětskému svazu ze strany Československa, ale i dalších zemí měla 
svůj dopad i na další existenci organizací multilaterálního charakteru ovládaných Sovětským 
svazem, konkrétně na Radu vzájemné hospodářské pomoci a Varšavskou smlouvu.

Pokud šlo o RVHP, na jejím 45. zasedání počátkem ledna 1990 v Sofii byl projeven ne-
jen Československem, ale i dalšími členy zájem na jejím pokračování, ovšem s tím, že musí 
dojít k zásadní revizi mechanismu hospodářské součinnosti na základě tržních mechanismů. 
Důvodem byly již letité vazby mezi členskými státy a ze strany Československa zájem o trhy 
východoevropských zemí, na nichž by nyní Československo mohlo operovat na základě ekono-
mických, a nikoli vnucených politických pravidel.17

Do tohoto kontextu zapadá iniciativa československého ministra zahraničních věcí J. Dienstbie-
ra, se kterou vystoupil 16. května 1990 na Harvardově univerzitě se zřejmou symbolickou evokací 
na tamní vystoupení státního tajemníka George Marshalla v červnu 1947. Dienstbier na ochotu a zá-
jem USA pomoci zemím bývalého sovětského bloku reagoval návrhem, aby vyspělé západní země 

14 Československá zahraniční politika. Dokumenty. Praha : Orbis, 1992, s. 334–345.
15 Jejich výši 8. 5. 1991 československá vláda vyčíslila na 14,772 mld. Kč (PECKA, Sovětská armáda v Československu 

1968–1991, s. 209). Sovětská strana se pak smluvně zavázala uhradit je ve výši 160 milionů dolarů. (BARANOVA, 
Aleksandra a kol. Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy = Rossijsko-češskije torgovo-ekonomičeskije otnošenija. 
Praha : PR-Aspekt International, 2014, s. 211).

16 Přesněji řečeno se jednalo o obnovení diplomatických styků navázaných s Estonskem v roce 1928, s Litvou a Lotyšskem 
již v roce 1927.

17 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. 2. díl. Období 1945–1992. Brno : 
Doplněk, 2009, s. 942.
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poskytly rozsáhlou pomoc v podobě finanční půjčky Sovětskému svazu. Ten by tak získal dostatek 
prostředků, kterými by byl schopen platit dodávky zboží z Československa, Polska a Maďarska.18 
Tento tzv. Dienstbierův plán spojité pomoci Východu se nakonec z řady důvodů nerealizoval.19

Nerealizovala se ani transformace RVHP, která svou činnost ukončila na svém následném 
46. zasedání v Budapešti 28. června 1991.20 

Rozpad předchozích ekonomických vazeb a nové mezinárodní i vnitřní podmínky pro uplatnění 
a potřeby Československa se rychle odrazily i ve struktuře obratu jeho zahraničního obchodu. Jest-
liže se Sovětským svazem v roce 1989 představoval 30,5 %, v roce 1992 to bylo již jen 17,3 %.21

V případě Varšavské smlouvy bylo úmyslem sovětské strany přetvořit tento pakt à la NATO 
východoevropského střihu. Československé stanovisko v úvahách nového politického establis-
hmentu původně uvažovalo o případném zrušení obou paktů v rámci vytváření nové bezpečnost-
ní struktury v kontinuitě s představami disentu vyjádřených již v Pražské výzvě  roku 1985.22 To 
však ohledně NATO ze strany Západu bylo nereálné. Stejně tak západní státy počítaly i s další 
existencí Varšavské smlouvy.23 

Vojenská intervence Moskvy proti emancipačním snahám v Pobaltí v lednu 1991 a obavy 
z dalšího vývoje v Sovětském svazu ale urychlily úsilí diplomacie Československa, Maďarska 
i Polska, odkud právě odcházely sovětské jednotky, o úplný zánik Varšavské smlouvy. Prvním 
krokem bylo rozhodnutí zrušit k 31. březnu 1991 vojenské struktury paktu, učiněné na zasedání 
na zasedání Politického poradního výboru 25. února t. r. v Budapešti. Definitivní tečku za existen-
cí paktu pak učinil následný summit členských států 1. července 1991 v Praze přijetím a podpisem 
protokolu o ukončení činnosti a rozpuštění Varšavské smlouvy.24  Symbolicky v hlavním městě 

18 Původcem návrhu i s uvedenou evokací na Marshallův plán byl J. Šedivý. (Blíže viz DIENSTBIER, Od snění k realitě,  
s. 112–113).

19 Následně neúspěšná byla i podobná iniciativa polského premiéra Jana Bieleckého (PRŮCHA, Hospodářské a sociální 
dějiny Československa 1918–1992, 2, s. 943).

20 Svým způsobem představovalo kuriozitu v dějinách multilaterální diplomacie, protože trvalo po obsahové stránce 
pouhou čtvrt hodinu, vyplněnou jen projevem zástupce hostitelské země.

21 Oproti tomu se z 37,1 % na 64,2 % zvedl podíl vyspělých zemí s tržní ekonomikou (PRŮCHA, Hospodářské a sociální 
dějiny Československa 1918–1992, 2, s. 965).

22 V ní se k tomu tehdy uvádělo spolu s dalšími návrhy: „Navrhněme tedy, aby Severoatlantický pakt a Varšavská smlouva 
zahájily co nejdříve jednání o rozpuštění svých vojenských organizací, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní 
v Evropě instalovaných či na Evropu namířených a o odchodu vojenských jednotek USA a SSSR z území jejich evrop-
ských spojenců. Součástí dohody by mělo být snížení stavů armád všech stran na evropském kontinentu na úroveň, která 
by vylučovala obavy kohokoliv z možného přepadení“ (CíSAřOVSKá, Blanka – PREČAN, Vilém, ed.  Charta 77: 
dokumenty 1977–1989, 2. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 693). Se stejnými návrhy tehdy přicházela 
i sama Varšavská smlouva. Naposledy v květnu 1989 na zasedání ministrů zahraničních věcí paktu v Moskvě v podobě 
výzvy k rozpuštění obou vojenskopolitických paktů s tím, že nejdříve dojde k rozpuštění jejich vojenských struktur.

23 K tomu uvádí J. Dienstbier: „Ještě v roce 1990 působila představa zániku Varšavské smlouvy bez rozpuštění NATO i na 
Západě pro mnohé jako fantazírování, nemluvě už o tom, že by si žádný politik a společenský vědec netroufal předpo-
vídat brzký rozpad Sovětského svazu, nechtěl-li být označen za blázna. Západní politikové proto nechtěli rozpouštět ani 
Varšavskou smlouvu“ (DIENSTBIER, Od snění k realitě, s. 76).

24 Pokud jde o důvod rozpuštění paktu, protokol se v preambuli odvolává na „hluboké změny, probíhající v Evropě, které 
znamenají ukončení konfrontace a rozdělení kontinentu“, a na dokumenty přijaté 19. 11. 1990 těsně před započetím 
pařížského summitu KBSE, konkrétně na deklaraci 22 států NATO a Varšavské smlouvy, kde tyto prohlásily ukončení 
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země, proti níž Varšavská smlouva uskutečnila jediný invazní vojenský zásah za celou dobu své 
existence, a to ještě neoprávněný. Československo také bylo poslední předsednickou zemí paktu 
a československý diplomat Zdeněk Matějka posledním generálním tajemníkem jeho Politického 
poradního výboru.25 Formálně právně Varšavská smlouva ukončila svou činnost 18. února 1993, 
když poslední ratifikační listinu uvedeného rozpouštěcího protokolu v Praze uložilo Rusko.

Úroveň vztahů s ostatními zeměmi bývalého sovětského bloku byla namísto předchozích 
spojeneckých smluv posunuta do roviny přátelských smluv mezi jednotlivými postkomunistic-
kými zeměmi. Jako první byla 6. října 1991 uzavřena smlouva o dobrém sousedství, solidaritě 
a přátelské spolupráci s Polskem, podepsaná prezidenty obou zemí Václavem Havlem a Lechem 
Wałesou v Krakově.26 Dne 6. dubna 1992 byla za návštěvy V. Havla v Sofii uzavřena podobná 
smlouva s Bulharskem.27 Podobně jako v případě smlouvy s Ruskem uzavřením těchto smluv 
končila platnost spojeneckých smluv z předchozího období. 

Na podobné smluvní bázi však nebyly uspořádány vztahy k Maďarsku. Dokonce došlo ke 
zhoršení vzájemných vztahů zapříčiněném mj. spory o výstavbu společného vodního díla Gab-
číkovo – Nagymaros na Dunaji. Již v roce 1989 maďarská vláda z ekologických důvodů roz-
hodla o zastavení prací, československá strana však ve výstavbě dále pokračovala. V reakci na 
to v květnu 1992 maďarská strana smlouvu o výstavbě vypověděla.28  

Obnova plnohodnotných vztahů se západními státy

Programový slogan „návrat do Evropy“ znamenal plnohodnotnou obnovu vztahů především 
se západními zeměmi nejen v úzké evropské, ale i v širší euroatlantické dimenzi. Symbolic-

nepřátelského stavu, a na smlouvu o konvenčních ozbrojených silách (VESELÝ, Dějiny českého státu v dokumentech, 
s. 756). Oproti počtu při zakládání paktu již byl počet jeho členů při rozpouštění nižší o Albánii, která vystoupila v roce 
1968, a v roce 1990 sjednocením Německa o zaniklou NDR.

25 Jeho vzpomínky spojené s rozpouštěním Varšavské smlouvy viz in MATĚJKA, Zdeněk. Povolání diplomat, aneb Jak 
jsem pomáhal rozpouštět Varšavskou smlouvu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 91 an.

26 VESELÝ, Zdeněk, ed. Československá a česká zahraniční politika 1990–2003: dokumenty. Praha : Vysoká škola mezi-
národních a veřejných vztahů Praha, 2003, s. 39–47. V článku 2 kromě potvrzení platnosti společných státních hranic 
a zřeknutí se jakýchkoli územních nároků vůči sobě bylo na československou žádost konstatováno stanovisko k Mni-
chovské dohodě z roku 1938  formulací, že „byla neplatná od samého počátku se všemi z toho vyplývajícími důsledky“.

27 Tamtéž, s. 63–69. Ani v této, ani v předchozí smlouvě s Polskem není žádná zmínka týkající se distance od spoluúčasti 
na intervenci do Československa v roce 1968.

28 řešení kauzy pak pokračovalo u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu, i když se pak po rozdělení Československa 
záležitost týkala již jen Slovenska. Haagský soud v roce 1997 šalamounsky rozhodl, že sice maďarská strana neměla od 
smlouvy odstupovat a československá strana byla oprávněna ve výstavbě pokračovat, avšak nikoli již stavbu zprovoznit. 
Maďarsku bylo určeno nahradit škody, které jeho smluvní partner utrpěl ukončením plnění smlouvy, Slovensko ale na 
druhé straně zase mělo uhradit Maďarsku škody, které vznikly v důsledku úpravy a uvedení stavby do provozu na své 
straně. Jednání o naplnění rozsudku pak na bilaterální bázi zaměstnávají obě strany dodnes. (Blíže http://www.vvb.sk/
gabcikovo.gov.sk/index.php?page=Rozsudok-MSD, cit. 15. 8. 2018.)
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ky to dokumentoval sám svou aktivní diplomacií prezident V. Havel, jehož cesta jako prvního 
československého představitele po dlouhých letech nevedla nejdříve do Moskvy, která už také 
o jeho nástupu nerozhodovala, jako tomu bylo v éře satelitního postavení Československa.29 Tak 
Havlova první zahraniční cesta vedla 2. ledna 1990 do sjednocujícího se Německa. Zde nejdříve 
do Berlína jako hlavního města transformující se a zanikající NDR a týž den ještě do SRN, kon-
krétně do Mnichova.30

Zcela symbolickou povahu, dokumentující obrat v mezinárodním postavení Československa 
a směřování jeho zahraniční politiky byla následně po německé návštěvě v únoru 1990 Havlova 
cesta do USA. Dne 21. února vystoupil s projevem v americkém Kongresu. V něm nedávný 
disident, katapultovaný do nejvyšších pater politiky způsobem hodným své profese dramati-
ka, nastínil příčiny a význam nečekaných a hektických revolučních přeměn ve střední Evropě 
a  svou představu nové podoby uspořádání vztahů v Evropě a konkrétních kroků k její realizaci 
včetně zájmů a aktivit Československa. Na prvním místě uvedl jako podmínku politické stability 
Československa a vůbec střední Evropy nutnost odchodu sovětských vojsk. Obecně předjímaje 
myšlenku, s níž vystoupil posléze J. Dienstbier v červnu t. r. na Harvardově univerzitě, pomoc 
USA pro země střední Evropy spatřoval v pomoci Sovětskému svazu: „Často slyším otázku, jak 
nám Spojené státy mohou pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život: nejvíc 
nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně 
komplikované cestě k demokracii.“31 V pasáži věnované NATO a Varšavské smlouvě popřel, 
že by chtěl okamžité zrušení obou paktů, nicméně je nutno, aby Evropa posílila schopnost být 
efektivním garantem bezpečnosti jak v dimenzích svého kontinentu, tak i v celosvětové dimenzi. 
K otázkám spolupráce a bezpečnosti v nových podmínkách, v nichž se Evropa nachází, navrhl 
další summit států účastníků helsinského procesu. V této souvislosti uvítal iniciativu USA a So-
větského svazu ke snížení jejich vojenské přítomnosti v Evropě, což vytvářelo příznivý rámec 
i pro odchod sovětských vojsk z Československa. V závěru pak proklamoval československý 
„návrat do Evropy“ v koordinaci se svými sousedy, především Poláky a Maďary, a přihlášení se 
ke spoluodpovědnosti své země a jejich občanů za dění ve světě. Nakonec pak vyzdvihl morální 

29 Moskvu navštívil až u příležitosti podpisu dohody o odchodu sovětských vojsk 26. 2. 1990.
30 Volbu tohoto cíle návštěvy přibližuje někdejší Havlův poradce a tiskový mluvčí a autor jeho životopisu Michael Žantov-

ský: „Cílem cesty byla dvě města, jejichž samotná jména vyvolávala v mnoha Češích nepříjemné asociace…Ale kam se 
měl Havel vydat, aby představil nové, demokratické Československo v zahraničí? První cesta do Moskvy byla povinností 
pro všechny předchůdce, a právě z toho důvodu nemohl jet tam. Cesta do Washingtonu se nedala za pár dnů tak snadno 
zorganizovat a mnozí by ji chápali jako důkaz, že Praha prostě přenesla svoji poslušnost z jedné velmoci na druhou, aniž 
by si činila nárok na vlastní nezávislé myšlení. Cesta do Paříže či Londýna by také evokovala vzpomínky na Mnichovskou 
dohodu, největší trauma moderní československé historie. Kdyby byl Havel pokračoval v těchto úvahách, musel by zůstat 
doma dalších dvacet let. Ale někteří lidé si mysleli, že odpověď znají… Podle nich se měl rozjet do Bratislavy… Skuteč-
ností zůstává, že počátkem ledna 1990 viděl Havel nápravu poměrů s Německem jako naléhavější prioritu, než zabývat 
se národními náladami doma.“ (ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. Praha : Argo. 2015, s. 349–351).

31 http://www.hrad.cz/president/Havel/speeches/index.html., cit. 15. 8. 2018.
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dimenzi politiky a podle vzoru amerického boje za nezávislost význam podílu občanů na jejím 
uskutečňování.32

Symbolicky v den prvního výročí počátku sametové revoluce navštívil zase jako první pre-
zident USA v historii vzájemných vztahů Československo George Bush. Ne ve všech otázkách 
však vlády obou zemí sdílely identické postoje. Konkrétně USA se stavěly jak proti instituciona-
lizaci KBSE, tak i proti tehdejším úvahám československého vedení na souběžné zrušení NATO 
i Varšavské smlouvy.

Na smluvní bázi novou etapu vzájemných bilaterálních vztahů deklarovaly přátelské smlou-
vy s některými západními zeměmi. Jako první uzavřelo Československo 4. července 1991 přá-
telskou smlouvu s Itálií za návštěvy italského prezidenta Francesca Cossigy. Byť se jednalo 
o smlouvu směřující do budoucnosti, přesto pro Československo bylo důležité, že italská strana 
smluvně vyjádřila od samého počátku neplatnost Mnichovské dohody z roku 1938. Než však 
došlo k ratifikaci, Československo zaniklo.33 

Zvláštní prioritu československá diplomacie připisovala rozvoji vztahů s Francií. Zájem 
o užší kooperaci s touto velmocí spočíval jednak v tradicích vzájemných vztahů  a jednak v blíz-
kosti společných představ o dalším vývoji a architektuře Evropy, jak to vyjadřovala Mitterando-
va vize evropské konfederace. Smluvní základnu pro rozvoj vzájemných vztahů představovala 
československo-francouzská smlouva o porozumění a přátelství podepsaná za návštěvy V. Havla 
v Paříži se zpožděním až po podpisu výše uvedené smlouvy s Itálií 1. října 1991.34 I ona obsaho-
vala ve shodě s francouzskými stanovisky z doby války uznání neplatnosti Mnichovské dohody 
od samého počátku.35 Významné pro budoucnost bylo, že Francie vyslovila Československu 
podporu v jeho zájmu o začlenění do Evropského společenství. Napomohla sice obnově a roz-
voji vzájemných vztahů, ale bilaterální vztahy s Francií se nakonec hlavní linií československé 
zahraniční politiky, zejména v ekonomické oblasti, nestaly.

Z dalších zemí Československo uzavřelo 11. listopadu 1991 podobnou jako předchozí 
smlouvy smlouvu o přátelských vztazích se Španělskem.36

Rovněž došlo k oživení vztahů Československa s Velkou Británií. Sem také mířila v polo-
vině března roku 1990 další návštěva prezidenta Havla. V září 1990 navštívila Československo 

32 Sám Havel význam svého projevu, po němž byl přítomnými nadšeně aplaudován, spatřoval v tom, že byl „první nejvyšší 
představitel země komunistického bloku, který přivezl do Kongresu jednoznačnou zprávu, že se komunismus zhroutil, že 
spadla železná opona, že je konec bipolárně rozděleného světa i studené války a že je třeba budovat na této planetě zcela 
nový politický řád. Zpráva takového dosahu tam nezaznívá každý den“ (HAVEL, Prosím stručně, s. 102).

33 Po rozdělení Československa ji pak nahradila jako nová smlouva o přátelských vztazích a spolupráci z 23. 1. 1996. 
(VESELÝ, Československá a česká zahraniční politika 1990–2003, s. 139–144).

34 Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, po-
depsaná prezidenty a zahraničními ministry obou zemí a francouzskou premiérkou vstoupila v platnost 15. 10. 1992 
(tamtéž, s. 33–38).

35 Tedy s formulací na žádost československé strany shodně s výše uvedenými smlouvami s Polskem a Itálií jako výraz 
československého pojímání nulity Mnichovské dohody zakotvené ve smlouvě se SRN z 11. 12. 1973

36 Smlouva podepsaná v Praze předsedy obou vlád vstoupila v platnost 10. 12. 1992. (Znění publikováno in: Sbírka zákonů. 
Česká a Slovenská Federativní Republika. Česká republika/Slovenská republika, č. 578/1992.)
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jako první nejvyšší britský státník v historii vzájemných vztahů premiérka Margaret Thatchero-
vá. V postoji k některým zásadním otázkám se však stanoviska vlád obou zemí rozcházela. Kon-
krétně britská politika zaujala zdrženlivý až odmítavý postoj ke sjednocení Německa a k institu-
cionalizaci KBSE. S výjimkou kulturní oblasti nenabyl britský vliv v Československu takového 
rozsahu, jako tomu bylo v případě Francie a zejména Německa. 

K nejvýraznějšímu posunu ve vztazích k západním zemím došlo v československo-němec-
kých vztazích. A to v situaci, kdy inkorporací NDR do SRN došlo k 3. říjnu 1990 k opětnému 
sjednocení Německa, což československá diplomacie ve shodě s americkou plně podporovala. 
Nicméně československá strana se předtím nezúčastnila jednání obou německých států a velmo-
cí (2 + 4)) o podmínkách jejich sjednocení, protože na rozdíl od Polska nevznášela uznání hranic 
svého státu, které považovala za nezpochybnitelné, a problematiku minulosti ve vzájemných 
vztazích již považovala za vyřešenou.37

K utváření nové, přátelské podoby československo-německých vztahů jako vztahů mezi 
dvěma demokratickými státy i zde svou aktivitou přispěl V. Havel. Ovšem zpočátku způsobem, 
který byl v československém prostředí přijat kontroverzně vzhledem k tomu, že ve svých vyjá-
dřeních ve zlomovém období konce roku 1989 pojal problematiku odsunu sudetských Němců 
z Československa jako záležitost, za kterou se měla československá strana omluvit.38 

Nová etapu vztahů mezi oběma zeměmi a změny v nich proběhlé si vyžadovaly i nové 
smluvní zakotvení. Výsledkem více než rok trvajícího jednání byla smlouva o dobrém sousedství 
a přátelské spolupráci podepsaná 27. února 1992 za návštěvy kancléře sjednoceného Německa 
Helmutha Kohla v Praze. Zahrnovala všechny politické a bezpečnostní principy a normy přátel-

37 Ohledně argumentace neúčasti viz blíže vzpomínky J. Dienstbiera (DIENSTBIER, Od snění k realitě, s. 120 an.), který 
za to byl kritizován zejména z levé části politického spektra, nejvíce komunisty. Později svůj postoj odůvodňoval tím, že 
účast byla stejně bez šancí. Přetrvávající rozporuplnost v této záležitosti však odráží i rozdílný postoj československých 
velvyslanců v Bonnu. Milan Kadnár, do funkce jmenovaný ještě komunistickým režimem, v březnu 1990 o účast usilo-
vat nedoporučoval. Naproti tomu od podzimu t. r. jeho nástupce Josef Gruša byl zase opačného názoru. (Srov. KAISER, 
Prezident: Václav Havel 1990–2003, s. 153.) Faktem však zůstává, že měla-li závěrečná moskevská Smlouva o koneč-
ném uspořádání ve vztahu k Německu z 12. 9. 1990 nahrazovat mírovou smlouvu, za jakou je považována, měly se jí 
nějakým třeba symbolicky diplomatickým způsobem účastnit i další státy, které byly ve válce s Německem, a neponechat 
celou záležitost jen vítězným a okupačním velmocem s odůvodněním, že tomu tak bylo i v roce 1945 v Jaltě a Postupimi. 
Vždyť kdyby došlo k uzavření normální mírové smlouvy, tak by formát účastníků již při jejím vyjednávání byl podobný 
komplexu mírových smluv po první světové válce nebo se satelity Německa v roce 1947.

38 Konkrétně v polovině  října 1989 v dopise německému prezidentu Richardu von Weisäckerovi, který byl přítomen při 
udělování Mírové ceny německých knihkupců Havlovi ve Frankfurtu n. M., kde však disidentskému laureátovi česko-
slovenská strana účast nepovolila. Weisäcker z Havlova dopisu pak citoval ve svém novoročním projevu. Havel se také 
k této problematice v uvedeném smyslu vyjádřil krátce před svou prezidentskou volbou v rozhovoru v Československé 
televizi. A již jako prezident při svém prvním již osobním setkání s R. Weisäckerem počátkem ledna 1990 v Mnichově. 
Problematiku Havlova přístupu postihuje D. Kaiser: „Od Havla to bylo zamýšleno jako jednosměrný první krok, jímž se 
přeruší řetěz vzájemného obviňování a který od pradávna doporučuje křesťanská etika mezilidských vztahů… Václavu 
Havlovi se tu však přihodila začátečnická chyba, že totiž vůči Spolkové republice přestal rozlišovat mezilidské vztahy 
a vztahy mezi státy, kde je povinnost očekávat od druhé strany jistou vypočítavost… Vznikalo riziko, že Bonn jeho kajíc-
nou polohu nepochopí jako gesto důvěry a pozvánku k následování, ale politicky: jako znamení slabosti nebo dokonce 
špatného svědomí Prahy, jehož se tak jako každého slabého místa protistrany dá v diplomacii potenciálně využít“ (KAI-
SER, Prezident: Václav Havel 1990–2003, s. 152–153).
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ských vztahů mezi dvěma suverénními státy. Pro Československo byly důležité pasáže stvrzu-
jící smlouvu z roku 1973 ohledně nulity Mnichovské dohody a nepřetržitou existenci českoslo-
venského státu od roku 1918. Významné též bylo, že SRN přislíbila Československu podporu 
v jeho snahách o začleňování do Evropského společenství. Avšak oproti přehnanému očekávání 
se československé straně do ní nepodařilo prosadit shodné stanovisko ke všem problémům a ob-
sahovala též některé sporné a dvojznačné formulace, což vedlo k tomu, že smlouva nenalezla 
jednoznačně kladnou odezvu v československé veřejnosti.39 Nejpalčivější byla problematika 
odsunu, příčin a následků s ním spojených. Pojem odsun, vnímaný v československém pros-
tředí – i mezinárodně – jako termín spravedlivého trestu a hlavně aktu provedeného k zajištění 
československé bezpečnosti, byl v preambuli vyjadřující stanoviska smluvních stran k minulosti 
v kontextu s válečným utrpením a distancí se od násilí a bezpráví i v českém znění vytlačen ne-
diferencovaným pojmem vyhnání.40 Uznání kontinuity existence československého státu – uve-
dené opět v preambuli – bez toho, aby byla uznána jeho kontinuita včetně jeho předválečných 
hranic ve vztahu k Německu a jejich následné potvrzení v článku 3 jako existujících hranic ve 
svém německém znění bestehende Grenze navozovalo možnost jejich zpochybnění. A největ-
ší kritiku vyvolala ve vztahu k minulosti absence postoje k řešení majetkoprávních otázek.41 
Neúspěšná byla i snaha dosáhnout na německé straně jako výraz počátku nových vzájemných 
vztahů distanci od neblahé minulosti v náležité symbolické a protokolární rovině. Konkrétně aby 
kancléř Kohl navštívil některé místo spjaté s nacistickým terorem vůči českému obyvatelstvu.42

I přes uvedené problémy a deficity se stala impulzem k tomu, aby vzájemné vztahy začaly 
nabývat nebývalé intenzity a rozsahu. To dokumentuje skutečnost, že během roku 1992 se SRN 
stala nejvýznamnějším partnerem Československa v oblasti zahraničního obchodu a zahranič-
ních investic.

39 Stejně tak i na německé straně v sudetoněmeckém prostředí. Jestliže kritika z československá strany šla ve směru toho, že 
smlouva je ústupkem německé straně, z řad německých kritiků zaznívala zase kritika ústupnosti československé straně. 

40 „…vědomy si četných obětí, které si vyžádalo panování násilí, válka a vyhnání, a těžkého utrpení, jež bylo způsobeno 
mnoha nevinným lidem…“ (VESELÝ, Dějiny českého státu v dokumentech, s. 758).

41 Došlo jen k výměně dopisu obou ministrů zahraničních věcí, že těmito otázkami se smlouva nezabývá. To ovšem zna-
menalo otevřenost této záležitosti, jak to obsahuje doprovodná rezoluce Spolkového sněmu SRN (a tedy do budoucna 
nevylučující nárokovost): „Německý spolkový sněm si je vědom, že během jednání o smlouvě nemohlo být nalezeno 
řešení všech otevřených otázek, mezi nimi též otázek majetku. Zdůrazňuje své očekávání, že v souvislosti s důvěryhodnou, 
stále užší spoluprací, založenou na důvěře a při perspektivě přistoupení České a Slovenské Federativní Republiky k Ev-
ropskému společenství bude možný další pokrok.“ (Cit. dle Rudé právo, 21. 5. 1992, srov. též HANDL, V. a kol. Vztahy 
Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. Praha 1998 s. 201.)

42 Ve vztahu k V. Havlovi a jeho předchozímu vstřícnému gestu vůči sudetským Němcům význam toho připomíná D. Kai-
ser, že když Kohl přijel podepsat smlouvu „nedokázali z něj hostitelé vyloudit jediné gesto, které by se aspoň vzdáleně 
podobalo slavnému pokleknutí Willyho Brandta ve varšavském ghettu. Nabízeli mu návštěvu Lidic nebo nacistického 
popraviště v Kobylisích, Kohl se místo toho prošel v centru Prahy a v řeznictví na Příkopech si koupil šunku. Návštěva 
tudíž postrádala zapamatovatelnou historickou symboliku, jakou by tolik ocenil Havel…. K původní sympatii zrozené při 
prvním setkání v lednu 1990 teď v prezidentově mysli přibyl i jistý despekt. Kohl v jeho očích propadl z kategorie politik-
-idealista-Evropan do kategorie politik-kramář“ (KAISER, Prezident: Václav Havel 1990–2003, s. 158).
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Významnou roli v rámci bilaterálních vztahů polistopadového Československa se soused-
ními zeměmi – i vzhledem k historickým tradicím vzájemných vztahů – představovaly vztahy 
s Rakouskem. Na rozdíl od SRN neutrálního státu, ale rovněž v předchozím období odděleného 
Československem železnou oponou. Její výše uvedená symbolická likvidace otevřela možnost 
konečně začít nejen proklamovat, ale i realizovat dobré sousedské vztahy. Výrazem toho byly již 
na počátku roku 1990 vzájemné návštěvy ministrů zahraničních věcí a návštěva československé-
ho premiéra Mariána Čalfy. V červenci t. r. se uskutečnila i první návštěva prezidenta Václava 
Havla, byť neoficiálně v rámci návštěvy hudebního festivalu v Salcburku.43  

V souvislosti s otevřením nové kapitoly ve vzájemných vztazích obou zemí po pádu komu-
nistického režimu v Československu nutno zmínit i určitou zvláštní situaci označovanou jako 
tzv. konzumní šok. Otevření hranic a směnitelnost československé koruny s dalšími, avšak s ne-
gativními doprovodnými jevy (omezená dopravní kapacita v důsledku nekontinuální komuni-
kačně dopravní sítě na společných hranicích, obava obyvatel příhraničních rakouských oblastí 
nejen z toho, ale i z narůstání kriminality) vedly k velkému nákupnímu náporu na obou stranách 
– z československé strany zejména nákup módního a elektronického zboží, z rakouské strany na 
rakouské poměry nákup neuvěřitelně laciných zejména potravinářských produktů. 

Ve snaze Československa zapojit se vedle rozvoje bilaterálních vztahů i do multilaterál-
ní dimenze aktivit ve střední Evropě Rakousko Československo podpořilo při jeho vstupu do 
Adriatické iniciativy (viz níže). Rozdílné však byly postoje československé a rakouské strany na 
vývoj situace v Jugoslávii, řítící se do krvavé občanské války a rozpadu jugoslávské federace. 
Rakouská strana proti odlišnému názoru československé diplomacie totiž sdílela postoje Němec-
ka, tj. uznat nezávislost Slovinska a Chorvatska.  

Nová situace pro rozvoj vzájemných československo-rakouských vztahů také otevřela pros-
tor i pro české a slovenské krajany a také emigranty v Rakousku pro plnohodnotné obnovení 
vztahů s jejich původní vlastí.44

43 Problémem při této příležitosti se jevilo setkání s rakouským prezidentem (1972–1981 generálním tajemníkem OSN) 
Kurtem Waldheimem, od konce 80. let obviňovaným z páchání válečných zločinů jako důstojníka wehrmachtu za druhé 
světové války v Jugoslávii a na základě toho v mezinárodním prostředí ostrakizovaného. Nicméně nakonec k setká-
ní obou prezidentů v rámci této akce došlo, když předtím Havel pronesl projev obecně odsuzující snahu vyhnout se 
zodpovědnosti za minulost. Havlův spolupracovník a životopisec Michal Žantovský k tomu poznamenává: „Havlova 
cesta do Salcburku znamenala setkání s Waldheimem a setkání představovalo pro československého prezidenta morální 
kompromis a pro rakouského očistnou lázeň. Bylo to možná první z mnoha střetnutí morální politiky s reálnou politikou 
v Havlově prezidentském působení“ (ŽANTOVSKÝ, M. Havel. Praha 2015, s. 397). K oficiální návštěvě V. Havla jako 
československého prezidenta v Rakousku již nedošlo. Waldheimovo prezidentské období ostatně skončilo v červenci 
1992, tj. ve stejný měsíc, kdy Havel rezignoval vzhledem k vývoji na Slovensku na post prezidenta československé 
federace. Před Havlovou rezignací se tak stihlo jen jeho krátké setkání s novým rakouským prezidentem Thomasem 
Klestilem v jihomoravském Mikulově.

44 Podle údajů sčítání lidu z roku 1991 se na základě tradičních rakouských kritérií podle uvedení hlavního používaného 
jazyka (čeština či slovenština) jednalo řádově o 10 tisíc Čechů a Slováků. Podle údajů, které vykazují příslušné krajanské 
organizace, se v současnosti jedná o 15 – 20 tisíc Čechů a 5 tisíc Slováků. (http://www.gfbv.it/3dossier/oevz/repoevz.
html).
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V krátkém období polistopadového Československa do vzájemných vztahů ještě tak výraz-
ně nevstupovala problematika po válce do Rakouska odsunutých Němců (tzv. Novorakušanů) 
a jaderné elektrárny Temelín (a na Slovensku Mochovce), která větší disonanci do vzájemných 
vztahů vnesla až v období po rozdělení československé federace.45

Smlouvy s uvedenými státy byly předtím i následně doprovozeny řadou dalších smluv, do-
hod a ujednání k rozvoji styků v  ekonomické, vojenské, kulturní, školské, vědecké, turistické, 
zdravotní a sociální oblasti.

V oblasti bilaterálních vztahů došlo též s některými státy k obnově či k navázání diplomatic-
kých vztahů.  Dne 10. února 1990 došlo k obnově diplomatických styků s Izraelem přerušených 
v roce 1967, 30. června t. r. byly opětně obnoveny diplomatické vztahy s Vatikánem, suspendo-
vané z československé strany v roce 1950. Koncem roku 1991 byly obnoveny též diplomatické 
styky s Jihoafrickou republikou, kde byl ukončen desetiletí trvající režim apartheidu.46 Nově, 
jak bylo uvedeno výše, byly v témže roce opětně aktivovány i diplomatické styky s pobaltskými 
postsovětskými republikami. Obnova či navázání diplomatických styků s těmito zeměmi byla 
kromě uzavření řady dohod doprovozena řadou státních návštěv na nejvyšší úrovni. Například 
prezident Havel navštívil v dubnu 1990 Izrael, kde se nabídl jako prostředník při jednáních 
s Organizací pro osvobození Palestiny. Izraelský prezident Chaim Herzog pak návštěvu opětoval 
v říjnu příštího roku. V dubnu 1990 Československo jako vůbec první papež v historii navštívil 
Jan Pavel II. V roce 1992 navštívili Československo legendární bojovník proti apartheidu, před-
seda Afrického národního kongresu Nelson Mandela a jihoafrický prezident Frederik de Klerk.

Po roce 1989 Československo též navázalo styky s Tchaj-wanem.47 V roce 1991 obě země 
ve svých hlavních městech Praze a Taipeji zřídily svá zastoupení v podobě ekonomických a kul-
turních kanceláří, vyřizujících též konzulární a vízovou agendu.

V roce 1990 Československo přistoupením ke smluvním dokumentům obnovilo své členství 
či se stalo novým členem v mezinárodních organizacích, účast v nichž byla Československu 
znemožněna v důsledku jeho příslušnosti k sovětskému bloku. Konkrétně 20. září 1990 Čes-
koslovensko přistoupilo k Dohodě o mezinárodním měnovém fondu a k Dohodě o mezinárodní 
bance pro obnovu a rozvoj z 2. července 1944, k Dohodě o mezinárodní finanční korporaci z 25. 
května 1955, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj z 26. ledna 1960 a k Dohodě o mno-
hostranné agentuře pro investiční záruky z 11. října 1985.48 Dne 7. května 1990 Československo 
obdrželo statut hosta v Radě Evropy, jejímž členem se pak stalo 21. února příštího roku.

45 K tomu pak následně: VESELÝ, V silokřivkách mezinárodních vztahů, s. 457.
46 Styky, navázané již ve 20. letech 20. století, byly přerušeny po nacistické okupaci Československa, obnoveny pak v roce 

1940, kdy jihoafrická vláda uznala československou exilovou vládu v Londýně. K jejich přerušení opětně došlo v 1963, 
když Valné shromáždění OSN odmítlo jihoafrický režim apartheidu a uvalilo na něho sankce. Pro vztahy s touto zemí je 
kromě jiných dimenzí důležité i to, že se zde z emigrantů po roce 1968 vytvořila několikatisícová česká komunita..

47 Avšak podobně jako řada dalších států včetně USA s ním na nediplomatické úrovni na základě zásady „politiky jedné 
Číny“, tj. že jako reprezentant Číny na mezinárodněprávní a diplomatické rovině je uznávána pouze komunistická Čína, 
jak to až dodnes respektuje i Česká republika.

48 Přístup Československa k uvedeným dohodám byl podepsán ve Washingtonu. Sdělení Federálního ministerstva zahra-
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Aktivity československé zahraniční politiky

Podobnost úkolů demokratické transformace nových postkomunistických režimů a identic-
ký zájem o napojení na západní Evropu z důvodů bezpečnostních i ekonomických daly pros-
tor pro užší středoevropskou součinnost Československa, Maďarska a Polska, která vešla do 
dějin pod označením Visegrád. Po zkušenostech s předchozími strukturami sovětského bloku 
a i vzhledem k rozdílnosti představ nakonec převládla představa o společné koordinaci a koope-
raci těchto zemí.49

Výrazný podíl zde měl prezident Václav Havel. Představa, že by se něco pro vzájemnou 
spolupráci mělo udělat, ale nevědělo se v onom hektickém a neočekávaném procesu co, se plně 
projevila i na první iniciační akci v tomto směru. Dne 9. dubna 1990 se Havel v Bratislavě 
sešel s polským prezidentem Wojciechem Jaruzelským a prozatímním maďarským preziden-
tem Mátyásem Szürösem, doprovázenými premiéry a ministry zahraničí.  Jako pozorovatelé se 
též zúčastnili ministři zahraničí Itálie, Rakouska a Jugoslávie Gianni de Michelis, Alois Mock 
a Budimir Lončar. Jednání se vyznačovalo oproti diplomatickým zvyklostem určitou nestan-
dardností, kterou jí vtiskl právě Havel. K jednání byli pozváni i významní zástupci veřejnosti 
z uvedených tří zemí a jednání bylo pojato jako diskusní a volná výměna názorů na budoucí 
spolupráci. Euforickým důrazem na počátek nové etapy v mezinárodních vztazích se hostitelské 
straně podařilo odsunout témata, která za důležitá v bilaterální úrovni považovala maďarská 
strana. Konkrétně se jednalo o postavení maďarské menšiny a výstavbu uvedeného vodního díla 
Gabčíkovo – Nagymaros.

Na listopadovém summitu KBSE v Paříži se V. Havel dohodl s premiéry Polska a Maďarska 
Tadeuszem Mazowieckim a Jószefem Antallem, že vůli k této spolupráci vyjádří ve společné 
deklaraci. Bylo však třeba sladit podobu v ní obsaženého směřování. Tematické okruhy budoucí 
spolupráce byly projednány 15. února 1991 na summitu v Budapešti. Na návrh maďarského 
premiéra, původní profesí historika, byla deklarace slavnostně téhož dne podepsána na visegrád-
ském hradě. 

Směřování této proklamované spolupráce vyjadřoval výmluvně sám název deklarace – De-
klarace o spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky, Polské republiky a Maďarské 
republiky na cestě evropské integrace. Signatáři deklarovali totožnost svých snah při likvidaci 
zbytku předcházejících totalitních režimů, při obnově státní suverenity a nastolení demokracie 
ve svých zemích spolu se zavedením tržního hospodářství s cílem zapojit se do evropských 

ničních věcí spolu s texty uvedených dohod publikováno in Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky/Slovenské republiky, č. 500/1992.

49 Polská strana, podpořená i z USA, konkrétně např. politologem Zbigniewem Brzezinskim, v reminiscenci na projekt spo-
lečné konfederace uvažovaný československou a polskou exilovou strukturou v Londýně z počátku 40. let, plédovala za 
vytvoření federativního svazku. Maďarská strana pro sebe zase těžiště regionální spolupráce viděla v orientaci na země 
tzv. Adriatické inciativy, vzniklé v roce 1989. (Srov. VYKOUKAL, Jiří a kol. Visegrád: možnosti a meze středoevropské 
spolupráce. Praha : Dokořán, 2003, s. 128.)

Studia Politica Slovaca, Xi, 2018/2

83Zahraniční polit ika polistopadového Československa...



integračních struktur.50 Tím tato spolupráce vlastně neměla být jen úzce a uzavřeně regionální 
záležitostí, ale dostávala širší, celoevropskou dimenzi.

Konkrétně a efektivně se spolupráce zemí Visegrádské skupiny (Visegrádské trojky) násled-
ně projevila při jednáních o odchodu sovětských vojsk ze všech tří zemí, o rozpuštění Varšavské 
smlouvy, při jednání o nových smlouvách se Sovětským svazem a při uzavírání asociačních 
dohod s Evropským společenstvím. V oblasti ekonomické spolupráce to byla Dohoda o zóně 
volného obchodu ve střední Evropě (CEFTA), podepsaná představiteli Česka, Slovenska, Ma-
ďarska a Polska v Krakově 21. prosince1992.51

Vedle bilaterální dimenze československé zahraniční politiky významné pole působnosti 
představovala angažovanost v problémech evropské a světové politiky překračující jejich úzce 
středoevropskou dimenzi.

Československo se aktivně zapojilo do činnosti Konference o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě, s níž spojovalo novou představu o bezpečnostní architektuře Evropy. V březnu 1990 
československé ministerstvo zahraničních věcí vypracovalo návrh na zřízení  Evropské bezpeč-
nostní komise, s nímž ministr zahraničí J. Dienstbier 17. března t. r. vystoupil na zasedání mi-
nistrů zahraničních věcí Varšavské smlouvy v Praze a který pak v podobě memoranda 6. dubna 
t. r. předal velvyslancům účastnických států KBSE, které též měly být v této navrhované evrop-
ské bezpečnostní instituci účastny.52

Konstituování EBK mělo být první etapou, po níž mělo ve druhé etapě následovat ustave-
ní Organizace evropských států. A ve třetí etapě měl vývoj vyústit „v kondeferovanou Evropu 
svobodných a nezávislých států“. EBK měla působit nezávisle vedle paktů NATO a Varšavské 
smlouvy, jejichž existence měla být ještě přechodně zachována. Jejich vojenská činnost však 
měla být postupně omezována a soustředěna na jednání o odzbrojení. Tím bylo možno dostat 
problematiku evropské bezpečnosti na mimoblokovou úroveň, konkrétně v případě Českoslo-
venska mimo Varšavskou smlouvu, což byla vlastně původní bezprostřední pohnutka k vypra-
cování návrhu.53 Za sídlo komise byla nabídnuta Praha. Za vytvoření EBK včetně jejího sídla 

50 http://www.visegrad.org./v4/declaration.htm, cit. 15. 8. 2018.
51 Členství v této organizaci, posléze rozšířené o další země, pro tyto zakladatelské státy zaniklo jejich vstupem do EU 

v roce 2004. Znění smlouvy dostupné na:  http://www.worldtradelaw.net/document.php?id=fta/agreements/cefta.
pdf., cit. 15. 8. 2018.

52 Znění otištěno in: Československá zahraniční politika. Dokumenty. Praha : Orbis, 1990, s. 155–157.
53 Souvislost mezi neochotou československé strany dále se angažovat ve starém formátu Varšavské smlouvy, jejíž ministři 

zahraničí měli jednat v březnu 1990, a návrhem na EBK uvádí autor návrhu J. Šedivý: „Hlavním problémem bylo, že 
se chystali nás cpát do něčeho, co jsme vůbec nechtěli… V jedné studii, které jsem jako čistič oken složitým způsobem 
posílal do Bonnu do časopisu Europa – Archiv, jsem napsal: Existuje-li Evropská hospodářská komise, mohla by se 
vytvořit i Evropská bezpečnostní komise. A jako se EHK odvozovala od Hospodářské a sociální rady OSN, EBK, tj. bez-
pečnostní komise, by se mohla odvodit od Rady bezpečnosti OSN. Tenhle nápad jsem oprášil a navrhl, že bychom s tím 
mohli vystoupit jako s alternativou na chystané schůzce“ (ŠEDIVÝ, Jaroslav. Mé putování zmateným stoletím. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 213–214).
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plédoval pak i prezident Havel 10. května 1990 v rámci svého projevu v Radě Evropy ve Štras-
burku.54

Návrh na tuto novou bezpečnostní strukturu Evropy se ale nerealizoval.55 I přesto představu-
je jeden z nejsmělejších projektů československé diplomacie, který lze s historickým nadhledem 
bez nadsázky přiřadit po bok takovým představám, s jakými v celoevropské dimenzi v minulosti 
přišli Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský či T. G. Masaryk. 

Nová linie československé zahraniční politiky zapadala do celoevropského kontextu, v němž 
se v listopadu 1990 odehrály významné události na úrovni evropské diplomacie v rámci vzta-
hů mezi NATO a Varšavskou smlouvou a v rámci KBSE. Dne 19. listopadu 1990 předchozí 
odzbrojovací jednání mezi státy obou bloků konečně vyústila v hmatatelný výsledek předsta-
vovaný uzavřením Smlouvy o konvenčních odzbrojených silách v Evropě (Conventional Forces 
in Europe). Smlouva byla vůbec první mezinárodní smlouvou týkající se konvenčních zbraní. 
Stanovovala počty zbraňových komplexů, aby nemohlo dojít k neočekávanému útoku druhé 
strany. Pro každý pakt byl stanoven strop 20 000 tanků, 30 000 obrněných vozidel, 20 000 děl, 
6 800 letadel a 2 000 vrtulníků. 56 Tato „smlouva století“ vstoupila v platnost 9. listopadu 1992, 
pro Československo pak modifikována vzhledem k jeho rozdělení. Následně mezi sebou státy 
obou bloků přijaly Deklaraci 22 států. V ní členské země obou paktů prohlašovaly, že se již 
nepovažují za protivníky, že jejich styky se budou odvíjet na bázi přátelských vztahů a že se 
budou aktivně podílet na odzbrojení všeho druhu tak, aby byla posílena v rámci procesu KBSE 
bezpečnost a stabilita Evropy.

Na předchozí jednání pak tamtéž a téhož dne navázal celoevropský summit KBSE v Paříži, 
který jako svůj stěžejní dokument přijal Chartu pro novou Evropu, jejíž obsah a dikce plně kon-
venovaly představám československé delegace vedené prezidentem V. Havlem. Havel ve svém 
projevu akcentoval ideu evropské konfederace, vyzdvihl úlohu NATO jako garanta bezpečnosti 
a svobody v minulosti i pro budoucnost. Naproti tomu Varšavskou smlouvu kvalifikoval svým 
vznikem jako „typický produkt stalinské expanze“ a „nástroj podřízenosti komunistických zemí 

54 Havel novou bezpečnostní strukturu spatřuje ve sbližování dosavadních evropských bezpečnostních struktur a trans-
formovaného NATO s vyloučením Varšavské smlouvy: „Velké ,severské´ bezpečnostní pásmo, jak je na první pohled 
zřejmé, lze v podstatě nazvat pásmem ,helsinským´: země, které by mohly a měly k němu patřit, jsou totiž účastníky 
takzvaného helsinského procesu. Co z toho vyplývá, je zřejmé: nové struktury, které by měly vznikat paralelně s trans-
formací či postupným zánikem struktur starých, by mohly v oblasti bezpečnostní vyrůstat ze základů daných helsinským 
procesem. Z této ideje vyrůstá i československý návrh na zřízení Evropské bezpečnostní komise jako zárodku budoucího 
jednotného ,helsinského´ bezpečnostního systému, garantujícího bezpečnost sjednocující se Evropy. Účastnické státy 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byly s touto iniciativou seznámeny, nemusím proto její smysl zde znovu 
vysvětlovat. Jak by postupně odumíral či ztrácel smysl Varšavský pakt a jak by se postupně proměňovalo NATO, tak aby 
rostl význam této komise, respektive toho, co by kolem ní vznikalo a do čeho by NATO postupně vrůstalo.“ (http://www.
vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=311_projevy.html&typ=HTM, cit. 15. 8. 2018)

55 J. Šedivý lakonicky a diplomaticky, aniž by dále rozváděl důvody, poznamenal: „Projekt byl sice přijat se zájmem, ale 
nebyl použit“ (ŠEDIVÝ, Mé putování zmateným stoletím, s. 216).

56 http://www.osce.org/library/14087?download=true., cit. 15. 8. 2018. Československo mělo konkrétně redukovat počty 
zbraní na 1 435 tanků, 1 150 obrněných vozidel, 1 135 děl, 345 letadel a 75 vrtulníků.
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Sovětskému svazu“ a měla by se změnit na „dočasný konzultativní orgán orientovaný veskrze 
na otázky odzbrojení“.57 Velký význam přisoudil Radě Evropy, o členství v níž Československo 
usilovalo. Ve vztahu k Evropskému společenství naznačil ideu jeho rozšiřování o středoevrop-
ské postkomunistické země. V širším rámci prostor pro evropskou spolupráci viděl i v rámci 
Pentagonály, jíž se Československo stalo členem v květnu 1990, když se připojilo k Adriatické 
iniciativě.

Významným úspěchem československé diplomacie v rámci tohoto summitu bylo rozhodnutí 
umístit do Prahy sekretariát KBSE, který byl zřízen na základě výsledků pařížského summitu 
KBSE spolu s dalšími institucemi (Rada ministrů, Výbor zmocněnců, Středisko pro předcháze-
ní konfliktů, sídlící ve Vídni, a Úřad pro svobodné volby ve Varšavě). To byla obrovská šance 
zviditelnit Československo na evropské diplomatické scéně. Sekretariát oficiálně zahájil svou 
činnost v únoru 1991. Jeho prvním ředitelem se stal švédský diplomat Nils Elliason. Avšak po 
rozdělení Československa měl nezájem vedení české diplomacie za následek, že sekretariát byl 
přeložen do Vídně.

V rámci úvah o nové Evropě se ve dnech 12. – 14. června 1991 v Praze konalo mezinárodní 
shromáždění o evropské konfederaci za závěrečné účasti jejího hlavního iniciátora francouzské-
ho prezidenta Françoise Mitteranda.58 Shromáždění se zúčastnila řada významných osobností 
evropského politického, kulturního a veřejného života a zazněla zde řada velmi zajímavých ná-
mětů. Ačkoli i z úst prezidenta hostitelské země V. Havla na adresu tohoto projektu bylo možno 
zaznamenat podporu a řadu pochvalných uznání, přece jen bylo zřejmé, že se jedná o ideu, jejíž 
uskutečnění je dlouhodobou záležitostí.59

Euforie pařížského summitu KBSE a jeho charty a dalších akcí a očekávání byla záhy kon-
frontována s řadou následných problémů, které ukazovaly, že po pádu komunismu a konci stu-
dené války se začíná odvíjet řetězec nových problémů, které vyžadují okamžité postoje, řeše-
ní a nikoliv složité úvahy nad jejich perspektivním a konceptuálním uchopením. V první řadě 
se jednalo o občanskou válku v Jugoslávii, která představovala první brutální krvavý konflikt 

57 http://www.hrad.cz/president/Havel/speeches/index.html., cit. 15. 8. 2018.
58 Mitterand s touto ideou vystoupil ve svém projevu k Novému roku 31. 12. 1989. Uspořádání setkání na toto téma v Praze 

pak navrhl 13. 9. 1990 za pobytu v Československu ve vystoupení na půdě Federálního shromáždění. V projevu na praž-
ském shromáždění, v němž mj. již v úvodu připomněl i projekt Jiřího z Poděbrad na vytvoření mírové unie křesťanských 
panovníků, v podstatě narýsoval projekt uspořádání, v němž by se sdružoval celek západní Evropy na bázi Evropského 
společenství s ostatními evropskými státy. (Srov. Mezinárodní politika, 1991, XV, č. 9. Příloha, s. 18–21.)

59 V návaznosti na summit KBSE v Paříži v listopadu 1990 Havel ve svém zahajovacím projevu na pražském shromáždění 
o evropské konfederaci hovořil jako o ideji, která má dvě dimenze. První nazval futurologickou, v jejímž rámci je konfe-
derovaná Evropa „velmi hezká, rozumná, žádoucí a dokonce pravděpodobná futurologická vize“. Ale svou zdrženlivost 
soustředil na aktuální dimenzi, kde poukazoval na potřebu ujasnit si místo této struktury v rámci již dosud existujících 
(NATO, Rada Evropy, ES) a na význam změn na východě Evropy, přičemž pro současnost z hlediska zajištění evropské 
bezpečnosti zdůraznil potřebnost NATO. (Srov. Mezinárodní politika, 1991, XV, č. 9, Příloha, s. 4–7.) J. Šedivý v této 
souvislosti k Havlovu projevu uvedl, že „musel být poněkud studenou sprchou pro francouzského prezidenta“ a hodno-
cení uzavřel slovy: „Byla to zajímavá zkušenost, tahle konference. Mitterandova myšlenka nenašla patřičnou odezvu, 
protože byla nevhodně načasována na dobu, kdy my jsme chtěli něco jiného, tj. přidružení k již fungujícímu společenství 
a postupně vstup do něho“ (ŠEDIVÝ, Velvyslancem u Eiffelovy věže, s. 79, 80).
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v Evropě po druhé světové válce. Další obava byla spojena s rozpadem Sovětského svazu. Zde 
potencionální nebezpečí kromě samotného rozpadu a bezpečnosti jaderného potencionálu před-
stavovala potencionální migrační hekticita. Dalším zneklidňujícím jevem v širším mezinárod-
ním měřítku bylo agresivní chování iráckého režimu Saddáma Husajna, vrcholící jeho invazí 
do Kuvajtu. V tomto rámci pak musela střízlivět československá zahraniční politika v periodě, 
kdy se Československo stalo předsedající zemí nově ustavené Rady KBSE a samo procházelo 
procesem vlastního rozdělení. 

Významnou součástí mezinárodních aktivit Československa od počátku 90. let byla i jejich 
vojenská dimenze. Konkrétně se jednalo o vyslání protichemického praporu jako výraz podpory 
mezinárodní koalice, která na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN pod vedením USA měla 
za úkol v rámci války v Zálivu osvobodit Kuvajt od irácké okupace.60 Od roku 1992 se pak čes-
koslovenští vojáci zapojili i do činnosti mezinárodních jednotek OSN UNPROFOR v zemích 
bývalé Jugoslávie.61 

Reálné pilíře bezpečnosti a prosperity

Za výše uvedené situace se definitivní variantou zajištění československé bezpečnosti stalo 
zapojení v rámci NATO. Posilněn touto variantou se vrátil ostatně již ze své cesty z USA prezi-
dent Havel v únoru 1990. Posun ve vztahu k NATO tak nejmarkantněji dokumentuje ústup od 
předchozích smělých, ale přece jen do určité míry romantických vizí zajištění československé 
bezpečnosti.62 Za jedinou bezpečnostní záruku rozšiřující se Evropy i československé bezpeč-
nosti začalo být považováno výlučně NATO, které bylo schopné přijmout svou transformací 
novou roli v Evropě. Severoatlantická aliance však postupovala vůči postkomunistickým zemím 
metodou postupných kroků i s ohledem na možné reakce Sovětského svazu a posléze jeho nej-
většího nástupnického státu Ruska.

Prvními kroky v tomto směru byl rozvoj kontaktů s jednotlivými zeměmi bývalého sovět-
ského bloku. V březnu 1990 ministr zahraničních věcí J. Dienstbier jako vůbec první českoslo-
venský politik navštívil sídlo NATO v Bruselu. Počátkem srpna t. r. byl československý vel-
vyslanec v Belgii pověřen též zastupováním u NATO. V září sídlo NATO navštívil náčelník 

60 Prapor v síle 200 vojáků byl vyslán do Saudské Arábie, s jejímiž vojenskými oddíly plnil pak v průběhu počátku února 
1991 své úkoly v Kuvajtu. Po skončení války se prapor do konce května 1991 vrátil zpět do Československa. (http://
www.mise.army.cz/scripts/detail.php?id=3691, cit. 15. 8. 2018)

61 V misi se celkově vystřídalo do roku 1995 2 250 vojáků, kteří v misi tři měsíce po rozdělení Československa působili 
v sestavě společného česko-slovenského praporu (http://www.mise.army.cz/scripts/detail.php?id=3690, cit. 15. 8. 2018).

62 Výstižně změnu přístupu dokumentuje i posun v názvech prací J. Dienstbiera. Jestliže před listopadem 1989 tyto názory, 
tezovitě obsažené v Pražské výzvě Charty 77 z roku 1985, na něž původně kontinuálně usilovala pod jeho vedením na-
vazovat i nová československá zahraniční politika, v rozpracované podobě jako samizdatový politický esej z roku 1986 
nesly název Snění o Evropě (Praha : Lidové noviny, 1990), pak výše uvedené vzpomínky reflektující změny v meziná-
rodním dění již nesou název Od snění k realitě.
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generálního štábu československé armády generál Andrej Slimák. V témže měsíci se v Praze 
uskutečnila první návštěva generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera. V březnu 1991 pak 
zasedání Rady NATO navštívil prezident Havel. Počátkem října téhož roku ministři zahraničních 
věcí Československa, Polska a Maďarska na jednání Visegrádské skupiny v Krakově vyjádřili 
přání svých zemí o členství v NATO. Vedení aliance však zatím projevilo zájem jen o navázání 
kontaktů a vytvořilo jako mechanismus pro konzultace Severoatlantickou radu pro spolupráci 
(NACC).63 Dne 20. prosince 1991 se v jejím rámci uskutečnilo první jednání ministrů zahranič-
ních věcí aliance s jejich partnery ze zemí střední a východní Evropy, mezi nimiž byl i českoslo-
venský ministr zahraničních věcí. Vzhledem k probíhajícímu dělení Československa byla pak 
tato záležitost poněkud utlumena.64 Spolupráce s NATO a jednání o členství se pak odehrávala 
dynamicky až na úrovni nástupnických států po zániku československé federace.

K prioritám československé zahraniční politiky patřil rovněž rozvoj vztahů s Evropským 
společenstvím. Již v počátečních momentech revolučních změn v Československu Programové 
zásady Občanského fóra z konce listopadu 1989 vytyčily za cíl zapojení do evropské integrace. 
Programové prohlášení vlády národního porozumění z prosince 1989 se naproti tomu k evropské 
integraci vyjadřuje poněkud mlhavě a vztahuje ji výslovně jen na helsinský proces. Přímý zájem 
o členství nejen Československa, ale i Polska a Maďarska vyjádřil prezident Havel ve svém 
projevu na pařížském summitu KBSE v listopadu 1990. V širším měřítku směřování k evropské 
integraci v rámci společného postupu vytyčuje i Visegrádská deklarace z února 1991. 

Prvními výsledky v ekonomické oblasti bylo uzavření dohody o obchodní a ekonomické 
spolupráci 7. května 1990. Významnější a efektivnější byla pomoc ES poskytovaná prostřed-
nictvím programu PHARE, která Československu v letech 1990 – 1992 přinesla finanční pomoc 
ve výši téměř 2,5 miliard ECU.65 Další rok trvající jednání o spolupráci a jejím prohloubení 
mezi ES a postkomunistickými zeměmi střední Evropy Československem, Polskem a Maďar-
skem vyústila 16. prosince 1991v Bruselu v uzavření smluv o přidružení, nazývaných asociační 
(též evropské) dohody. Avšak asociační dohodu s Československem Evropský parlament v oče-
kávání rozdělení Československa odmítl v září 1992 ratifikovat. V platnost vstoupila předtím 

63 Důvody této zdrženlivosti uvádí ve své stati na příkladu vyjádření tehdejšího zástupce generálního tajemníka NATO pro 
politické záležitosti Gebhardta von Moltkeho Z. Borkovec: „Podle něj si Aliance a její členské státy velmi dobře uvědo-
movaly historickou nutnost svého dalšího rozšiřování, nejen jako logického kroku ve vztahu k budoucnosti NATO, ale i 
jako významného prvku v zajištění bezpečnosti a stability euroatlantického prostoru, a zejména pak nových demokracií. 
Obavy však panovaly z toho, do jaké míry jsou případné kandidátské země na vstup do Aliance připraveny. Podle něj 
také nebylo jasné, zda by nemohlo dojít k určité infiltraci struktur NATO tzv. red-green officers, tedy k jakési ideologické 
,nákaze´ Severoatlantické aliance.“ (http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/proces-vstupu-cr-do-nato-a-jeho-vliv-
-na-utvareni-bezpecnostniho-systemu-cr, cit. 15. 8. 2018). Pominut je však další výše uvedený aspekt týkající se možné 
reakce Ruska.

64 Výrazem toho bylo i velmi strohé a nic nového nepřinášející programové prohlášení federální vlády J. Stráského vzešlé 
z voleb v červnu 1992. Ohledně NATO se zde hovořilo jen o prohloubení a rozšíření styků. (http://www.psp.cz/ekni-
h/1992fs/tisky/t0025_00.htm, cit. 15. 8. 2018)

65 Srov. MAREK, Dan. Od Moskvy k Bruselu: vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období 1957–2004. Brno 
: Barrister & Principal 2006, s. 98.
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1. března 1992 jen s asociační dohodou souběžně uzavřená tzv. prozatímní dohoda o obchodu, 
nepodléhající ratifikaci.66

Závěr

Pro Československo tak úkol vyrovnání se s minulostí v oblasti jeho mezinárodního po-
stavení a zahraniční politiky v podobě „návratu do Evropy“ znamenal oproti komplikujícímu 
se vývoji na východě Evropy vytvořit pevné vazby se západní Evropou, vykazující efektivní 
obranný systém a prosperující model ekonomické integrační struktury založený na demokratic-
kých principech. Proto vstup do nich, konkrétně do NATO a Evropského společenství, se staly 
prioritami československé zahraniční politiky. Oba tyto úkoly jako zásadní kontrapunkt meziná-
rodního postavení Československa oproti minulosti však Česká republika a Slovenská republika 
naplnily již jako samostatné státy. V roce 1999 a 2002 vstoupily každá zvlášť do NATO a v roce 
2004 pak již společně i do EU.

66 https://www.euroskop.cz/167/sekce/asociacni-dohoda/, cit. 15. 8. 2018.
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