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Abstrakt
Cílem této práce je analýza vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou
republikou během administrativy Gerdalda Forda a uvedení důvodů, proč se Fordovi
během jeho prezidentského období nepodařilo s Čínskou lidovou republikou navázat
diplomatické styky. Práce se skládá ze tří částí. V první kapitole je pro uvedení čtenáře
do kontextu uvedena krátká historie americko-čínských vztahů, která se zaměřuje
zejména na období, kdy byl prezidentem Spojených států amerických Fordův
předchůdce Richard Nixon. V další kapitole je obsažena analýza vztahů mezi
Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou během administrativy Geralda Forda.
Nakonec jsou v práci popsány kroky administrativy Jimmyho Cartera, které vyvrcholily
úplnou normalizací americko-čínských vztahů a vytvořením oficiálním diplomatických
styků mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou. Práce dochází
k závěru, že navázání oficiálních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou
lidovou republikou nebylo v období prezidentství Geralda Ford možné z několika
důvodů. Hlavní příčinou byla otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan,
jejíž vládu uznávaly Spojené státy za jedinou legitimní vládu Číny. Dalším důvodem
bylo zpomalení procesu normalizace zejména kvůli neústupnosti Čínské lidové
republiky v požadavcích, které musely Spojené státy před navázáním oficiálních styků
splnit. Posledním faktorem, který měl vliv na navázání vztahů mezi Spojenými státy a
Čínskou lidovou republikou byla nepříznivá vnitropolitická situace v obou zemích.

Abstract
Main purpose of the bachelor thesis is to examine and analyse relations between United
States of America and People’s Republic of China during the administration of
President Gerald Ford and to list reasons why the Ford administration was not able to
establish official diplomatic relations with People’s Republic of China. The thesis is
divided into three sections. First, the thesis discusses historical background of U.S.Chinese relations mainly during Richard Nixon’s presidency. Afterwards the thesis
analyses relations between United States of America and People’s Republic of China
during the administration of President Ford. Finally, the thesis examines actions of
Jimmy Carter’s administration which preceded to establishing official diplomatic
relations between United States of America and People’s republic of China. The thesis
concludes that there were multiple reasons why the Ford administration was not able to
establish U.S.-Chinese relations during his presidency. The main reason was that the
United States had diplomatic relations with the Republic of China. Other reason was
that the Chinese were adamant about their demands toward the United States. Final
reason was that there was unfavourable political situation in the United States and also
in the People’s Republic of China.
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Úvod
Čínská lidová republika začala hrát na konci 60. let 20. století důležitou roli
na mezinárodní scéně. Roztržka mezi Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou
začala neshodami týkajícími se různých názorů na to, jakou cestou by správně mělo
docházet k prosazování socialistických myšlenek, a vyvrcholila několika ozbrojenými
střety mezi Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou na společných státních
hranicích. Po těchto sovětsko-čínských neshodách se o Čínskou lidovou republiku
začaly zajímat Spojené státy americké. Dosud bylo nemyslitelné, aby byl mezi těmito
dvěma zeměmi vytvořen jakýkoli vztah. V Čínské lidové republice vládli komunisté a
navíc Spojené státy uznávaly Čínskou republiku sídlící na ostrově Tchaj-wan za jediný
oficiální čínský stát. Nicméně po již zmíněné roztržce mezi dvěma největšími
komunistickými státy se situace změnila. Spojené státy americké spatřily v navázání
vztahu s Čínskou lidovou republikou šanci, jak vytvořit tlak na Sovětský svaz. Na druhé
straně Čínská lidová republika mohla navázání kontaktů se Spojenými státy využít
k řešení otázky vlastní bezpečnosti. Pokud by se totiž ze Spojených států amerických a
Čínské lidové republiky stali spojenci, Sovětský svaz by se neodvážil na ČLR zaútočit.
V bakalářské práci se věnuji vztahům mezi Spojenými státy americkými a
Čínskou lidovou republikou v polovině 70. let 20. století, kdy byl americkým
prezidentem Gerald Ford. Práci jsem zpracovala zejména z pohledu Spojených států
amerických na rozvoj vzájemných vztahů, v některých částech jsem se ale věnovala
také pohledu Čínské republiky a Čínské lidové republiky, a to zejména pro lepší
pochopení a uvedení čtenáře do kontextu. Téma americko-čínských vztahů během
prezidentství Geralda Forda jsem si vybrala zejména proto, že tomuto období nebyla
dosud věnována dostatečná pozornost. Proces sbližování mezi Spojenými státy
americkými a Čínskou lidovou republikou na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy
byl americkým prezidentem Richard Nixon, je v literatuře dostatečně zpracovaný, ale
přechodnému období během Fordovi administrativy už velká pozornost věnována není.
Hlavním cílem mé práce je jednak analýza americko-čínských vztahů během
zmiňovaného přechodného období, ale také uvedení důvodů proč se nepodařilo
prezidentu Nixonovi a později ani prezidentu Fordovi navázat s Čínskou lidovou
republikou oficiální diplomatické styky.
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Z metodologického hlediska je práce analýzou rozvoje americko-čínských
vztahů po nástupu Geralda Forda do Bílého domu. Práce je rozdělena na tři hlavní
kapitoly. V první části krátce popisuji historii americko-čínských vztahů pro lepší
pochopení a uvedení čtenáře do kontextu. Největší pozornost v této kapitole je
věnována období mezi začátkem roku 1969 a srpnem 1974, kdy byl prezidentem
Spojených států amerických Richard Nixon. Během tohoto období se podařilo Nixonovi
a jeho spolupracovníkům dosáhnout velkých změn a posunu v otázce americkočínských

vztahů.

Nejvýznamnějším

Nixonovým

pomocníkem

a

poradcem

v záležitostech týkajících se sbližování mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou
republikou v tomto období byl Henry Kissinger. V prvním prezidentském období
působil Kissinger jako Nixonův poradce v otázkách národní bezpečnosti, v druhém
prezidentském období ho Richard Nixon jmenoval ministrem zahraničních věcí USA.
Druhá kapitola práce se zaměřuje na americko-čínské vztahy během
administrativy Geralda Forda, tedy v období mezi srpnem 1974 a počátkem roku 1977.
Ford nastoupil do funkce prezidenta Spojených států amerických poté, co Richard
Nixon v důsledku aféry Watergate na svůj post rezignoval. Ford se tak stal
nejmocnějším mužem v USA bez toho, aby byl voliči zvolen. Nový prezident se
rozhodl pokračovat v zahraničněpolitickém směru, který vymezil jeho předchůdce.
Důkazem toho byl mimo jiné fakt, že Ford v roce 1975 vyměnil většinu ministrů
v americké vládě, Henryho Kissingera na postu ministra zahraničních věcí ale ponechal.
Ještě předtím, než nastoupil Gerald Ford do Bílého domu, došlo v americko-čínských
vztazích k mírnému ochlazení. Úkolem prezidenta a jeho poradců tedy bylo opětovné
nastartování procesu normalizace vzájemných vztahů.
Ve třetí kapitole se věnuji vyvrcholení v otázce americko-čínských vztahů,
kterým bylo uzavření oficiálních diplomatických styků mezi Spojenými státy
americkými a Čínskou lidovou republikou na začátku roku 1979. V této době byl však
americkým prezidentem již Jimmy Carter. Spojené státy americké sice přestaly uznávat
Čínskou republiku sídlící na ostrově Tchaj-wan jako samostatný stát, neznamenalo to
ovšem, že by už pro ně nadále nebyla důležitá otázka tchajwanské bezpečnosti. Přestože
byly Spojené státy nuceny vypovědět Smlouvu o vzájemné obraně, kterou s Čínskou
republikou uzavřely v 50. letech, nadále na ostrov Tchaj-wan vyvážely své zbraně. 1

1

Vladimír Liščák, Taiwan (Praha: Libri, 2003), 98.
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Pro napsání práce jsem využívala zejména primární zdroje, kterými byly
oficiální historické dokumenty zveřejněné americkou vládou, které jsou volně přístupné
na internetu. Tyto dokumenty byly zveřejněny v edici Foreign Relations of the United
States (FRUS), která obsahuje nejdůležitější dokumenty týkající se americké zahraniční
politiky. Při psaní první kapitoly jsem čerpala zejména ze sekundární literatury. Pro
popsání stavu, ve kterém byly americko-čínské vztahy během administrativy Richarda
Nixona, jsem vycházela z knihy „The China connection: U.S. policy and the People's
Republic of China“ od Anthonyho Jamese Gregora. Pro doplnění některých
faktografických údajů jsem použila oficiální vládní internetové stránky, zabývající se
historií a proměnami v americké zahraniční politice.2
Při psaní druhé kapitoly a analýzování vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou
lidovou republikou jsem využívala zejména primární zdroje, kterými byly oficiální
historické dokumenty. Mezi těmito dokumenty byly přepisy rozhovorů mezi důležitými
představiteli Spojených států amerických a Čínské lidové republiky, ale také oficiální
zprávy a reporty vypracované buď pracovníky ministerstva zahraničních věcí USA,
nebo americkými vládními agenturami jako například CIA. Pro doplnění některých
klíčových informací jsem používala knihu „Roky obnovy“ od Henryho Kissingera.
Použití této knihy napsané jedním z přímých účastníků událostí popisovaných
v bakalářské práci bylo přínosné, avšak je potřeba k tomuto titulu přistupovat kriticky,
protože Kissinger v knize popisuje události ze svého vlastního pohledu.
Ve třetí kapitole, která se zabývá navázáním oficiálních styků mezi Spojenými
státy a Čínskou lidovou republikou, ke kterému došlo během administrativy Jimmyho
Cartera, opět vycházím zejména z primárních zdrojů zveřejněných v rámci série Foreign
Relations of the United States.

1. Historie
Pro uvedení do kontextu a lepšího pochopení problematiky americko-čínských
vztahů zpracované v této práci je důležité uvést krátký historický přehled. Čínská lidová
republika vznikla v roce 1949 poté, co Komunistická strana Číny po čínské občanské
válce vytlačila Kuomintang na ostrov Tchaj-wan, kde byla v čele s Čankajškem

4
vytvořena Čínská republika. Vztahy mezi ČLR a Čínskou republikou byly napjaté a
nepřátelské a ČLR neuznávala existenci Čínské republiky jako samostatného státu, ale
považovala ostrov Tchaj-wan se všemi jeho obyvateli za svou součást.
Spojené státy americké prosazovaly v zahraničněpolitických otázkách politiku
zadržování. Cílem této strategie bylo zabránit rozšiřování vlivu komunistických stran ve
státech, které nebyly v moci komunistů, tedy podpora jiných států, ve kterých hrozilo,
že by se komunisté mohli dostat k moci. Už během čínské občanské války proto
Spojené státy podporovaly Čankajška a jeho Čínskou národní stranu. Po konci občanské
války v Číně USA nadále udržovaly vztahy s Čínskou republikou na Tchaj-wanu.
Čankajškovu vládu uznávaly za jedinou legitimní vládu Číny, a proto došlo také
k přesunu americké ambasády v Číně z pevninské části na ostrov Tchaj-wan.3
Spojené státy se poté držely své politiky nenavazování intenzivnějších vztahů
s komunistickými

zeměmi

a

nijak

výrazněji

se

nesnažily

navázat

kontakt

s komunistickou ČLR, mimo jiné kvůli svým vztahům s Čínskou republikou. Vážnější
úmysly navázat s ČLR styky se objevily až na konci 60. let 20. století kdy se situace na
mezinárodní scéně začala pomalu měnit a nastala vhodnější doba pro zahájení
vzájemných rozhovorů.

1.1 Americko-čínské vztahy během 1. administrativy Richarda
Nixona
Fordův předchůdce v prezidentském úřadu, Richard Nixon, po nástupu do
funkce dobře věděl, že v zahraničněpolitických otázkách týkajících se Čínské lidové
republiky bude muset dojít ke změně. Proto začal na konci 60. let 20. století prosazovat
nový směr v otázkách zahraniční politiky, kterým bylo détente, neboli zmírňování
napětí. Na prosazování a implementaci této politiky se významně podílel Henry
Kissinger, který byl Nixonovým blízkým spolupracovníkem. V první Nixonově
administrativě zastával funkci poradce pro národní bezpečnost Spojených států

2

„A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country,
since 1776: China“ , Office of the Historian, staženo 30.4. 2018, https://history.state.gov/countries/china.
3
„Embassy Moved to Taipei, Formosa (Taiwan), 1949“, Office of the Historian, staženo 12. 4. 2018,
https://history.state.gov/countries/china.
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amerických. V druhém volebním období Richarda Nixona se Kissinger stal dokonce
ministrem zahraničních věcí.4
Nixon věděl, že mezi největší hráče na mezinárodní scéně už nadále nepatří
pouze Spojené státy americké a Sovětský svaz. Do celosvětové politiky začaly výrazněji
zasahovat i další země a mezi nimi byla také Čínská lidová republika. Před Nixonovým
nástupem do Bílého domu neměly Spojené státy americké s Čínskou lidovou republikou
žádné oficiální styky, to se ale mělo v nastávajících letech změnit. Nebylo totiž nadále
možné fakticky ignorovat existenci státu s tak velkým počtem obyvatel a potenciálem,
jako byla Čínská lidová republika. Navíc pro navázání užšího spojení mezi Spojenými
státy a Čínskou lidovou republikou nastala vhodná doba.5
Vztahy mezi ČLR a jejím dosavadním největším spojencem, Sovětským svazem,
se totiž výrazně zhoršily, mimo jiné kvůli odlišným pohledům na to, jakým způsobem
by měla být správně prosazována socialistická cesta. ČLR také nesouhlasila s vpádem
vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Obávala se totiž, že by se
kvůli vzájemným neshodám mohla podobná situace opakovat také na jejím území.
Sovětský svaz totiž k ospravedlnění okupace Československa použil Brežněvovu
doktrínu, podle které měl právo zasáhnout, pokud by hrozilo, že se jakýkoli z
komunistických států odkloní od socialismu ke kapitalismu. K dalšímu zhoršení
napjatých čínsko-sovětských vztahů došlo v roce 1969, kdy došlo k několika
ozbrojeným konfliktům na společných státních hranicích.6
Právě těchto neshod mezi bývalými silnými spojenci uvnitř socialistického bloku
si prezident Nixon a jeho spolupracovníci včas všimli a byli připraveni nastalou situaci
využít ve svůj prospěch. Byli si vědomi, že pokud by se jim povedlo navázat bližší
spojení s Čínskou lidovou republikou, tak by mohli vytvořit nátlak na Sovětský svaz.
Sblížení Spojených států a ČLR by mohlo znamenat zásadní problém pro SSSR, který
měl obavu z toho, že by se proti němu mohly oba státy časem spojit.7
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Vedení Čínské lidové republiky si také uvědomovalo, že případné americkočínské spojenectví by pro ně mohlo být výhodné. Po neshodách s mezi ČLR a SSSR
byla Čínská lidová republika připravena vystoupit z izolace a začít zastávat důležitější
roli v mezinárodním dění. Navíc po označení Sovětského svazu za svého hlavního
nepřítele potřebovala ČLR nového spojence, a proto bylo možné, aby přehodnotila svůj
postoj ke Spojeným státům.
Od počátku bylo nicméně jasné, že navázání pevnějšího vztahu mezi USA a
ČLR nebude otázkou pouze pár let, přestože postoj obou států k navázání užšího svazku
se začal měnit. Navzdory tomu prezident Nixon slíbil, že během svého působení v úřadu
amerického prezidenta tento nelehký úkol splní a povede se mu s ČLR navázat oficiální
diplomatické styky. Mezi největší překážky bránící navázání oficiálních vztahů mezi
USA a ČLR byla otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan, protože Spojené
státy uznávaly tchajwanskou vládu jako jediné legitimní vládu Číny. Bylo více než
jasné, že dokud Spojené státy nepřehodnotí svůj postoj k Čínské republice, ČLR nebude
mít zájem navázat s nimi jakékoli diplomatické styky. Dalším problémem také bylo, že
USA měly s Čínskou republikou uzavřeny vzájemné dohody, na místě tedy byla otázka,
jakým způsobem se USA z těchto dohod vyváže, případně zda budou tyto smlouvy ze
strany USA vypovězeny.8

1.1.1. Situace v USA
Richard Nixon provedl již v prvních letech v prezidentském úřadu změny, které
měly vést ke zlepšení americko-čínských vztahů. Jednalo se například o zrušení různých
omezení spojených s cestováním do Čínské lidové republiky a některé podniky dostaly
dokonce svolení s Čínou obchodovat, pokud se jednalo o nestrategické produkty. 9
V říjnu roku 1971 byla Valným shromážděním Organizace spojených národů
schválena rezoluce číslo 2758, kterou bylo odebráno právo Čínské republiky zastupovat
Čínu jak ve Valném shromáždění, tak v Radě bezpečnosti OSN. Právo vystupovat jako
Čína v organizacích OSN se tak přesunulo na Čínskou lidovou republiku. S tímto
7
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rozhodnutím souhlasila většina nových nezávislých států, protože uznávaly existenci
Čínské lidové republiky a nikoli Čínskou republiku sídlící na Tchaj-wanu. 10
Nejdůležitějším bodem v procesu zlepšování vzájemných vztahů během prvního
prezidentského období Richarda Nixona byla jeho návštěva Čínské lidové republiky.
Této Nixonově cestě předcházela různá jednání, a také tajné vyslání poradce v otázkách
národní bezpečnosti Henryho Kissingera do ČLR v roce 1971, aby dojednal detaily
nadcházející návštěvy a mohl prezidenta Nixona informovat o aktuálním dění v Čínské
lidové republice. Dalším cílem Kissingerovi cesty bylo zjistit, jaký mají čínští
představitelé na normalizaci americko-čínských vztahů názor. Richard Nixon se do
ČLR vydal v únoru 1972 a stal se tak prvním americkým prezidentem, který tuto zemi
navštívil od jejího vzniku v roce 1949. Tato návštěva měla velký význam mimo jiné
proto, že znamenala konec období, kdy Spojené státy americké neuznávaly existenci
nejlidnatějšího státu na světě.11
Během návštěvy podepsal prezident Nixon s čínskými činiteli 27. února 1972
Šanghajské komuniké. Podepsáním tohoto dokumentu se obě strany zavázaly, že budou
společně intenzivně pracovat na upevnění a zlepšení vzájemných vztahů. V tomto
dokumentu americký prezident deklaroval, že Spojené státy americké berou na vědomí
koncept jedné Číny prosazovaný Čínskou lidovou republikou. Podstatou konceptu jedné
Číny je, že Čínu nelze chápat jako Čínskou lidovou republiku a Čínskou republiku, tedy
jako dvě různé části. Naopak, pevninská část a ostrov Tchaj-wan mají být chápány jako
jeden celek, s jednou legitimní vládou, která sídlí v Pekingu. V Šanghajském komuniké
ale nikde není přímo řečeno, že Spojené státy americké koncept jedné Číny uznávají,
pouze ho berou na vědomí. Dále se podepsáním Šanghajského komuniké obě strany
zavázaly společně vystupovat proti jakémukoli třetímu státu, který by se snažil v Asii
prosadit jako hegemon. Volbou těchto slov předešly uvedení konkrétního státu, je však
jasné, že měly na mysli Sovětský svaz. 12
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Názor na sbližování Spojených států amerických a Čínské lidové republiky se
začal pomalu měnit také v americkém Kongresu. Po Nixonově návštěvě ČLR byl mezi
zástupci Kongresu stále větší zájem vydat se do pevninské části Číny, setkat se s jejími
zástupci a lépe ji poznat. Na oficiální návštěvy se začali vydávat zástupci jak
Demokratické strany, která měla ve Sněmovně reprezentantů většinu, tak zástupci
strany Republikánské. Zájem o oficiální návštěvy představitelů obou stran vyvolal
v Mao Ce-tungovi a Čou En-lajovi dobrý dojem, protože to znamenalo, že se
sbližováním USA a ČLR souhlasí jak Demokraté, tak Republikáni. Vedení ČLR zase
Spojené státy ujistilo, že z jejich pohledu není důležité, jestli má ve Sněmovně
reprezentantů většinu Demokratická nebo Republikánská strana, protože s postupným
sbližováním by souhlasilo tak jako tak.13

1.1.2. Situace v Čínské lidové republice
Po zmiňovaném rozkolu mezi ČLR a Sovětským svazem a po zhoršení
vzájemným vztahů byla ČLR připravená začít se otevírat světu. V ČLR se totiž kromě
znepokojení z možné sovětské intervence začaly objevovat také obavy z toho, že by
zůstala v mezinárodní izolaci. Pokud nechtěla Čínská lidová republika nadále
ekonomicky zaostávat za ostatními zeměmi, nastal čas začít se světu pomalu otevírat a
umožnit navázání užších kontaktů se zeměmi mimo socialistický blok.
Pro otevřenější zahraniční politiku začala být vhodnější také vnitropolitická
situace v Čínské lidové republice. Na přelomu 60. a 70. let v ČLR sice oficiálně končila
Velká kulturní revoluce, fakticky ale ovlivňovala dění ve státě až do smrti Mao Cetunga v roce 1976. Kulturní revoluce začala v druhé polovině 60. let a měla
modernizovat společnost a umožnit posun kupředu. Pravým úkolem Kulturní revoluce
ale bylo mimo jiné zbavit se nepohodlných členů komunistické strany, a to ze všech
společenských vrstev. 14
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1.2 Americko-čínské vztahy během 2. administrativy Richarda
Nixona
Americká vnitropolitická situace byla během Nixonova druhého volebního
období kvůli aféře Watergate velmi komplikovaná. Přes problémy na domácí politické
scéně bylo ale potřeba pokračovat v nastaveném zahraničněpolitickém směru.
V první polovině roku 1973 došlo v Pekingu k otevření americké styčné
kanceláře, která byla obdobou americké ambasády. Velvyslanectví Spojených států
amerických totiž mělo své sídlo v Čínské republice sídlící na Tchaj-wanu, se kterou
USA stále udržovaly oficiální diplomatické styky. Styčná kancelář v Pekingu fungovala
jako skutečná ambasáda a jejím úkolem bylo zabývat se otázkami týkajícími se
vzájemných vztahů. Nepříslušelo jí pouze vydávat stanoviska za americkou stranu
týkající se formálních diplomatických záležitostí. Styčná kancelář Čínské lidové
republiky byla poté otevřena ve Washingtonu D. C. později v roce 1973.15
Přes úspěch, kterým bylo otevření americké a čínské styčné kanceláře, se ve
vzájemných vztazích začaly výrazněji objevovat také problémy. Velkým otazníkem
bylo budoucí vedení ČLR. Dalo se předpokládat, že Mao Ce-tung a premiér Čou En-laj
budou stát ve vedení státu, co nejdéle to půjde, vzhledem k jejich pokročilému věku ale
bylo otázkou, jak dlouho budou schopni vést aktivní politický život. Otázkou bylo, jestli
bude nové vedení ČLR podporovat normalizaci vztahů s USA stejně aktivně jako
vedení stávající. Problémem bylo, že dokonce i politici, kteří byli blízcí Čou En-lajovi
nebyli absolutně přesvědčeni o tom, že narovnávání vztahů s USA je správnou cestou.
V ČLR dokonce zaznívaly názory, že by bylo lepší urovnat vzájemné vztahy se
Sovětským svazem než riskovat bezpečnostní hrozbu spojením s USA.16
Nixon a jeho tým spolupracovníků se přes všechny problémy snažili o opětovné
oživení americko-čínských jednání o vzájemných vztazích. Spojené státy při
rozhovorech s čínskými představiteli zdůrazňovaly, že jsou připraveny nadále jednat o
upevnění vztahů s ČLR podle principů stanovených v Šanghajském komuniké. Spojené
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státy plnily další sliby, které představitelům Čínské lidové republiky daly. Docházelo
k průběžnému stahování amerických vojáků a vojenského vybavení z Tchaj-wanu.
Zároveň se ale Spojené státy americké snažily Čínskou republiku ujistit, že stahování
jejich jednotek neznamená, že by pro ně otázka bezpečnosti Čínské republiky už nebyla
důležitá.17
Situaci týkající se normalizace vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou
republikou komplikovaly další problémy v jihovýchodní Asii, zejména stále trvající
Vietnamská válka. Spojené státy americké podporovaly v tomto konfliktu jižní Vietnam
bojující proti komunisty ovládanému severnímu Vietnamu. V první polovině
sedmdesátých let ale začalo být vítězství severního Vietnamu nevyhnutelné, proto se
prezident Nixon za pomoci svých poradců snažil vymyslet plán, jak se z tohoto
konfliktu stáhnout a zároveň odejít se ctí. Stažení všech amerických jednotek
z Vietnamu se mu ale už naplnit nepodařilo, protože byl nucen v důsledku aféry
Watergate na svou pozici prezidenta Spojených států amerických rezignovat. 18

2.

Rozvoj

americko-čínských

vztahů

během

administrativy Geralda Forda
Gerald Ford nastoupil do funkce prezidenta Spojených států amerických v srpnu
1974 ve velmi složité situaci. Aféra Watergate, kvůli které opustil Richard Nixon
prezidentský úřad, zasáhla celou americkou společnost a vyvolala velkou nedůvěru ve
stávající politický systém. Gerald Ford se tak na začátku srpna 1974 stal prezidentem
Spojených států amerických, stejně, jako se předtím stal viceprezidentem, aniž by byl
voliči zvolen. Po nástupu do pozice prezidenta USA byl Ford veřejností vnímán spíše
pozitivně, byl známý jako dlouholetý člen Sněmovny reprezentantů za republikánskou
stranu. Fordova popularita se ale zásadně propadla poté, co udělil bývalému
prezidentovi Richardu Nixonovi milost. Ford věděl, že americká veřejnost by chtěla,
aby Nixon za své chyby nesl odpovědnost, podle jeho slov ale bylo nejdůležitější, aby
16
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tato špatná doba v amerických dějinách co nejrychleji skončila a Spojené státy mohly
začít novou etapu.19
Bylo otázkou, jestli Ford bude pokračovat ve stávajícím zahraničněpolitickém
směru, který v předešlých letech vymezili a prosazovali Richard Nixon a Henry
Kissinger. Už na začátku svého funkčního období Ford oznámil, že žádné velké změny
v oblasti zahraniční politiky nechystá a bude nadále pokračovat ve stejném duchu.
Znamenalo to tedy, že se mimo jiné bude snažit navázat oficiální diplomatické styky
s Čínskou lidovou republikou. Ministr zahraničních věcí Henry Kissinger a další
poradci a spolupracovníci byli připraveni prezidentu Fordovi v naplnění tohoto cíle
pomoci.

2.1 Balancování mezi Čínskou lidovou republikou a Čínskou
republikou
V říjnu 1974 připravila CIA zprávu týkající se americko-čínského vztahu a jeho
změn. Podepsání Šanghajského komuniké na konci Nixonovi návštěvy ČLR v únoru
1972 bylo posledním významnějším krokem ke zpevnění vzájemného vztahu. Po
aktivnějším začátku se americko-čínské sbližování zásadně zpomalilo. Spojené státy
byly Čínou upozorňovány, že rychlost normalizace jejich vztahu není podle nich
dostatečná. Kritika amerického postupu přicházela přímo od vůdce ČLR Mao Ce-tunga.
Hlavním problémem byla otázka americké podpory Čínské republiky na Tchaj-wanu.
Čínští představitelé sice předpokládali, že změna z uznávání Čínské republiky
v oficiální uznání ČLR bude probíhat postupně, nicméně očekávali rychlejší postup.
Mao a další otevřeně přiznali, že se jim líbil americký přístup k normalizaci vztahů, ale
aby byli přesvědčeni o vážnosti slov Američanů, potřebovali vidět aktivnější činy.20
Představitelé Spojených států chtěli uspokojit požadavky ČLR, zároveň ale
museli brát ohled na Čínskou republiku, ke které měli závazky. Docházelo
k postupnému stahování amerických vojáků a poradců z Tchaj-wanu. Role těchto
amerických zástupců byla spíše symbolická. Američané věděli, že dokud budou jejich
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jednotky na Tchaj-wanu, je Čínská republika relativně v bezpečí. Měli proto obavu, co
se s Čínskou republikou stane, až dojde k definitivnímu stažení všech amerických
vojáků. Požadovali proto od představitelů ČLR záruku, že k případnému sjednocení
obou čínských republik dojde mírovou cestou a bez zbytečných konfliktů. Číňané
nicméně nehodlali Američanům dávat jakékoli sliby, protože spojení pevninské části
Číny s Tchaj-wanem považovali za svou vnitropolitickou otázku, Spojené státy tedy
podle nich neměli žádné právo do tohoto procesu zasahovat. 21
Otázka Tchaj-wanu, ale nebyla jedinou příčinou ochlazení mezi USA a ČLR.
Mezi další patřila změna domácí politiky v ČLR a snaha přizpůsobit jí také politiku
zahraniční. Další faktorem pak bylo, že riziko konfliktu ČLR a Sovětského svazu se po
letech zmenšilo. To vedlo mimo jiné k odvážnější politice Čínské lidové republiky, kdy
se Čínští představitelé nezdráhali kritizovat své americké protějšky otevřeně. 22
Americký tisk začal v druhé polovině roku 1974 psát o tom, že se americkočínské vztahy ochladily a že vzájemné sbližování nepokračuje podle původních plánů.
Americko-čínské sblížení popisovali novináři jako další část politiky détente, která
nebyla naplňována tak, jak bylo původně naplánováno. Tato informace, ale i další
problémy byly důvodem Kissingerovi návštěvy Čínské lidové republiky na konci
listopadu 1974. Kissinger a jeho spolupracovníci se během ní několikrát sešel s Tengem
Siao-pchingem a dalšími čínskými představiteli. Nejdůležitějším bodem jednání bylo
ujištění, že obě zúčastněné strany mají stále zájem o proces sbližování, a že pokračuje
podle původních představ. Další důležitou otázkou bylo, jak si další postup představují
Spojené státy, a jak si ho představuje Čínská lidová republika, případně jestli se tyto
představy shodují.23
Z rozhovorů vyplynuly dvě cesty, kterými by se další dění mohlo ubírat. První
cestou by bylo pokračovat ve stávajícím tempu a podporovat pomalejší sbližování.
Druhou cestou by bylo rychlé a razantnější jednání. Oba způsoby s sebou nicméně nesly
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určitá rizika, zejména ve vztahu USA, ČLR a ostatních států. Zástupci ČLR razantně
odmítli slevit ze svých požadavků týkajících se vztahu mezi Spojenými státy a Čínskou
republikou. Nadále chtěli, aby USA opustily své základny na Tchaj-wanu a aby stáhly
všechny své vojáky.24
Jak zástupci Spojených států očekávali, představitelé ČLR také žádali, aby došlo
k přesunu americké ambasády z Tchaj-wanu do Pekingu a aby tak nahradila stávající
styčnou kancelář, která dočasně plnila funkci ambasády. Zároveň ale nechtěli, aby došlo
pouze k výměně styčné kanceláře za ambasádu v Pekingu a k náhradě ambasády za
styčnou kancelář na Tchaj-wanu. Problémem bylo, že by tento postup mohl vyvolat
zdání, že Spojené státy podporují princip jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu, tedy dvou
různých celků. Tento přístup byl pro Teng Siao-pchinga a další zástupce ČLR absolutně
nepřípustný. Podle nich byl ostrov Tchaj-wan součástí Čínské lidové republiky, a až by
USA přestěhovaly svou ambasádu do Pekingu, neexistoval by důvod, proč by měly mít
svou zastupující kancelář také v Tchaj-peji. Kissinger se je snažil přesvědčit, že zájmem
Spojených států není vměšovat se do vnitřních záležitostí cizího státu, zároveň ale
zdůraznil obavu USA nad tím, jakou reakci budou moci očekávat od Čínské republiky. 25
Na konci Kissingerovi návštěvy se zástupci USA a ČLR shodli, že by bylo
vhodné, aby se v dalším roce do Číny přijel podívat prezident Ford a projednat další
postup. Nejednalo by se přitom o Fordovu první návštěvu, protože ČLR navštívil již o
pár let dříve, ještě jako kongresman a předseda menšinové strany ve Sněmovně
reprezentantů.
V lednu 1975 sepsal prezident Ford s pomocí svých poradců a odborníků na
zahraniční politiku dopis určený Ťiang Ťing-kuovi, premiérovi Čínské republiky. Tento
dopis byl Fordovou odpovědí na dopis od Ťinga z října 1974, ve kterém čínský premiér
vyjádřil očekávání, že Spojené státy budou i nadále pod vedením nového prezidenta
dodržovat dohody uzavřené s Čínskou republikou. Odeslání Fordovi odpovědi
premiérovi Ťingovi bylo záměrně načasováno na leden, tedy až po Kissingerově
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návštěvě ČLR na konci listopadu předchozího roku. Bylo důležité počkat, s jakými
závěry Kissinger z Pekingu přijede, a podle toho přizpůsobit Fordův dopis pro Ťinga
prezident ve své zprávě ocenil vývoj, kterým Čínská republika za uplynulých 20 let
prošla, a zároveň její vedení ujistil, že otázka bezpečnosti Čínské republiky je pro
Spojené státy stále důležitá.26
Fordův dopis nicméně uklidnil představitele Čínské republiky jen na krátký čas.
Špatnou zprávou bylo, že Spojené státy odmítly odsouhlasit změnu čínského
velvyslance v USA. James Shen zastával úřad čínského velvyslance v USA od počátku
70. let a Čínská republika požádala USA o schválení jeho nástupce. Výměnu čínského
velvyslance nicméně nemohly Spojené státy odsouhlasit kvůli tomu, jak by na změnu
reagovala Čínská lidová republika. Uznání nového velvyslance čínské republiky by
znamenalo, že USA počítají se zachováním tchajwanské ambasády. Jako další špatnou
zprávu vnímala Čínská republika chystanou návštěvu Čínské lidové republiky
americkým prezidentem. Další věcí, která čínské představitele znervózňovala, bylo
odmítnutí Henryho Kissingera setkat se s čínským velvyslancem po Kissingerově
návštěvě ČLR na konci roku 1974. Kissinger se totiž v minulosti po zakončení návštěvy
ČLR vždy sešel s čínským velvyslancem a ujistil ho, že Spojené státy považují své
závazky vůči Čínské republice stále za důležité. Fakt, že k tomuto ujištění po
Kissingerově návštěvě tentokrát nedošlo, považovala Čínská republika za špatné
znamení. 27
Na začátku roku 1975 se v Pekingu konal Národní lidový kongres, kterého se
zúčastnili všichni čelní představitelé Čínské lidové republiky, kromě předsedy Mao Cetunga. Na tomto sjezdu bylo potvrzeno pokračování ve stávajícím směru jak v domácí,
tak v zahraniční politice. Došlo také k znovuzvolení klíčových představitelů do jejich
stávajících pozic. Čou En-laj byl znovu jmenován premiérem Čínské lidové republiky.
Prezident Ford na radu ministra zahraničí Kissingera využil zprávu, ve které gratuloval
Čou En-lajovi ke znovuzvolení, aby si připravil dobrou pozici pro svou nadcházející
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návštěvu ČLR. Ford ve zprávě zdůraznil, že pro další sbližování mezi USA a ČLR je
důležité, aby obě země překonaly vzájemné neshody a společně spolupracovaly na
vylepšení vztahů.28
Teng Siao-pching byl navíc na kongresu nově zvolen místopředsedou
komunistické strany. Na konferenci vystoupil také Čou En-laj, který začal být po
nemoci opět aktivnější ve svém politickém životě. Během sjezdu také došlo k oslabení
radikálního levicového hnutí uvnitř strany. Například manželka Mao Ce-tunga Ťiang
Čching, ale i další představitelé levice nebyli zvoleni do funkcí ve státní správě. 29
Na začátku dubna 1975 zemřel dlouholetý prezident Čínské republiky
Čankajšek. Spojené státy byly připravené vyslat na jeho pohřeb své zástupce, bylo však
otázkou, kdo bude stát v čele americké delegace. Prvním kandidátem byl předseda
nejvyššího soudu Warren Burger, který se ale nemohl pohřbu zúčastnit. Další možností
byl ministr zemědělství Earl Butz. Nicméně po oznámení, že americkou delegaci by měl
vést ministr Butz, se objevily nesouhlasné reakce jak od Číňanů, tak od Američanů
žijících na Tchaj-wanu, kteří považovali delegaci vedenou ministrem zemědělství za
neadekvátní. Proto bylo doporučeno, aby se pohřbu zúčastnil přímo americký
viceprezident Nelson Rockefeller. Otázkou ale bylo, jak na vyslání amerického
viceprezidenta na pohřeb nejvyššího představitele Čínské republiky zareaguje Čínská
lidová republika. Pro případ, že by Peking na účast viceprezidenta na pohřbu reagoval
negativně, měli Fordovi poradci připraveny argumenty, kterými by USA mohly svůj
postup hájit. Na druhé straně, pokud by delegaci skutečně vedl ministr Butz, mohlo by
dojít ke komplikacím ve vztahu mezi Čínskou republikou a Spojenými státy. USA
potřebovaly v této době více než jindy udržovat dobré kontakty s Čínskou republikou
zejména kvůli jejich plánovanému postupu v čínské otázce.30 Účast viceprezidenta
27
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Rockefellera byla nakonec odsouhlasena, a tak stál v čele americké skupiny na
Čankajškově pohřbu. Toto rozhodnutí bylo v Čínské republice přijato velice kladně.
Viceprezident se během své krátké návštěvy Tchaj-wanu odmítl vyjadřovat
k politickým záležitostem, otázce Čínské lidové republiky nebo americkým závazkům
vůči Čínské republice, a proto od představitelů ČLR nepřišla žádná negativní reakce.31
Na začátku května 1975 proběhla další schůzka mezi ministrem zahraničních
věcí Spojených států amerických Henry Kissingerem a vedoucím styčné kanceláře ČLR
ve Washingtonu Huang Chenem. Hlavním úkolem tohoto setkání byla rekapitulace
změn, ke kterým došlo ve vzájemných americko-čínských vztazích od poslední
Kissingerovi návštěvy Čínské lidové republiky na podzim roku 1974. Během
posledních pár měsíců předcházejících této schůzce k žádnému velkému posunu
v otázce americko-čínských vztahů nedošlo. Tento fakt poskytl představitelům ČLR
prostor pro kritiku Spojených států týkající se přílišné pasivity při normalizaci vztahů.
Kissinger se pokusil Huanga přesvědčit, že Spojené státy dělají vše, co je v jejich silách
pro posunutí vzájemných vztahů na další úroveň. Rychlejší naplnění požadavků Čínské
lidové republiky nicméně nebylo možné. Spojené státy měly připravené plány na stažení
dalších vojenských jednotek z Čínské republiky, Kissinger ale musel znovu zástupcům
Čínské lidové republiky připomenout, že toto stahování musí probíhat postupně ve
vlnách. Během tohoto rozhovoru se Kissinger s Huangem bavili o vývoji v dalších
asijských zemích, zejména o událostech v Severní a Jižní Korey. 32

2.2 Fordova návštěva ČLR
Návštěva Čínské lidové republiky prezidentem Spojených států amerických
Geraldem Fordem, byla předběžně dohodnuta na podzim roku 1974 během návštěvy
Číny ministrem zahraničních věcí Henry Kissingerem. Druhá návštěva ČLR americkým
prezidentem během posledních pár let měla být důležitá, a podle toho probíhaly měsíce
před cestou přípravy. Spojené státy se s ČLR dohodly, že oficiální prezidentské
návštěvě bude předcházet krátká cesta amerického ministra zahraničních věcí Henryho
31
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Kissingera. Během této návštěvy bylo úkolem Kissingera dohodnout se s čínskými
představiteli na tématech, která budou během pozdější prezidentovi návštěvy probírána,
a také předběžná příprava zprávy, která měla být vydána po prezidentově návštěvě. 33
Před chystanou Fordovou návštěvou Čínské lidové republiky si nechal ministr
zahraničí Kissinger svými spolupracovníky vypracovat různé scénáře, kterými by se
prezidentova cesta do ČLR mohla řídit. Úkolem mělo být během návštěvy dohodnout
co nejrychlejší normalizaci vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou
za co nejpříznivějších podmínek. Již v této době bylo nicméně velmi nepravděpodobné,
že by k navázání diplomatických styků mezi USA a ČLR mělo dojít před koncem
Fordova období v prezidentském úřadu. Pro Fordovu návštěvu byly navrženy tři
základní přístupy, kterými by se mohla řídit. První možností bylo, že by došlo
k odložení celé cesty. Vedení Spojených států by se tak mohly vyhnout kritice, která
přicházela z domácího prostředí. Bylo totiž pravděpodobné, že během Fordovi návštěvy
nedojde ke změně požadavků ČLR nebo k výraznějšímu posunu v otázce normalizace
vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Hrozilo tedy, že prezident
Ford a jeho tým budou kritizováni za organizování oficiální návštěvy, během které ale
nedojde k posunu kupředu. Na druhou stranu, pokud by k odložení skutečně došlo,
hrozilo velké riziko, že by došlo k výraznému ochlazení vztahů mezi USA a ČLR.
Fordova návštěva Čínské lidové republiky byla domluvena o několik měsíců dříve, na
vedení ČLR by tak neudělalo dobrý dojem, kdyby došlo z americké strany k jejímu
zrušení. Pokud by se cesta neuskutečnila, hrozilo by, že se Gerald Ford do ČLR nevydá
vůbec s ohledem na blížící se americké prezidentské volby, které se měly konat
v dalším roce. Také otázka, kdo bude stát ve vedení Čínské lidové republiky, byla
s ohledem na zdravotní problémy Čou En-laje a Mao Ce-tunga nejistá.34
Radikálnější možností bylo co nejrychlejší navázání oficiálních diplomatických
styků mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou za jakoukoli
cenu. Díky tomuto přístupu by byl naplněn slib, který dal Fordův předchůdce Richard
33
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Nixon předtím, než nastoupil podruhé do prezidentského úřadu. Bylo ovšem velmi
nepravděpodobné, že by se Spojeným státům podařilo stihnout navázat vztahy
s Čínskou lidovou republikou ještě během prezidentství Geralda Forda. Navíc nebylo
vůbec jisté, že by s tímto postupem souhlasila Čínská lidová republika. Chování ČLR
totiž ve Spojených státech amerických vyvolávalo dojem, že jim dosavadní pomalejší
tempo normalizace vzájemných vztahů vyhovuje, a dokonce si zatím zrychlení celého
procesu ani nepřeje. Navíc pokud by mělo dojít k rychlé normalizaci vztahů, Spojené
státy by po Čínské lidové republice požadovaly garanci, že ke spojení Čínské lidové
republiky a Čínské republiky dojde mírovou cestou bez použití vojenské síly. Čínská
lidová republika by však takový slib nejspíše odmítla Spojeným státům americkým dát,
protože existenci Čínské republiky na Tchaj-wanu nikdy neuznávala a považovala
ostrov Tchaj-wan se všemi jeho obyvateli za svou součást. Faktické spojení ČLR a
Čínské republiky považovalo vedení v Pekingu za svou vnitropolitickou záležitost a
odmítalo jakékoli právo Spojených států k procesu přidávat vlastní podmínky. Z těchto
důvodů bylo zřejmé, že proces normalizace americko-čínských vztahů nelze výrazně
urychlit.35
Poslední možností, jak pojmout prezidentskou návštěvu bylo dohodnout se
s čínskou stranou, že tempo normalizace vzájemných vztahů zůstane stejně mírné, a
proto bude ještě několik let trvat, než dojde k úplnému navázání oficiálních styků.
Nevýhodou tohoto přístupu by pro prezidenta Forda bylo, že se mu nepodaří splnit slib
jeho předchůdce Richarda Nixona a navázat diplomatické styky s Čínskou lidovou
republikou během svého prvního období v prezidentském úřadu. Otázkou také bylo, zda
se mu v nadcházejících prezidentských volbách podaří prezidentský post obhájit. Pokud
by se americká a čínská strana dohodly, že na normalizaci vzájemných vztahů nebudou
spěchat, přineslo by to ale také jisté výhody. Spojené státy americké by dostaly více
času na vyřešení svých závazků vůči Čínské republice, a zároveň by je Čínská lidová
republika nemohla kritizovat za příliš pasivní postup. Během návštěvy Čínské lidové
republiky se prezident Ford měl také pokusit vyjednávat s čínskými představiteli o
zmírnění jejich podmínek týkajících se Čínské republiky. Pokud by zástupci Čínské
lidové republiky během jednání projevily ochotu být ohledně svých požadavků na
Spojené státy flexibilní, prezident Ford by jim za to mohl nabídnout aktivnější a
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efektivnější přístup Spojených států. Získal by totiž lepší pozici, ve které by mohl snáze
čelit domácím tlakům na řešení normalizace americko-čínských vztahů.36
Během dalších příprav na prezidentovu návštěvu Čínské lidové republiky sepsali
poradci pro zahraničněpolitické otázky seznam kroků, které by mohly Spojené státy
podniknout pro vylepšení vzájemných vztahů, a které by mohl prezident Ford během
své návštěvy prezentovat. Bylo navrženo, aby došlo ke změnám na americké ambasádě
na Tchaj-wanu. Henry Kissinger totiž během návštěvy ČLR na podzim 1974 přislíbil, že
do konce roku 1975 dojde na americké ambasádě k personálním změnám, a to i když do
té doby nedojde k úplnému sblížení mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou
republikou. Podniknutí tohoto kroku by jistě bylo v ČLR přijato s nadšením, nicméně
poradci tento postup nedoporučovali s ohledem na Čínskou republiku a její možnou
reakci.37
Na podzim 1975 se Henry Kissinger vydal do Čínské lidové republiky probrat
chystanou návštěvu amerického prezidenta. Po návratu zpět do Spojených států ministr
zahraničí prezidenta detailně informoval o průběhu své návštěvy. Potvrdil, že se
americko-čínské vztahy skutečně ochladily, jak také Spojené státy předpokládaly. Pro
Čínskou lidovou republiku byl dosavadní vztah dostačující, protože stále mohla počítat
se Spojenými státy jako pákou na Sovětský svaz a zároveň nemohlo docházet
k výraznější kritice od politiků, kteří s upevňováním americko-čínského svazku
nesouhlasili.

38

Americký prezident Ford odjel na návštěvu asijských zemí na začátku prosince
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přesune do dalších asijských zemí. Během návštěvy se Ford setkal s předsedou Mao Cetungem, vicepremiérem Tengem Siao-pchingem a dalšími čínskými představiteli jako
například s čínským ministrem zahraničních věcí Qiaem Guanhuem nebo vedoucím
čínské styčné kanceláře ve Spojených státech Huang Chenem. Za americkou stranu se
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jednání mimo jiných zúčastnil ministr zahraničí Henry Kissinger nebo vedoucí americké
styčné kanceláře v Pekingu George Bush.39
Během úvodního jednání se prezident Ford a předseda Komunistické strany Číny
Mao Ce-tung shodli, že se vývoj vzájemných vztahů oproti začátku 70. let zpomalil.
Navzájem se nicméně ujistili, že jejich země mají o zlepšení vztahů stále zájem. Mao
však přiznal, že v nejbližších dvou letech neočekává výraznější posun v otázce
vzájemného svazku. Při schůzce byl zmíněn také Sovětský svaz, o kterém se zástupci
USA a ČLR vyjadřovali jako o společném nepříteli a potvrdili, že i nadále na něj budou
Spojené státy vytvářet tlak v Evropě a ČLR v Asii, a že se budou snažit zabránit jeho
expanzi. Dále se Ford a Mao dohodli, že pokud by mezi jejich zeměmi mělo dojít
k rozporům, budou se vždy snažit o problémech jednat a vyřešit je mírovou cestou. 40
Dalších jednání, která proběhla během Fordovi návštěvy Čínské lidové republiky
se již Mao Ce-tung kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nezúčastňoval, jednání za
čínskou stranu tedy vedl Teng Siao-pching. Rozhovory se většinou týkaly postupu vůči
Sovětskému svazu, ale také vývoje v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe.41
Během závěrečného setkání Teng Siao-pching ještě jednou zdůraznil, že co se
týká posunu ve vzájemných americko-čínských vztazích, Čínská lidová republika bude
trpělivá a z jejího pohledu není důvod spěchat a posouvat se dále, dokud nebudou
naplněna čínská očekávání dalších kroků ze strany Spojených států amerických.
Prezident Ford s pomalejším postupem souhlasil, mimo jiné i s ohledem na
vnitropolitickou situaci ve Spojených státech a na blížící se americké prezidentské
volby.42
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Prezident Ford poté ještě zopakoval, jaké podmínky slíbil již prezident Nixon
v roce 1972 dodržovat, ve prospěch zlepšení vzájemných vztahů. Prvním a
nejdůležitějším bodem bylo dodržování a hájení principu jedné Číny, který byl
zformulován na konci Nixonovi návštěvy v roce 1972. Spojené státy od podepsání
Šanghajského komuniké braly na vědomí princip jedné Číny, který prosazovala Čínská
lidová republika. Otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan byla také
probírána na téměř všech jednáních amerických a čínských představitelů. Vyřešení
tchajwanské otázky bylo základním kamenem pro rozvoj americko-čínských vztahů.
Problém týkající se Čínské republiky byl ale zároveň nejsložitější překážkou, a to
zejména kvůli americkým závazkům vůči Tchaj-wanu. Dalším z Nixonových slibů,
které Spojené státy dodržovaly, bylo, že nebudou podporovat jakékoli případné snahy o
vytvoření nezávislosti ze strany Čínské republiky. Zároveň ale byla pro Spojené státy
velmi důležitá otázka bezpečnosti Čínské republiky, proto ji také byly připraveny bránit
v případě, že by se měla stát objektem expanze nějakého třetího státu. Velkým krokem,
který prezident Nixon slíbil podniknout, a také došlo k jeho naplnění, bylo postupné
stahování amerických vojenských sil a poradců z Tchaj-wanu. Za tři roky se snížil počet
amerických vojáků z 10 000 na necelé 3 000. Prezident Ford zároveň během rozhovorů
v ČLR přislíbil další stahování vojáků z Čínské republiky a snížení jejich počtu během
následujícího roku na polovinu.43

2.3 Změny ve vedení ČLR a USA
Rok 1976 byl obdobím velkých změn ve vedení Čínské lidové republiky. Na jaře
zemřel předseda vlády Čínské lidové republiky Čou En-laj. Post premiéra po něm
převzal Chua Kuo-feng, který se dostal do přízně Mao Ce-tunga díky snaze prosazovat
Maovi názory. Na podzim roku 1976 zemřel po dlouhodobých zdravotních
komplikacích také Mao Ce-tung. Po jeho smrti se v Čínské lidové republice rozpoutal
boj o moc a funkce ve vedení státu. Oficiálním nástupcem Mao Ce-tunga se měl stát
Chua Kuo-feng, který se tak během pár měsíců dostal do samotného vedení Čínské
lidové republiky. Změna vedení státu nicméně neprobíhala hladce, protože se o
uchvácení moci pokusila skupina nazývaná Gang čtyř, která se snažila převzít zejména
politickou moc. Nejvýznamnější osobností této skupiny, která ji zároveň i vedla, byla
manželka zesnulého Mao Ce-tunga Ťiang Čching. Maova manželka měla z minulosti
43
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politické zkušenosti a během posledních let byla součástí levicového křídla
Komunistické strany Číny. Gangu čtyř se nicméně nepodařilo dostat se k moci a všichni
jeho členové byli posláni před soud a následně uvězněni.44
Současně s velkými změnami a výměnou osobností v čele Čínské lidové
republiky se v roce 1976 konaly také prezidentské volby ve Spojených státech
amerických. Prezident Gerald Ford se rozhodl v těchto volbách kandidovat a pokusit se
obhájit svůj prezidentský post. Pro Forda to byla první zkušenost s kandidaturou
v prezidentských volbách, protože jak na pozici viceprezidenta, tak na pozici prezidenta
Spojených států amerických se dostal bez účasti ve volbách během aféry Watergate.
Fordovi se nicméně jeho prezidentský post obhájit nepodařilo, a tak se na začátku roku
1977 stal prezidentem Spojených států amerických Demokrat Jimmy Carter.

3. Navázání oficiálních styků mezi USA a ČLR
Ještě před oficiálním nástupem Jimmyho Cartera do prezidentského úřadu začalo
postupné předávání agendy na ministerstvu zahraničních věcí mezi Henry Kissingerem
a budoucím ministrem zahraničí Cyrusem Vancem. Součástí toho byla také oficiální
setkání mezi Kissingerem, Vancem a vedoucím styčné kanceláře Čínské lidové
republiky ve Washingtonu Huang Chenem. Hlavním úkolem těchto jednání bylo
detailní informování budoucího ministra Vance o problematice americko-čínských
vztahů, ale také ujištění čínské strany, že budoucí prezident Carter chce pokračovat ve
stávajícím směru americké politiky v otázce americko-čínského sbližování. Cyrus
Vance také čínského vyslance ubezpečil, že navázání oficiálních diplomatických styků
mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou je pro Carterovu administrativu
jednou z klíčových zahraničněpolitických otázek.45
Krátce po nástupu Jimmyho Cartera do prezidentského úřadu byla proto na
ministerstvu zahraničních věcí vytvořena skupina, která se měla zabývat americkými
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vztahy s Čínskou lidovou republikou a v nejbližších týdnech měla vytvořit strategii
dalšího amerického postupu vůči ČLR. 46
V roce 1977 se prezident Carter poprvé setkal s vedoucím styčné kanceláře
Čínské lidové republiky Huang Chenem. Během rozhovoru ho ujistil, že se na politice
Spojených států amerických vůčí Čínské lidové republice nic nezměnilo, a že bude
nadále vycházet z principů ustanovených v Šanghajském komuniké z roku 1972.
Prezident Carter zároveň vyjádřil naději, že vzájemné vztahy se budou nadále rozvíjet
nejen v rovině politické, ale také v rovině obchodní a kulturní. Carter se také s Huang
Chenem dohodl, že Spojené státy budou nadále čínské zástupce informovat o oficiálních
návštěvách třetích zemí vysokých amerických politiků, stejně jako tomu bylo během
vlády jeho předchůdce Geralda Forda. Dalším bodem jednání byla otázka vzájemných
oficiálních návštěv vysokými představiteli. Huang Chen ubezpečil Cartera, že američtí
představitelé budou v Čínské lidové republice vždy vítaní, a že by souhlasili s častými
návštěvami jako během předešlých amerických administrativ. Prezident Carter
Huangovi zase sdělil, že by rád přivítal zástupce Čínské lidové republiky na oficiální
návštěvě Spojených států amerických. Huang ovšem toto pozvání ihned odmítl, protože
nebylo možné, aby jakýkoli vysoce postavený politik Čínské lidové republiky přijel na
návštěvu do Spojených států amerických, dokud Spojené státy udržovaly diplomatické
styky s Čínskou republikou a dokud měla Čínská republika ve Washingtonu svou
ambasádu. Při této příležitosti Huang novému americkému prezidentovi zopakoval tři
podmínky, které měly být splněny, aby mohlo dojít k normalizaci vztahů: přerušit
oficiální diplomatické styky s Čínskou republikou, stáhnout všechny americké vojáky
z ostrovu Tchaj-wan, a také vypovědět obranou smlouvu, kterou mezi sebou uzavřely
Spojené státy a Čínská republika v 50. letech.47
V průběhu roku 1978 pracoval Carterův tým skládající se z ministra
zahraničních věcí Cyruse Vance, poradce pro otázky národní bezpečnosti Zbigniewa
Brzezinského a jejich dalších spolupracovníků, intenzivně na posunu americkočínských vztahů do finální fáze, kterou mělo být uzavření oficiálních diplomatických
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styků mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Prezident Jimmy Carter si
dobře uvědomoval, že je normalizace americko-čínských vztahů důležitým bodem do
budoucna, a proto postup skupiny zabývající se ustanovením vzájemných vztahů
podporoval. Názory na to, jak rychle a jakou cestou by k navázání americko-čínských
vztahů mělo dojít, se ovšem uvnitř této skupiny lišily. Poradce pro otázky národní
bezpečnosti Brzezinski se snažil prosadit rychlý postup spojený s vytvořením těsného
bezpečnostního vztahu. Tento postup měl sloužit hlavně pro vytvoření dalšího tlaku na
Sovětský svaz. Ministr zahraničí Vance spolu s prezidentem Carterem se ale obávali, že
příliš rychlé navázání zejména bezpečnostního vztahu mezi Spojenými státy a Čínskou
lidovou republikou by sice mělo za následek možnost vytvořit na SSSR větší tlak, ale
jejich dalším zahraničněpolitickým plánům by tento postup mohl spíše ublížit. V této
době totiž došlo k částečnému zlepšení americko-sovětských vztahů. Navíc vrcholila
jednání Spojených států se SSSR o dalším omezení strategických zbraní. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto, že Spojené státy americké budou prozatím vyjednávat
s Čínskou lidovou republikou o vytvoření vztahu pouze na politické úrovni.48
Leonard Woodcock, který byl vedoucím americké styčné kanceláře v Pekingu,
byl další důležitou osobností během vyjednávání o normalizaci americko-čínských
vztahů. Aktivně se účastnil jednání týkajících se ustanovení vzájemných vztahů mezi
Spojenými státy a ČLR, která vyvrcholila v prosinci 1978.49 Obě strany společně
oznámily, že s účinností od 1. ledna 1979 budou mezi sebou mít Spojené státy americké
a Čínská lidová republika vytvořeny oficiální diplomatické styky.50
Na začátku roku 1979 tedy Spojené státy americké přestaly uznávat Čínskou
republiku jako samostatný stát a přestaly s ní také udržovat oficiální diplomatické styky.
Do této doby Spojené státy americké podle principů stanovených v Šanghajském
komuniké pouze braly na vědomí přístup Čínské lidové republiky, že existuje pouze
jedna Čína. Od 1. ledna 1979 ale došlo ke změně v tom, že Spojené státy poprvé
oficiálně uznaly, že existuje pouze jedna Čína, a tou je Čínská lidová republika. Další
změnou bylo, že došlo ke zrušení americké i čínské styčné kanceláře v Pekingu a
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Washingtonu. Styčné kanceláře byly nahrazeny vytvořením ambasád, přičemž
ambasáda Spojených států amerických v Tchaj-peji byla zrušena úplně. Jak bylo předem
domluveno, došlo také k vypovězení Smlouvy o vzájemné obraně, která byla mezi USA
a Čínskou republikou uzavřena v roce 1954. Neznamenalo to ovšem že by otázka
bezpečnosti Tchaj-wanu už nebyla pro Spojené státy americké důležitá. V roce 1979
proto byl uzavřen Zákon o vztazích s Tchaj-wanem, na základě kterého USA
pokračovaly v prodeji zbraní a vojenského zařízení Tchaj-wanu. Spojené státy americké
si také vyjednaly, že budou moci pokračovat v kulturních a dalších neoficiálních
vztazích s Tchaj-wanem.51

Závěr
V práci jsem se věnovala analýze rozvoje americko-čínských vztahů od konce
šedesátých let minulého století, kdy bylo sbližování mezi Spojenými státy americkými a
Čínskou lidovou republikou Richardem Nixonem zahájeno, až po konec let
sedmdesátých, kdy došlo k navázání oficiálních diplomatických styků mezi Spojenými
státy americkými a Čínskou lidovou republikou. Rozvoj vzájemných americko-čínských
vztahů byl Nixonovou administrativou na počátku sedmdesátých let dobře zahájený, ale
kvůli vnitropolitickým a mezinárodním faktorům došlo po prvních úspěšných letech ke
zpomalení procesu normalizace.
Hlavním důvodem proč se nepodařilo navázat oficiální diplomatické vztahy
mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou byla otázka Čínské
republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan. Čínská lidová republika existenci Čínské
republiky neuznávala, protože považovala Tchaj-wan za součást svého území. Navázání
diplomatických styků mezi ČLR a USA nebylo možné, protože Spojené státy měly
diplomatické vztahy uzavřeny s Čínskou republikou. Čínská lidová republika
nesouhlasila s tím, že by uspořádání mezi ní a Tchaj-wanem mělo být bráno jako
uspořádání dvou různých států nebo jako jedna Čína s dvěma vládami. ČLR proto
požadovala, aby Spojené státy přestaly uznávat Čínskou republiku za samostatný stát,
zrušily svou ambasádu na Tchaj-wanu a přesunuly ji do Pekingu. Dalším požadavkem
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bylo celkové stažení všech amerických vojáků z ostrova Tchaj-wan. Posledním
důležitým bodem pak bylo, aby Spojené státy vypověděly Smlouvu o vzájemné obraně,
kterou měly s Čínskou republikou uzavřenou.
Dalším faktorem proč k navázání oficiálních vztahů mezi ČLR a USA nedošlo
dříve, byla neústupnost Čínské lidové republiky v požadavcích, které musely Spojené
státy americké splnit. Dokud nedošlo ke splnění tří podmínek ČLR popsaných
v odstavci výše, nemohly Spojené státy s úplnou normalizací vztahů Čínskou lidovou
republikou počítat. Představitelé ČLR často během setkání se svými americkými
protějšky zdůrazňovali, že ČLR na úplnou normalizaci vztahů nespěchá a prosazovali
pomalejší postup, který by byl završen splněním těchto podmínek.
Třetím důvodem, proč se nepodařilo navázat diplomatické styky mezi
Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou dříve byly vnitropolitické faktory jak ve
Spojených státech, tak v Čínské lidové republice. První administrativa Richarda Nixona
sice zaznamenala v otázce navázání americko-čínských vztahů velké úspěchy, během
druhého Nixonova období v prezidentském úřadu nicméně došlo mezi Spojenými státy
americkými a Čínskou lidovou republikou k ochlazení. Gerald Ford poté nastoupil do
prezidentského úřadu v době hluboké vnitropolitické krize ve Spojených státech
amerických způsobené aférou Watergate. Situace v Čínské lidové republice byla
problematická zejména v roce 1976, kdy zemřel jak premiér Čou En-laj, tak předseda
Komunistické strany Číny Mao Ce-tung. Po jejich smrti došlo v Čínské lidové republice
k boji o moc a budoucnost americko-čínských vztahů byla v tomto období nejistá.
Posledním faktorem, ovlivňujícím normalizaci americko-čínských vztahů byla
poměrně slabá pozice Geralda Forda v prezidentském úřadu. Ford nebyl prezidentem
zvoleným voliči a svou pozici si zhoršil také tím, že ihned po nástupu do Bílého domu
udělil Richardu Nixonovi milost. Problémy na domácí scéně spojené s dalšími problémy
v mezinárodních vztazích proto neumožnily, aby se Gerldu Fordovi během jeho
působení v čele Spojených států amerických podařilo prosadit všechny jeho plány.
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Summary
Main purpose of the bachelor thesis „U.S.-Chinese relations during the
administration of Gerald Ford“ is to analyse relations between United States of
America and People’s Republic of China during the presidency of Gerald Ford.
The thesis is divided into three main chapters. First chapter is dedicated to the
Sino-American relations during presidency of Richard Nixon. President Nixon and his
associates began with the process of normalization of U.S.-Chinese relations. In the
second chapter the thesis analyses further development of Sino-American relations
during administration of Gerald Ford. Last chapter examines the final process of
establishing official diplomatic relations between United States of America and
People’s Republic of China.
The thesis concludes that there were multiple reasons why the United States of
America were not able to establish official diplomatic relations with People’s Republic
of China during Gerald Ford’s presidency. The main reason was that the United States
already established diplomatic relations with Republic of China in the past. However,
People’s Republic of China did not recognize the existence of Republic of China
because it considered Tchaj-wan as a part of its own territory. Another problematic
factor for establishing relations between the U.S. and the People’s Republic of China
was the adamant position of the Chinese leaders regarding their conditions towards the
U.S. Next problem was unstable situation in domestic affairs in the United States of
America but also in People’s Republic of China. Last factor which affected the
establishment of mutual relations between the U.S. and People’s Republic of China was
that Gerald Ford has not been elected to the presidential office therefore his authority
was not strong enough. Also Ford granted presidential pardon to Richard Nixon at the
beginning of his term which undermined his authority even more.
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