
Pražský projev Baracka Obamy

Díky, díky za vřelé přijetí, dobrý den, Praho, chtěl bych poděkovat občanům České 
republiky. Jsem dnes hrdý, že zde nyní mohu stát s vámi uprostřed tohoto skvělého 
města uprostřed Evropy. Abych parafrázoval jednoho z mých předchůdců, jsem hrdý 
na to, že jsem přivezl Michelle Obamovou do Prahy.

Děkuji panu prezidentovi, děkuji panu premiérovi i ostatním předním politickým 
osobnostem, děkuji za výjimečnou pohostinnost, děkuji také občanům České 
republiky za vaše přátelství ke Spojeným státům.

Během let jsem se naučil oceňovat dobrý smysl pro humor a dobrou náturu Čechů, 
kteří žijí v mém rodném městě Chicagu. Za mnou je socha hrdiny českého národa 
Tomáše Masaryka. V roce 1918 poté, kdy Amerika slíbila podporu nezávislosti 
Československa, Masaryk hovořil v Chicagu k davu čítajícímu sto tisíc lidí. 
Nemyslím si, že bych mohl tento rekord překonat, ale jsem hrdý na to, že jsem 
následoval jeho kroky z Chicaga do Prahy.

Po více než tisíc let byla Praha v porovnání s jinými městy vždy výjimečná, poznali 
jste časy mírové i válečné. Viděli jste vzestup i pád impérií. Vedli jste revoluce v 
umění, vědě, v politice i v poezii. Pražané vždy trvali na tom, že půjdou svou vlastní 
cestou a že určí svůj vlastní osud. A toto město, toto zlaté město, které je starobylé i 
mladé, stojí jako živoucí monument vašemu neporazitelnému duchu.

Když jsem se narodil, svět byl rozdělený, naše národy zažívaly různé okolnosti. Jen 
málo lidí by předpovědělo, že někdo takový jako já se jednoho dne stane americkým 
prezidentem. Jen málo lidí by předvídalo, že americký prezident bude moci jednoho 
dne hovořit k takovémuto publiku jako já dnes v Praze. Málo lidí by si dokázalo 
představit, že Česká republika se stane svobodným národem, členem NATO a vůdčím 
subjektem sjednocené Evropy. Tyto myšlenky by byly zavrženy jako sny.

Dnes jsme zde, protože dost lidí nedbalo hlasů, které jim tvrdily, že svět se nemůže 
změnit.

Jsme zde díky odvaze těch, kteří zaujali postoj - a přijali riziko - a řekli, že svoboda je 
právem všech lidí nezávisle na tom, na které straně zdi žijí, a bez ohledu na to, jak 
vypadají.

Jsme zde díky pražskému jaru, protože jednoduchý a principiální boj za svobodu a 
příležitost zostudil ty, kteří mohli jen vlivem síly tanků a zbraní potlačit vůli lidí.

Jsme zde proto, že před dvaceti lety vyšli lidé tohoto města do ulic, aby se domáhali 
příslibu nového dne a základních lidských práv, která jim byla příliš dlouho upírána. 
Sametová revoluce nás naučila mnoho věcí. Ukázala nám, že pokojný protest může 
otřást základem impéria a odhalit prázdnost ideologie. Ukázala nám, že malé země 
mohou hrát ve světových událostech klíčovou roli a že mladí lidé mohou vést při 
překonávání starých konfliktů. A dokázala, že morální vůdcovství je mocnější než 
jakákoli zbraň.

A proto k vám mluvím ve středu Evropy, která je pokojná, sjednocená a svobodná - 
protože obyčejní lidé věřili, a jejich vůdci nikoli, že přehrady je možné překlenout, že 



zdi je možno strhnout a že mír může zvítězit.

Jsme zde dnes proto, že Američané a Češi věřili proti všemu rozumu, že dnešek může 
nastat.

Sdílíme tuto společnou historii. Ale tato nová generace - naše generace - nemůže stát 
na místě. I my si musíme vybrat. S tím, jak je svět méně rozdělený, stal se 
propojenějším. A viděli jsme, jak se události vyvíjejí rychleji než naše schopnost je 
řídit - globální ekonomika v krizi; měnící se klima; trvající nebezpečí starých 
konfliktů, nových hrozeb a šíření zbraní katastrofy.

Žádná z těchto výzev nemůže být vyřešena rychle nebo jednoduše. Všechny ale 
vyžadují, abychom jeden druhému naslouchali, abychom jeden s druhým 
spolupracovali; abychom se soustředili na naše společné zájmy, ne na naše 
příležitostné rozdíly; a abychom znovu potvrdili svoje sdílené hodnoty, které jsou 
silnější než jakákoli síla, jež by nás mohla rozdělit. To je ta práce, v níž musíme 
pokračovat. To je ta práce, kterou jsem přijel do Evropy začít.

Abychom obnovili naší prosperitu, musíme koordinovat akce napříč hranicemi. To 
znamená investice, které vytvoří nová pracovní místa. To znamená bránit se zdem 
protekcionismu, které stojí v cestě růstu. To znamená změny našeho finančního 
systému, nová pravidla, aby se zabránilo zneužívání a budoucí krizi. A máme závazek 
vůči naší společné prosperitě a naší společné lidskosti, abychom nabídli ruku těm na 
nových trzích a těm nejchudším, kteří trpí nejvíce, ačkoliv měli málo společného s 
finanční krizí. Právě proto jsme tento týden vyčlenili více než bilion dolarů pro 
Mezinárodní měnový fond.

Nyní nastal čas, abychom v zájmu ochrany naší planety změnili způsoby, jakými 
používáme energii. Společně se musíme postavit změnám klimatu tím, že ukončíme 
závislost světa na fosilních palivech, že využijeme síly nových zdrojů energie jako vítr
a Slunce, a tím, že vyzveme všechny národy, aby se na tom podílely. A slibuji vám, že 
v tomto globálním úsilí jsou nyní Spojené státy připraveny vést.

Abychom zajistili naši společnou bezpečnost, musíme posílit naši alianci. NATO bylo 
založeno před 60 lety poté, co komunismus ovládl Československo. Tehdy se 
svobodný svět příliš pozdě poučil, že si nemůže dovolit rozpory. Tak jsme se spojili, 
abychom vybudovali nejsilnější alianci, kterou svět kdy poznal. A stáli jsme bok po 
boku, rok za rokem, desetiletí po desetiletí, dokud nebyla železná opona zdvižena a 
svoboda se nerozlila jako voda.

Nyní slavíme desátý rok členství České republiky v NATO. Vím, že ve dvacátém 
století byla mnohokrát učiněna rozhodnutí, aniž byste vy byli u jednacího stolu. Velké 
mocnosti vás zradily nebo rozhodly o vašem osudu, aniž by byl vyslyšen váš hlas. 
Jsem tady, abych řekl, že Spojené státy se nikdy k lidem této země neobrátí zády. 
Jsme svázáni společnými hodnotami, společnými dějinami a trvalým příslibem našeho 
spojenectví. Článek 5 smlouvy zakládající NATO to říká jasně: útok na jednoho je 
útok na všechny. To je slib naší doby a to je slib navždy. Děkuji, Praho! Společně to 
dokážeme!
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