
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Olga ŽÁČKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 

'Zvláštní vztahy'  
mezi Velkou Británií a Spojenými státy 

a jejich renesance po 11. září 2001  
 
 

Diplomová práce  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Praha 2007 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Olga ŽÁČKOVÁ 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc. 

Oponent práce: Prof. PhDr. Vladimír NÁLEVKA, CSc.  

Datum obhajoby:  
 
 
Hodnocení:  



 3 

Bibliografický záznam 

ŽÁČKOVÁ, Olga. 'Zvláštní vztahy' mezi Velkou Británií a Spojenými státy a jejich 
renesance po 11. září 2001. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008. 106 
s. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc. 
 

Anotace 

Diplomová práce 'Zvláštní vztahy' mezi Velkou Británií a Spojenými státy a jejich 

renesance po 11. září 2001 pojednává o nadstandardních britsko-amerických vztazích 

v historii, ale i v současnosti. Obě země spojuje historie, společný jazyk a kulturní 

dědictví. Spojené státy americké mají s Británií i úzké vztahy ekonomické i vojenské. 

Vojenská spolupráce mezi oběma zeměmi, stejně jako spolupráce tajných služeb, vznikla 

během druhé světové války a následně byla upevněna v doktríně zadržování vůči 

Sovětskému svazu. Očekávalo se, že s koncem Studené války britsko-americké zvláštní 

vztahy zaniknou, ale události 11. září 2001 ukázaly opak. Hlavní roli v těchto 

znovuobjevených zvláštních vztazích sehrál premiér Tony Blair a jeho vztah 

k prezidentovi Georgi W. Bushovi.  

 

Annotation 

Diploma thesis 'Special relationship' between the United Kingdom and the United States 

and renascence of their relationship after September 11, 2001, deals with the special 

Anglo-American relationship in past and present. Both countries share common history, 

common language and threads of cultural heritage. The United States maintains close 

economic and military relationship with the UK. US military and intelligence cooperation 

in its current form dates back to the World War II and it was rooted in the doctrine of anti-

Soviet Containment. US-UK 'special relationship' was widely seen as likely to expire with 

the end of the Cold War, but was revived following the September 11, 2001 terror attacks 

on the United States. Particular emphasis in explaining the renascence of the 'special 

relationship' in the world changed by terror is placed on the role of Prime Minister Tony 

Blair and his relationship to President George W. Bush.  
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1 Úvod  

1.1 Vymezení tématu a zdůvodnění jeho výběru 
 

Když prezident George W. Bush v projevu ke společnému zasedání obou 

komor Kongresu Spojených států několik dnů po událostech z 11. září 2001 prohlásil, 

že „není věrnějšího přítele než Velké Británie“1, měl pravdu hned dvakrát. V dějinách 

Spojených států není jiného státu, který by požíval stejných výhod a měl tolik 

společného se Spojenými státy jako má Velká Británie. Několik zemí (jako Kanada 

nebo Austrálie) má se Spojenými státy režim zvláštních vztahů, ale jen Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska2 má postavení rovnějšího mezi rovnými. 

Společná historie, stejný jazyk, společný právní řád, vzájemné investice a obchod a 

politická a obranná spolupráce, hrají roli ve vzájemných vztazích dodnes. Několik 

měsíců po intervencích do Afghánistánu a Iráku měl prezident Bush pravdu podruhé. 

Byla to opět Británie, která zůstala jediným věrohodným a silným spojencem, který 

neochvějně stál po boku Spojených států a jimi vyhlášené globální války proti 

terorismu. 

Zvláštní vztahy byly navozeny svým charakterem již v den vyhlášení americké 

nezávislosti. Historická blízkost dala následně vzniknout i těm oficiálním „zvláštním“ 

vztahům, pod jejichž pojmem dnes rozumíme nadstandardní spolupráci, která byla 

nastolena v diplomatických vztazích a obranné a bezpečnostní politice během Studené 

války ve 20. století.  

Historické události v bilaterálních vztazích odhalují povahu těchto zvláštních 

vztahů, které mezi sebou tyto dvě země mají i dnes. Pochopení některých dílčích 

událostí 19. a začátku 20. století je klíčové pro pozdější zkoumání bilaterálních vztahů 

v druhé polovině 20. století. Pád Berlínské zdi a rozpad Sovětského svazu znamenal 

však předěl ve vzájemných stycích. Zvláštní vztahy mezi Spojenými státy a Velkou 

Británií ztrácely na významu a zdálo se, že s koncem století zaniknou úplně.  Opak 

byl pravdou. Po rozpačitém desetiletém hledání nového směru v globální politice se 

                                                 
1 Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20. 9. 2001, United States Capitol, 
Washington DC. 
2 O použití pojmů viz samostatná kapitola Vysvětlení pojmů.  
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Velká Británie rozhodla své vztahy se Spojenými státy upevnit, k čemuž přispěly 

tragické události 11. září 2001.  

Od září 2001, stojí Velká Británie opět neochvějně po boku svého silnějšího 

spojence. Zatímco zvláštní vztahy do roku 1991 byly utvářeny na základě vojensko-

politické nutnosti, ale i událostí, jazyku, společné historie, atd., vztahy po roce 2001 

nabraly nový směr, který nastolil americký prezident George W. Bush spolu se svým 

transatlantickým kolegou, britským premiérem Tony Blairem. Tato renesance 

zvláštních vztahů se stala středem pozornosti celého mezinárodního společenství a 

vzájemná velmi úzká spolupráce měla vliv na dění ve světě v letech 2001-2007.  

Toto téma jsem si vybrala vzhledem k mému zájmu o americkou zahraniční 

politiku a transatlantické vztahy. Téma mě zajímalo vzhledem i k mému pobytu na 

Kansas State University, kde jsem měla možnost studovat předměty American 

Foreign Policy, U.S. Government a  Contemporary Problems in World Politics  na 

Oddělení politických věd. Poté, co jsem si jako téma vybrala současné britsko-

americké vztahy jsem měla možnost odjet na letní školu EUROPAEUM, která se 

konala v září 2006 v Krakově na téma TransAtlantic Dialogue – The relations 

between the European Union and the United States, kde jsem se rozhodla psát o 

současném pohledu na zvláštní vztahy s analýzou jejich hlavních protagonistů – 

prezidenta George W. Bushe a premiéra Tonyho Blaira. 

1.2 Cíle práce, výzkumné otázky a teze 
 

Práce si klade za cíl analyzovat dle výzkumných metod vývoj ve zvláštních 

vztazích mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Historický vhled pomůže přinést 

pohled na vzájemné vztahy, jak se utvářely v průběhu několika století. Důraz ale bude 

kladen na současný stav vzájemných vztahů, hlavně na události, které se udály po 11. 

září 2001. Cílem této práce není analyzovat veškeré události ve vzájemných vztazích, 

ale zaměří se jen na ty nejdůležitější nebo na ty, které měly na britsko-americkou 

alianci konkrétní dopad.  

Diplomová práce se zaměří na analýzu vývoje vztahu dvou hlavních aktérů – 

prezidenta George Bushe a premiéra Tonyho Blaira, kteří k renesanci zvláštních 

vztahů velkou měrou přispěli. Hlavní pohled bude zaměřen na jejich rozhodování 

v zahraniční politice, což mělo dopad na celé mezinárodní společenství. Na dvou 
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konkrétních případech – válce v Afghánistánu a válce v Iráku se pokusím konkrétně 

ověřit platnost zvláštních vztahů mezi Velkou Británií a Spojenými státy. 

Teze, jejíž platnost se budu v průběhu psaní této diplomové práce snažit 

dokázat, zní takto: Zatímco se po konci Studené války zdálo, že zvláštní vztahy mezi 

Velkou Británii a Spojenými státy nebudou již zvláštní v původním slova smyslu, 

události 11. září 2001 ukázaly, že Velká Británie a Amerika jsou více než jen 

historickými spojenci. Z původně ryze vojenského a obranného spojenectví, které 

vzniklo po skončení druhé světové války spíše z nutnosti, se vztahy posléze rozšířily i 

do ostatních oblastí – politické, ekonomické, obchodní. V souvislosti s ochlazením 

zvláštních vztahů, které nastalo v 90. letech 20. století se očekávalo, že s příchodem 

milénia již nebude zvláštních vazeb potřeba a pomalu zaniknou. 11. září 2001 

ukázalo, že zvláštní vztahy nabyly opět na důležitosti. V britské i americké zahraniční 

politice se objevují nové prvky, které potvrzují novou dimenzi ve zvláštních vztazích. 

Tato nová dimenze zvláštních vztahů souvisí jednak se šokem, který svět prožil v září 

2001 a za druhé, s hlavními aktéry transatlantického spojenectví – s prezidentem 

Bushem a Blairem. 

V práci se pokusím odpovědět na následující otázky, které jsem si kladla během 

mého výzkumu: Jakým způsobem se vyvíjely zvláštní vztahy v historii a měly zvláštní 

vztahy své opodstatnění jen v době bipolárního světa během Studené války? Jaké 

faktory hrály roli v ochlazení zvláštních vztahů v 90. letech 20. století? Jakým 

způsobem a proč došlo k renesanci zvláštních vztahů v souvislosti s událostmi 11. září 

2001? Do jaké míry souvisí znovuobjevení zvláštních vztahů s administrativou 

George Bushe a vládou Tonyho Blaira? Jakou roli hrály charaktery obou aktérů 

v tomto procesu a do jaké míry ovlivnili jejich osobní a soukromé postoje rozhodovací 

proces v souvislosti s bilaterálními vztahy? Hrálo roli přátelství obou zmiňovaných 

aktérů při obnovování bilaterálních vazeb? Jak se tyto vztahy v transatlantické alianci 

měnily v průběhu let 2001-2007 a jaké jsou nové prvky tohoto spojenectví? Jedná se o 

bilaterální aliance nebo je Velká Británie mostem mezi Spojenými státy a Evropskou 

unií? Souvisí tato renesance zvláštních vztahů jen s prezidentem Bushem a premiérem 

Blairem nebo tato nová dynamika bude pokračovat i s jejich následovníky? Jsou léta 

2001-2007 ve vzájemných vztazích jen epizodou a s nástupci Bushovými a 

Blairovými nástupci dojde k opětovnému ochlazení ve zvláštních vztazích?  

Jak již bylo uvedeno výše, tato práce si klade za cíl analyzovat vývoj ve 

vzájemných nadstandardních vztazích, které vznikly mezi Velkou Británií a 
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Spojenými státy. V rámci Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd 

nebyla dosud vypracována diplomová práce, která by se zvláštními britsko-

americkými vztahy zabývala a která by přinesla aktuální pohled na britskou a 

americkou zahraniční politiku. Výše položené otázky se pokusím ve své práci 

zodpovědět a přispět svou analýzou k pochopení těchto zvláštních vztahů, které 

v posledních letech prošly bouřlivým vývojem. 

1.3 Výzkumné metody a struktura práce 
 

Tato diplomová práce bude používat teoretické přístupy vycházejících 

z rozhodovacích přístupů, které formuloval Graham T. Allison ve své knize Essence 

of Decision3. V pohledu na obě hlavní postavy v novodobých zvláštních vztazích 

uplatním první a třetí Allisonův model – model racionálního aktéra a byrokratický 

model rozhodování na úrovni států. Allison vychází z úvahy, že stát jedná při 

rozhodování racionálně a maximalizuje svůj zisk a stejným způsobem postupuji i 

v případě zvláštních vazeb mezi Británií a Amerikou, potažmo mezi prezidentem 

Georgem W. Bushem a premiérem Tony Blairem. V racionálním přístupu se klade 

důraz na jednotlivé hráče a Allison formuluje čtyři důležité body analýzy – cíle, které 

hráči mají a čeho chtějí dosáhnout; jaké mají alternativy; jaké z toho pro ně plynou 

důsledky a jaké mají možnosti, kterými těch cílů dosáhnou. To budu mít na zřeteli i já 

při analýze jednotlivých kroků, které oba státníci učinili. V rámci své analýzy však 

musím vzít v potaz i model byrokratický, kde Allison klade důraz na instituce a uvádí, 

že rozhodnutí často záleží na dohodě několika ministerstev, úřadů, vlády, prezidenta, 

apod., přičemž rozhodnutí státu nevychází z racionálního zhodnocení situace, ale 

z kompromisu zájmů. Vliv tohoto modelu bude patrný hlavně při studiu událostí 

předcházející válce v Iráku, kdy se vytvořila vůči premiérovi opozice v rámci vlastní 

strany a parlamentu, což mělo v důsledku vliv i na veřejné mínění a výsledek voleb do 

parlamentu v roce 2005.  

Další přístup, který ve své práci používám, vychází z modelu, který přinesl 

Graham Allen (člen britského parlamentu) ve své studii The Last Prime Minister – 

Being Honest about the UK Presidency, ve které rozvíjí koncept britského 

                                                 
3 ALLISON, Graham T. Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis. Glenview (Illinois, 
USA): Scott, Foresman and Company, 1971.  
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prezidentství4, který se přibližuje prezidentskému modelu, který je platný ve 

Spojených státech. Tato teorie není rozšířená a úzce souvisí s předchozími 

rozhodovacími modely Grahama Allisona, ale vyčleňuje se v souvislosti s premiérem 

Tony Blairem, který měl tendence se jako prezident chovat a v mezinárodním 

prostředí ho i tak vnímali.5 

Kromě zmíněných metod vychází text i z metody deskriptivní a analytické. 

Deskriptivní metoda byla použita zejména pro popis konkrétních událostí a 

v historickém přehledu. Analytická metoda souvisí s výše jmenovanými metodami 

výzkumu a základem je analýza primárních pramenů – projevů, vládních prohlášení a 

dokumentů, výzkum periodického tisku, atd. Kritika pramenů a literatury bude 

rozebrána v kapitole Kritika pramenů a literatury. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. Po úvodu bude následovat kapitola, která 

bude shrnovat historické události ve vzájemných vztazích. Třetí kapitola se bude 

zabývat zvláštními vztahy na různých úrovních a čtvrtá kapitola se zaměří na 

prezidenta Bushe a premiéra Blaira. Po jejich cestě k moci se dostaneme v páté 

kapitole k událostem 11. září 2001 a k vysvětlení proč a jakým způsobem změnily 

vnímání zvláštních vztahů. Bude následovat kapitola s případy Afghánistánu a Iráku. 

Sedmá kapitola rozebere ostatní dimenze britsko-amerického vztahu v období 2001-

2007. Poslední kapitola uzavře pohled na zvláštní vztahy a s odchodem Tonyho Blaira 

přinese aktuální pohled na stav zvláštních vztahů. 

V práci bude dodržena běžná struktura diplomové práce. Delší citace budou od 

ostatního textu oddělené, aby bylo zřejmé, že se jedná o citovaný text. 

1.4 Kritika pramenů a literatury 
 

Nejdůležitějším a nejpřínosnějším zdrojem informací pro diplomovou práci 

byly primární dokumenty – projevy státníků a veřejných činitelů, tisková prohlášení, 

                                                 
4 Graham Allen používá v angličtině termíny „presidency a presidentialism“, které lze do češtiny 
přeložit jako prezidentství, prezidentský úřad nebo prezidentský model. ALLEN, Graham. The Last 
Prime Minister – Being Honest about the UK Presidency. London: House of Commons, 2001. 
5 V souvislosti s jedním z nejslavnějších projevů, které kdy Blair přednesl na půdě Kongresu nebo 
v Bílém domě to prohlásil Timothy Garton Ash.  ASH, Timothy Garton. 'President Blair'. The 
Guardian, 24.7.2003 (http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1004735,00.html, staženo 
10.10.2007). Blairův projev se uskutečnil v červenci 2003, kdy byl oceněn Zlatou medailí Kongresu. 
Blair se v něm zabýval mezinárodní politikou, terorismem, válkou proti teroru (Afghánistán, Irák), 
vztahy s ostatními zeměmi (např. se Severní Koreou, Ruskem, Čínou) a vztahy mezi USA a Evropskou 
unií. Blair's Address to a Joint Session of Congress, 17.7.2003, přepis z The New York Times 
(http://www.nytimes.com/2003/07/17/international/worldspecial/17WEB-
BTEX.html?ex=1200373200&en=9bd02c1a9c72751d&ei=5070, staženo 10.10.2007).  
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přepisy tiskových konferencí, rozhovory, stanoviska a zprávy. Tyto primární prameny 

jsou volně dostupné na webových stránkách. V případě projevů prezidenta Bushe a 

premiéra Blaira jsem využívala on-line archívu Bílého domu, stránek kanceláře 

premiéra na Downing Street 10 a britského parlamentu.6 On-line archívy mi umožnily 

získat přesné a aktuální informace a díky jejich přehlednému členění jsem měla 

možnost vyhledávat konkrétní informace o určitém tématu. Kromě množství 

písemných informací jsem neměla potíž sehnat i obrazovou a zvukovou dokumentaci, 

z níž část bude použita v rámci vizuální prezentace, která bude součástí diplomové 

práce. Během analýzy těchto primárních dokumentů jsem se zaměřila hlavně na 

rétoriku politiku, na změnu postojů a na vývoj v určitých otázkách – např. v politice 

vůči Afghánistánu nebo v případě Iráku na změnu rétoriky během příprav a na změnu 

taktiky přesvědčování o (ne)vhodnosti zásahu.  

K dispozici jsem měla i paměti státníků a veřejných činitelů, kterých se téma mé 

diplomové práce dotýkalo. Období prezidenta Clintona mi pomohla zprostředkovat 

svými paměťmi Madeleine jeho ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Sám 

sebe představil Clinton ve svým pamětech Můj život, kde představuje Ameriku a 

pohled na zahraniční politiku pod taktovkou své administrativy. Paměti bohužel slouží 

i k omluvám politiků nebo k zatajování některých důležitých událostí, paměti Billa 

Clintona i Madeleine Albrightové zlehčují problematiku terorismu, stejně jako dosti 

idealizují dopady jejich politiky např. vůči Rwandě, Somálsku nebo Súdánu. I přes 

tyto nedostatky se však jedná o informace tzv. z první ruky, kdy máme možnost 

nahlédnout do nitra tvorby zahraniční politiky. Další paměti – premiérky Margaret 

Thatcherové, Henryho Kissingera a Hillary Clintonové - mi spíše pomohly utvořit si 

obrázek o konkrétním období, o společnosti a důležitých událostech doby. Poslední 

paměti, na které bych chtěla upozornit jsou od Richarda Clarka Against All Enemies – 

Inside America's War on Terror, kde odhaluje i zákulisí příprav na válku proti teroru a 

odhaluje problémy, které se snažila administrativa George Bushe zamaskovat.  

Předmětem analýzy byly také oficiální dokumenty americké a britské 

administrativy. Nelze objektivně kritizovat veškeré primární prameny, které se mi 

dostaly do ruky a proto za všechny jsem vybrala tři, které zde představím.  

                                                 
6 www.whitehouse.gov; Tony Blair Archive: http://www.number10.gov.uk/output/Page12009.asp; 
www.parliament.uk.   
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Jeden z nejdůležitějších dokumentů pro můj výzkum byla studie National 

Security Strategy of the United States of America  z roku 2002 a 20067. Dokument 

z roku 2002 nastiňoval novou strategii v boji proti skrytému nepříteli a terorismu. 

Tento dokument je klíčový z několika důvodů. Předně, vznikl po událostech z 11. září 

2001, což je v dokumentu moment, který nutí změnit dosavadní bezpečnostní 

strategii. Kromě toho text jasně definuje čtyři hrozby – terorismus, šíření zbraní 

hromadného ničení, regionální konflikty a „darebné státy“, které mohou ohrozit 

bezpečnost Spojených států a zbytek světa. Důležitou částí dokumentu jsou však cíle, 

které si strategie před sebe klade. Mezi ně mimo jiné patří i spolupráce mezi 

velmocemi a spolupráce se státy, které mohou s terorismem účinně bojovat, což 

otevírá možnost i pro státy mimo NATO a EU, ale oběma organizacím se 

v dokumentu věnuje poměrně málo prostoru. Dokument dále rozebírá i to, proč není 

politika zadržování a odstrašení účinná a obě politiky jsou nahrazeny preempcí. 

Spojené státy si vyhrazují právo na vojenskou intervenci v případě, že jiný stát 

nedodržuje pravidla mezinárodního společenství (např. podporuje terorismus nebo 

vyrábí zbraně hromadného ničení). Tento dokument je klíčový pro pochopení 

událostí, které nastaly po 11. září 2001 a pro mou diplomovou práci byl důležitým 

zdrojem informací. Dokument National Security Strategy of the United States of 

America  z roku 2006 má podobný charakter, který sice neobsahuje průlomové vize 

v bezpečnostní politice, ale klade větší důraz na demokracii a svou roli mají hrát 

instituce – národní i mezinárodní. Tento dokument apeluje na multilateralismus 

v mezinárodních vztazích a reflektuje problémy doby, ve které vznikl – případ Iráku.  

Dokument Iraq's Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British 

Government 8 vznikl v září 2002, kdy ho i Tony Blair představil. Tento dokument je 

klíčový z toho důvodu, že na jeho základě se Británie přidala na stranu Spojených 

států a označila Irák coby aktuální hrozbu pro sebe i zbytek světa. Jsou to právě tyto 

informace, které byly po invazi do Iráku zpochybněny. Tento spis shrnuje 

problematiku Iráku a zbraní hromadného ničení. Snaží se doložit, že Irák s výrobou 

chemických a biologických zbraní nepřestal, stejně jako, že vyrábí jiné zakázané 

zbraně, provozuje mobilní laboratoře a zabývá se jaderným výzkumem. Tento britský 

                                                 
7 National Security Strategy of the United States of America, září 2002 
(http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, staženo 3.9.2006); National Security Strategy of the United 
States of America, březen 2006 (http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf,staženo 
3.9.2006). 
8 Iraq's Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British Government, 24.9.2002 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page271.asp, staženo 2.11.2007). 
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dokument mi pomohl zorientovat se v problematice Iráku a zbraní hromadného ničení, 

a pomohl pochopit britský postoj k vojenské intervenci do Iráku.  

Z velkého množství sekundární literatury vyberu jen ty nejzajímavější knihy, 

které mi pomohly udělat si ucelený obrázek o zvláštních vztazích mezi Velkou 

Británií a Spojenými státy.  

Kniha A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to 

Iraq od britského historika Johna Dumbrella představuje ucelený obraz o zvláštních 

vztazích během Studené války. Tato kniha byla pro mě základní orientací 

v problematice zvláštních vztahů. Nejpropracovanější pasážemi jsou kapitoly z 60.let 

20. století a následně kapitola vojensko-bezpečnostních vazbách. Ostatní kapitoly byly 

psány spíše zevrubně a v rámci širší perspektivy.  

Blair's War amerických autorů Davida Coatese a Joela Kriegera se zabývá, jak 

je zřejmé již z názvu knihy, postojem Tonyho Blaira k problematice terorismu a 

následně k válce v Iráku. Oba autoři jsou přesvědčeni, že válku v Iráku oba státníci 

vyhráli, ale za cenu toho, že ztratili popularitu i moc na domácí scéně. Blairovi 

přisuzují roli „jestřába“, který vztáhl hrozbu teroru a zbraní hromadného ničení na 

Británii a tím Británii vtáhl do války v Iráku. Kromě zajímavého pohledu na Blaira 

z druhé strany Atlantiku, v závěrečných kapitolách se autoři zamýšlejí i nad jinými 

možnostmi, jak řešit nejen terorismus, ale zahraniční politiku obecně. Tato kniha mi 

pomohla vidět Blaira i z druhé strany než je ta evropská. 

Z dalších knih bych jmenovala The Accidental American – Tony Blair and the 

Presidency od Jamese Naughtieho, Thirty Days – An Inside Account of Tony Blair at 

War od Petera Stotharda, Blood, Class and Empire – The Enduring Anglo-American 

Relationship od Christophera Hitchense, At War with Ourselves od Michaela Hirshe a 

Bushovu válku od Boba Woodwarda, které mají společné to, že je psali novináři nebo 

rozhlasoví a televizní komentátoři. Tyto knihy mi pomohly „pocítit“ atmosféru 

rozhodování, jaké zažili během 30 dní i Peter Stothard s Tony Blairem nebo Bob 

Woodward s prezidentem Bushem a jeho administrativou. 

Na závěr bych chtěla ještě upozornit na knihy, které mi pomohly dozvědět se 

široké spektrum informací o zvláštních vztazích ze všech možných úhlů. Jsou to: 

Allies – The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq od Williama Shawcrosse, 

Between Europe and America: The Future of British Politics od Andrew Gamblea, 

Hug them Close – Blair, Clinton, Bush and the 'Special Relationship' od Petera 
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Riddella a sborník The Age of Terror – America and the World after September 11, 

který vznikl pod taktovkou Strobe Talbotta. 

1.5 Vysvětlení pojmů 
 

Na úvod je nutné vysvětlit některé pojmy.  

'Zvláštní vztahy' je ustálený pojem, který se používá pro institucionalizované a 

nestandardní vztahy mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a 

Spojenými státy americkými. V textu budu používat sousloví zvláštní vztahy bez 

uvozovek, protože celá práce pojednává o tomto tradičním spojenectví. Uvozovky 

použité v názvu práce mají za cíl jen zdůraznit povahu těchto vztahů. Někdy v češtině 

používaný pojem speciální budu považovat v této práci za ekvivalent. 

V práci se budou častěji vyskytovat i názvy zemí. Místo dlouhého oficiálního 

názvu Spojené království Velké Británie a Severního Irska, budu používat v českém 

prostředí ustálený název Spojené království, Velká Británie a Británie, přestože si 

uvědomuji, že Velká Británie je označení jen pro část Spojeného království. Místo 

názvu Spojené státy americké budu používat Spojené státy, USA nebo Amerika, i 

když ani toto označení není úplně přesné. Pro obě země budu používat i ekvivalenty 

Londýn a Washington, které označují hlavní města těchto zemí a z jejich použití 

vyplývá, o jakou zemi se jedná.  

Budu-li v práci hovořit o prezidentu Georgi W. Bushovi, budu uvádět jen 

George Bush nebo jen Bush, v případě možné záměny s Georgem Bushem starším 

bych toto upřesnila. To samé se bude týkat i dalších osob, kdy budu uvádět 

v některých případech jen příjmení – Tony Blair, Condoleezza Riceová, apod.  

1.6 Prezentace 
 
Součástí této diplomové práce je i prezentace (vyrobená v programu Microsoft 

Office – PowerPoint), která by měla sloužit nejen jako vizuální doplněk, ale i jako 

možný studijní materiál.  
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2 Zvláštní vztahy v běhu času 
 

„Naše zákony, jazyk, náboženství, politika a mravy 
jsou pevně ukotveny v anglických základech, 

neoddělujme jejich historii od naší, ta naše má v jejich počátek.“ 
 

Thomas Jefferson9 

 

Zvláštní vztahy nevznikly během několika mála let. Vedla k nim poměrně 

strastiplná dvě stě let dlouhá cesta. To, že vztahy mezi dvěma zeměmi dosáhly takové 

úrovně, jakou vidíme dnes na angloamerických vztazích, určilo několik historických 

událostí, které je nezbytné prozkoumat a detailněji vysvětlit. Tato kapitola se bude 

zabývat vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy ve třech časových úsecích, 

které zahrnou období od vyhlášení nezávislosti původních britských kolonií až do 

oficiální institucionalizace pojmu zvláštní vztahy. Poté se v krátkosti zastavíme nad 

některými událostmi let Studené války a kapitola skončí stručným pohledem na 

desetiletí po pádu Berlínské zdi do události z 11. září 2001. 

2.1 1776-1945: od rozdělení k pochopení 
 

Roku 1776 anglické kolonie v občanské válce projevily neposlušnost a 

vyhlásily nezávislost, ne však kvůli „vyšším cílům“ – svobodě a demokracii, jak by se 

dnes mohlo soudit, ale z mnohem pragmatičtějších důvodů a to z ekonomických. 

Rebelie samotná poté vyšších cílů využila k obraně společných práv, které byly 

zakotveny v britském právním systému.10 Kolonisté se bouřili ne proti právnímu 

systému, ale proti zneužití právě tohoto systému zkorumpovanou oligarchií v Londýně 

a Westminsteru.11  

První angličtí osadníci přišli do Nového světa pod vedením sira Waltera 

Raleigha na konci 16. století do oblasti Severní Karolíny. Systematické a trvalé 

osídlení však nastalo až s příchodem Pilgrims Fathers (tzv. Otců poutníků) na lodi 

                                                 
9 Thomas Jefferson (americký prezident v letech 1801-1809) v dopise Williamu Duane 
MONTICELLOVI, 12.8.1810. From Revolution to Reconstruction – The Letters of Thomas Jefferson: 
1743-1826 (http://odur.let.rug.nl/~usa/P/tj3/writings/brf/jefl206.htm, staženo 14.11.2007).  
10 UNEKIS, Joseph K. People, Problems and Power: A Concise Introduction to American Politics. 
Thompson Custom Publishing, 2006. str. 49.  
11 McCAUSLAND, Jeffrey D. – STUART, Douglas T. U.S.-UK relations at the start of the 21st 
century. Strategic Studies Institute, 2006; str. 5-6. 
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Mayflower12, kteří stáli na počátku kolonizace Nového světa. Jejich kolonie Plymouth 

v Massachussets byla po Jamestownu druhou úspěšně osídlenou anglickou kolonií na 

severoamerickém kontinentě, která sehrála důležitou roli v dějinách Spojených států 

amerických.  

Tito poutníci si vzali s sebou i tradice staré dobré Anglie – právo, politickou 

filozofii a vidinu státu založeného na právu, které vycházelo i z Magna Charty z roku 

1215.13 Věrnost staré dobré Anglii vzala brzy za své s tím, jak se snažila Velká 

Británie vyřešit své problémy a finanční krize na evropském kontinentu skrze 

zvyšování cel a daní v amerických kolonií. Právě celní poplatky byly tím důvodem, 

proč se kolonie rozhodly jednat rozhodně a v jednotě. Do té doby každá kolonie byla 

svým vlastním státem ve státě a rozhodovala podle své vlastní stínové vlády podle své 

vlastní ústavy nebo smlouvy. Až tím, jak rostly rozpory mezi americkými koloniemi a 

britským impériem, rostla i síla a moc americké politické reprezentace a setkání na 

Kontinentálním Kongresu ve Philadelphii rozhodlo o dalších krocích. Tím 

nejhlavnějším krokem, který nezastavil ani Gallowayův návrh na udržení Unie14, bylo 

vyhlášení nezávislosti 4. července 1776 na „britském prohnilém impériu“15. To se 

samozřejmě neobešlo bez okamžitého britského vojenského zásahu, protože Velká 

Británie považovala vyhlášení nezávislosti za vzpouru. V pokračujících bojích, ač se 

silnějším vojskem, ale vlivem dezorganizace svých jednotek a strategie, však Británie 

                                                 
12 Pilgrims/Pilgrims Fathers – poutníci/Otcové poutníci je označení pro osadníky, kteří se usadili 
v oblasti Plymouth, Massachusetts. Tito puritáni se nejprve vydali  z Anglie za klidem do Nizozemí a 
odtud na cestu do Nového světa na lodi Mayflower. V roce 1620 založili druhou kolonii – Plymouth na 
základě společenské smlouvy z Mayflower, v níž se dohodli navzájem a s Bohem, že každý nový 
usedlík může od nově vytvořené vlády očekávat spravedlivé zacházení. Na základě většinového 
hlasování se rozhodli k poslušnosti ve prospěch dobra celé kolonie a v zájmu přežití v novém prostředí. 
Smlouva z Mayflower je první příkladem amerického konstitucionalismu. TINDALL, George B. – 
SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Lidové noviny, Praha, 1996, str. 21-23.  
13 Magna Carta/Charta libertatum (Velká listina práv a svobod) byla vydána v roce 1215 anglickým 
králem Janem Bezzemkem. Dokument vedl k ustavení práva, jaké známe v dnešní době. V 63 článcích 
se jasně vymezuje moc krále i jeho vazalů, některé pravomoci přecházejí z panovníka ve prospěch 
šlechty a měšťanstva. Kromě jiného Magna Charta obsahuje závazek svolat zástupce šlechty a měst při 
stanovení výše daní, o svobodné volbě biskupů a opatů, ustanovení o dodržování zvykového práva. 
Jednou z nejdůležitějších částí však byl institut Habeas Corpus, kdy žádný svobodný obyvatel 
království nesmí být pronásledován nebo zatčen bez zákonného rozsudku, obviněný má naopak právo 
na spravedlivý proces. Každý má podle Magna Charty dovolat se zákona, který stojí nade vším. (British 
library - Treasures in full - Magna Carta, http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/basics.html, staženo 
5.11.2007); MORGAN, Kenneth O. a kolektiv, Dějiny Británie, Praha: Lidové noviny, 2002, str. 123-
124.  
14 John Galloway ve své řeči ke Kongresu 28.9.1774 navrhl plán setrvání kolonií v Unii s Britským 
impériem coby mateřskou zemí za podmínek autonomie pro kolonie. TeachingAmericanHistory.org - 
Galloway's Plan for Union, 28.9.1774 
 (http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=979, staženo 12.11.2007).  
15 McCAUSLAND, Jeffrey D. – STUART, Douglas T. U.S.-UK relations at the start of the 21st 
century. Strategic Studies Institute, 2006; str. 5 
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prohrála a nakonec oficiálně uznala Pařížskou smlouvou16 v roce 1783 nezávislost 

třinácti kolonií, kde západní hranicí se stala řeka Mississippi. Spojené království 

ztratilo po 176 letech vládu nad americkými koloniemi, ale zanechalo svou stopu – 

jazykovou, kulturní, v politice i v právu. 

Vyhlášením nezávislosti se spory s Británií nevyřešily. V roce 1803 Spojené 

státy díky smlouvě s Francií o Louisianské koupi17 zdvojnásobily své území a v témže 

roce vypukly první obchodní spory během války mezi Británií a Francií na evropském 

kontinentě, kdy se Spojené státy snažily zůstat ve sporu neutrální. O několik málo let 

proběhla další válka mezi Velkou Británií a Spojenými státy, ve které Američané 

získali navrch, i když de facto ani jedna strana nezvítězila.18 Kromě zajímání 

námořníků a blokády v přístupu do francouzských přístavů, se Spojené státy dostaly 

do křížku s Velkou Británií i kvůli Latinské Americe a kanadským provinciím, stejně 

jako kvůli obchodu v Indii. Složitá situace vyústila v hospodářskou krizi, kdy Kongres 

uvalil v roce 1816 na zboží z Velké Británie clo, což odstartovalo krizi na britských 

ostrovech. Tato část 19. století je jakousi dobou temna ve vzájemných vztazích a 

oboustranné kontakty byly narušeny obchodními záležitostmi a posléze i neshodami 

ohledně otázky otroctví a obchodu s otroky ve Spojených státech.  

                                                 
16 Pařížská smlouva (3.9.1783) uzavřela Americkou válku za nezávislost mezi Velkou Británií a třinácti 
koloniemi a jejich evropskými spojenci (Francie, Španělsko) která trvala od 1775 do 1783. První 
články mírové smlouvy byly sepsány na konci listopadu 1782. Spojené státy ratifikovaly smlouvu 
v lednu 1784. Poslední britské jednotky opustily New York 25.11.1783. Španělsko a Spojené státy 
uzavřely spojenectví s Francií, avšak nikoli mezi sebou a proto Ameriku její aliance zavazovala 
bojovat, dokud Francie neuzavře mír, a Francie se zavázala pomoci Španělsku získat zpět od Anglie 
Gibraltar. Poté, co se Francie a Španělsko vzdaly Gibraltaru, mohl být podepsán pařížský mír. V něm 
Velká Británie uznala nezávislost Spojených států a souhlasila, aby jejich západní hranici tvořila řeka 
Mississippi, severní a jižní hranice zůstaly nedořešené a Florida přešla zpět pod Španělsko. BURNS, 
Richard Dean – DeCONDE, Alexander – LOGEVALL, Frederick (editoři). Encyclopedia of American 
Foreign Policy. Vol. 2., New York: Charles Scribner´s Sons, 2002. (2. vydání), str. 474; TINDALL, 
George B. – SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Lidové noviny, Praha, 1996, str. 108.  
17 Spojené státy koupili oblast Louisiana od Francie za cenu 15 milionů dolarů. Území o rozloze 2,14 
mil km² sahalo od Mississippi až ke Skalistým horám a na severu až k Velkým jezerům. Spojené státy 
díky tomu zdvojnásobily svou rozlohu. The Library of Congress: Primary Documents of American 
History – Louisiana Purchase (http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Louisiana.html, staženo 
17.11.2007).  
18 1812-1814 – Druhá válka za nezávislost (The War of 1812) - 19. června 1812 vyhlásil Kongres 
Spojených států Velké Británii válku poté, co Velká Británie z důvodů porušení neutrality ze strany 
Spojených států během války s Napoleonem začala zabavovat americké lodě a násilím donutila sloužit 
americké námořníky na britských lodích. Během dalších dvou let dosáhly obě strany některých dílčích 
vítězství, ale žádná nezískala rozhodující převahu. Britům se podařilo obsadit americké hlavní město 
Washington a vypálit Bílý dům, Kapitol a další vládní budovy. Poté, co ztroskotal útok na Baltimore i 
New Orleans konflikt skončil podepsáním mírové smlouvy v Gentu na Štědrý den roku 1814. Tato 
smlouva potvrdila předválečný stav hranic Spojených států i Kanady, válečné strany si vzájemně 
vyměnily zajatce. LUŇÁK, Petr – PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 
1999, str. 24. 
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Je zřejmé, že v zahraniční politice v letech 1812-1823 získávaly Spojené státy 

pozici partnera a z bývalé kolonie se navenek stal jednotně působící státní celek. To 

potvrdil i prezident James Monroe v prosinci 1823 ve svém projevu ke Kongresu, kde 

upřesnil dnes tzv. Monroeovou doktrínu o nevměšování evropských mocností na 

amerických kontinentech.19 Monroeovou snahou bylo umravnit evropské monarchie, 

které měly zálusk na právě osamostatněné republiky v Latinské a Jižní Americe, 

přičemž Monroe zdůraznil, že takové počínání by Spojené státy braly jako ohrožení 

míru a své bezpečnosti s patřičnými důsledky.20 Původně to byla Velká Británie, která 

s plánem, jak řešit možnou kolonizaci evropskými mocnostmi v Americe, přišla. 

Velká Británie, ústy svého ministra zahraničí George Canninga původně navrhla 

vytvoření ad hoc aliance, která měla intervencím ostatních evropských mocností na 

americkém kontinentě zastavit.21 Prohlášení prezidenta, kterému se později dostalo 

přízviska Monroeova doktrína tak přispěla sice k nezávislosti Spojených států, avšak 

pomohla rozvinout vztahy mezi oběma zeměmi, protože bylo zřejmé, že Monroeova 

doktrína stojí a padá s britským námořnictvem.22  

Dalších dvacet let poznamenaly americko-britské vztahy spory ohledně 

společné okupace Oregonu23, obchodní spory ohledně bavlny a opět problematika 

obchodování s otroky. Ani snaha o rozšiřování území Spojených států o další země 

situaci neuklidnila, i když to Britové považovali spíše za strategickou chybu. Britský 

politik Benjamin Disraeli24 v té souvislosti s rozšiřováním Států o nová území v roce 

                                                 
19 Bylo výslovně použito „the american continents“, tj. americké kontinenty v množném čísle, jež 
nebudou předmětem kolonizace žádné evropské mocnosti. Just, Petr. Monroeova doktrína. Seminární 
práce ke kurzu Dokumenty amerických dějin I. AS FSV UK Praha, 2003, str. 3.  
20 JUST, Petr. Monroeova doktrína. Seminární práce ke kurzu Dokumenty amerických dějin I. AS FSV 
UK Praha, 2003. 
21 Velká Británie to však nečinila ze své dobré vůle, předpokládala, že když nebudou latinskoamerické 
provincie španělské, budou anglické. Z tohoto nápadu však sešlo díky intervenci státního tajemníka 
Johna Quincyho Adamse, kterému se Canningův plán nezamlouval. Kunc, Jiří. Soukromé války o 
americký kontinent. Listy. Ročník XXXV, 2005, č. 1, str. 44-50. 
22 TINDALL, George B. – SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: Lidové noviny, 
1996; Just, Petr. Monroeova doktrína. Seminární práce ke kurzu Dokumenty amerických dějin I. Praha: 
AS FSV UK, 2003, str. 2. 
23 Oregonský spor 1818-1846 – na základě Londýnské úmluvy z roku 1818, která se týkala rybolovu, 
hranic a navracení otroků, byl Oregon pod společnou správou Velké Británie a Spojených států. 
Prezident James Knox Polk nárokoval území celé až po 49. rovnoběžku na základě Monroeovy 
doktríny. Velká Británie se nechtěla území vzdát, avšak nehodlala jít kvůli Oregonu do války a tratit tak 
na obchodních vztazích se Spojenými státy a smlouvu v červnu smlouvu podepsala. Tindall, George B. 
– Shi, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: Lidové noviny, 1996, str. 265-267.  
24 Benjamin Disraeli (1804-1881) – advokát, později ministr financí (1852, 1858-1859, 1866-1868), 
ministerský předseda vlády Jejího Veličenstva královny Viktorie (konzervativec; 1868, 1874-1880). 10 
Downing street – PMs in history (http://pm.gov.uk/output/Page146.asp, staženo 11.12.2007). 
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1856 tvrdil, že tím si Spojené státy uškodí a oslabí to jejich pozici.25 Sám Disraeli 

nemohl tušit, jak moc se zmýlil. Spojené státy expandovaly dále na Západ a díky své 

teritoriální expanzi získaly i na své síle. S tím, jak rostla síla Spojených států a 

obchodní možnosti, rozvíjely se i vzájemné britsko-americké vztahy, hlavně díky 

volnému obchodu a snahou Británie o zrušení ochranných opatření, což se stalo 

ústředním mottem britské politiky druhé poloviny 19. století.  

Poklidná léta obchodování však měla narušit přicházející občanská válka26, ve 

které Velká Británie stála mimo konflikt, ale navenek byla v kontaktu s emisary Unie i 

Konfederace. Velká Británie vyhlásila oficiálně vůči domácímu americkému konfliktu 

neutralitu a ačkoli britský zákon zakazoval prodej bitevních plavidel válčícím 

stranám, Jižanům se podařilo zadat zakázku na výrobu člunů a následně jich 16 

dovybavit děly.27 Vadou na korektních vztazích vůči Unii, která mohla skončit 

dokonce vstupem Velké Británie do občanské války, byla i aféra Trent28, která 

poukázala na jisté nadržování Konfederaci ze strany Velké Británie. Konfederační 

snaha o získání podpory výměnou za obchod s bavlnou s Velkou Británií však 

ztroskotala. Sázka na „bavlnovou diplomacii“ nevyšla a Velká Británie začala dovážet 

bavlnu z jiných zdrojů.29 Jižané se domnívali, že bavlna je natolik strategickou 

surovinou, pro kterou i Velká Británie vstoupí do občanské války. Velká Británie však 

                                                 
25 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 8.  
26 Americká občanská válka (1861-1865) – spor mezi severními a jižními státy USA začal krátce po 
zvolení odpůrce otroctví Abrahama Lincolna za prezidenta. Hlavní konflikt byl v pohledu na otázku 
otroctví. V reakci na Lincolnovo zvolení 20.12.1860 Jižní Karolína vyhlásila vystoupení z Unie a na to 
učinilo ten samý krok dalších šest států, které vytvořily Konfederaci. Jejím prezidentem byl zvolen 
Jefferson Davis. Do konce května přistoupily ke Konfederaci ještě tři státy. Po několika letech těžkých 
bojů, skončila válka vítězstvím Severu a upevněním federální moci Unie. Již během války vydal 
Lincoln Prohlášení o osvobození otroků (22.9.1862). Občanská válka byla nejkrvavějším konfliktem 
v historii USA a vyžádala 650 tisíc lidských životů. Luňák, Petr – Pečenka, Marek. Encyklopedie 
moderní historie, Praha: Libri, 1999, str. 20-21. 
27 TINDALL, George B. – SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: Lidové noviny, 
1996, str. 335. 
28 Zmocněnci Konfederace John Slidell a James Mason se dostali skrz blokádu na lodi Theodora na 
Kubu, kde se nalodili na britský poštovní parník Trent, který je měl dovézt do Londýna. Jejich úkolem 
v Evropě (Velká Británie – Mason, Francie Slidell) bylo vyjednat větší podporu Konfederaci. Loď 
Trent byla však zadržena americkou lodí San Jacinto, která se vracela z afrického pobřeží. Jižanští 
emisaři byli zatčeni, což vyvolalo bouřlivou debatu v Evropě. V té chvíli existovala reálná obava, že 
Velká Británie se otevřeně postaví na stranu Konfederačních států. Velká Británie uvedla do 
pohotovosti jednotky v Kanadě a námořní loďstvo, vyhlásila embargo na vývoz veškerého zboží do 
USA. Státy Unie si uvědomily, že musí ustoupit. Emisaři jsou nakonec propuštěni, čímž došlo 
k uklidnění situace. ADAMS, Ephraim Douglass. Great Britain and the American Civil War. Ebook - 
Project Gutenberg, 2004, str. 203-206; The Capture of the Rebel Commissioners to Europe. Harper's 
Weekly (A Journal of Civilization), 30.11.1861 (http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-
war/1861/november/trent-affair.htm, staženo 14.7.2007). 
29 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 8. 
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na tuto vyděračskou hru v bavlnové diplomacii nepřistoupila a Jih se ocitl na pokraji 

ekonomické krize. Jaký význam měla bavlna pro státy Konfederace a jaké důsledky 

tedy změna dodavatele měla, dokládají i slova senátora Jamese Henryho Hammonda 

z Jižní Karolíny: 

 
„Bez vystřelení jediné kulky, bez toho, abychom tasili meče, mohou s námi válčit, 

když můžeme mít celý svět u nohou.. Co se stane, když nebudeme zásobovat bavlnou tři 
roky? Anglie by se zhroutila a proto s celým civilizovaným světem půjde zachránit Jih. Ne, 
neodvážíte se napadnout bavlnu. Žádná moc na zemi si to nemůže dovolit. Bavlna je 
královna!“30 

 

V roce 1860 činila bavlna 60% z celkového exportu ze Spojených států v hodnotě 200 

milionů dolarů, tudíž ztráta odbytiště se okamžitě promítla i do událostí v pokračující 

občanské válce.31 Po krachu jižanské bavlnové diplomacie tedy Sever a státy Unie 

získaly rázem převahu, kterou dokázaly adekvátně využít. Nedostatek vojenského 

vybavení následně donutil generála Lee k podpisu kapitulace v dubnu 1865. Americká 

občanská válka skončila a nastala doba rekonstrukce a doslova renesance Spojených 

států.  

Doba rekonstrukce po občanské válce byla poznamenána velkými investicemi 

do jižanských států. Na Jihu byla vytvořena vojenská správa, která měla dohlédnout 

na dodržování nově odhlasovaných dodatků Ústavy. I přes tyto problémy, Jih 

zaznamenal v  70. a 80. letech enormní hospodářský rozvoj, hlavně v textilním 

průmyslu, kdy dokonce Amerika objemem výroby předehnala na začátku století 

mnohem starší textilní průmysl Nové Anglie. Stavěly se železnice a transkontinentální 

trasy, došlo k rozvoji lodní dopravy a hlavně se začalo systematicky využívat 

nerostného bohatství, hlavně uhlí a železných rud. Západ postihla zlatá a stříbrná 

horečka, nové nálezy nerostů a rud vedly ke vzniku nových měst. Průmyslová 

střediska a továrny rostly jako lidově řečeno „houby po dešti“, s čímž souvisí i rychlý 

růst měst a potřeba nových ubytovacích prostor, rostla důležitost dřevařství a dalších 

průmyslových odvětví. Jak píší Tindall a Shi: 

  

                                                 
30 James Henry Hammond pronesl tato slova 4. března 1858 (v anglickém citátu je doslovně „Cotton is 
King!“, upraveno do češtiny z krále na královnu podle ženského rodu, poznámka autorky). Civil War 
Interactive, The Daily Newspaper of the Civil War, James Henry Hammond – „Cotton is King“ Speech 
(http://www.civilwarinteractive.com/DocsCottonisKing.htm, staženo 14.7.2007).  
31 SURDAM, David G. King Cotton: Monarch or Pretender? The State of the Market for Raw Cotton 
on the Eve of the American Civil War. The Economic History Review, New Series, Vol. 51, No. 1, 
2/1998, str. 113-132.  
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„Vzestup Ameriky jako průmyslového giganta a štědré zemědělské zásobnice koncem 
19. století je skutečností, která bije do očí. Mezi lety 1869 a 1899 se populace téměř 
ztrojnásobila, zemědělská výroba více než zdvojnásobila a hodnota továren vzrostla šestkrát 
(měřeno původními cenami). Národ, který byl dlouhou dobu převážně zemědělskou 
společností závislou na domácí výrobě, potřebách půdy a rytmu ročních období, se po 
občanské válce během tří generací proměnil v úžasnou hospodářskou velmoc. Spojené státy se 
brzo staly vysoce organizovanou, stále centralizovanější průmyslovou městskou společností, 
na kterou těžce doléhala nutnost masové výroby, masové spotřeby a dokonalé velikosti.“32 

 

Jak bylo řečeno výše, celá doba byla poznamenána i neuvěřitelným 

demografickým růstem, který souvisel s dalšími imigračními vlnami. Noví imigranti 

přicházeli zčásti z irsko-britského prostředí, hlavně po ekonomických krizích 1873 a 

1883, ale hlavní proudy mířily ze zemí střední a jižní Evropy. To měnilo kromě 

demografického složení i pohled na Velkou Británii a hlavně vztah k ní, vznikala 

krajanská sdružení i spolky přátel jedné či druhé země. Jak cituje John Dumbrell 

státního tajemníka Richarda Olneyho „angloamerické propojené společenství, 

založené na společném původu, řeči, myšlení, literatuře, institucích a ideálech zamezí 

budoucímu vzájemnému konfliktu a napomůže spojit se spolu proti společným 

nepřátelům.“33 Richard Olney nebyl na konci 19. století jediný, který povyšoval 

vztahy mezi oběma zeměmi na zvláštní a považoval je za jedinečné. Angloamerické 

nebo anglosaské společenství bylo tématem i mezi politiky. Mezi takovými 

obdivovateli byl i mladý Winston Churchill, který o 40 let později překřtil zvláštní 

vztahy na alianci „anglicky mluvících národů“ 34, které vzdorují zlu v druhé světové 

válce. Sám Churchill se věnoval vzájemným vazbám i v historickém kontextu a své 

postřehy sepsal do Historie anglicky mluvících národů, kde vyzdvihuje vztahy mezi 

Británií a Amerikou. Během druhé světové války, stejně jako po ní, se nerozpakoval 

několikrát zdůraznit důležitost zvláštních vztahů se Spojenými státy a jejich 

unikátnost v mnoha oblastech, k čemuž se vrátíme v kapitole o poválečných vztazích.  

Konec 19. století byl kromě růstu vzájemných sympatií hlavně v krajanských 

sdruženích a vlivem změny demografického složení Spojených států poznamenán i 

dalšími dvěma důležitými událostmi, které potvrdily odlišnost angloamerických 

                                                 
32 TINDALL, George B. – HIi, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: Lidové noviny, 
1996, str. 387.  
33 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 8. 
34 Winston Churchill použil doslovně „English-speaking peoples“. Churchill coby neprofesionální 
historik, nýbrž politik, napsal  v letech 1956-1958 čtyřsvazkovou Historii anglicky mluvících národů (v 
originále A History of the English-speaking peoples). Jednotlivé díly (Zrození Británie, Nový svět, Věk 
revoluce, Velké demokracie) je souhrnem dějin od ranného období britských dějin do smrti královny 
Viktorie (1901). V češtině vyšlo v nakladatelství Český spisovatel a Argo v letech 1996-1999.  
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vztahů. Případy Venezuela a Aljaška poukázaly i na rostoucí moc Spojených států, 

které mohou být relevantním partnerem Velké Británie v mezinárodních vztazích.35 

Spojené státy získaly svou rozhodností mezinárodní respekt, stejně tak bylo zřejmé, že 

Amerika se nebude rozpakovat dostát Monroeovy doktríny na Západní polokouli. 

Ve druhém případě šlo o rozepři na Aljaško-kanadské hranici, kterou naopak rozhodl 

britský soudce v arbitrážní komisi ve prospěch Spojených států.36  

Kromě zmiňovaných dvou problémů, v té době nekalil žádný jiný spor 

oboustranné velmi dobré vztahy, které byly podpořeny vzájemným obchodem. Velká 

Británie akceptovala i expanzivní tendence Rooseveltovy ambiciózní politiky, která se 

týkala hlavně dění na Západní polokouli. A ač Spojené státy představovaly potenciální 

riziko pro Britské impérium, jejich zájmy se nekřížily, protože Velká Británie neměla 

v těchto oblastech své životní a strategické zájmy.37 To, že bude tolerovat zájmy 

Spojených států dosvědčila Velká Británie i během krátké španělsko-americké války 

v roce 1898, kdy Státy rozšířily svůj vliv na úkor Španělska v jeho bývalých koloniích 

v Karibiku a Pacifiku. Na základě Pařížské smlouvy získaly Spojené státy Puerto 

Rico, Filipíny a Guam, pod vojenskou správou zůstala do roku 1902 i Kuba a Státy 

anektovaly i nezávislý stát Hawai. Spojené státy odměnily nevměšování Velké 

Británie do svých záležitostí stejným pohledem na búrskou válku a na výboje Velké 

Británie v Africe.38 Dvě největší námořní mocnosti si nikterak nepřekážely, ba naopak 

                                                 
35 První případ se týkal angažmá ve sporu o hranice mezi Britskou Guayanou a Venezuelou, ve které 
Spojené státy hrály hlavní roli coby zprostředkovatel, který v rámci kompromisního řešení favorizoval 
Velkou Británii. Spor o hranice mezi Britskou Guyanou a Venezuelou se řešil v letech 1895-1899. 
Británie žádala rozšíření území, když se na inkriminovaném území našlo zlato. Venezuela požadovala 
navrácení 2/3 území Britské Guyany, což Velká Británie samozřejmě odmítla. Delimitační komise pod 
taktovkou Spojených států vydala svůj verdikt 3.10.1899 a určila hranice na linii, která Venezuelu 
zklamala, ale obě země se verdiktu podvolily. ROBERTSON, William Spence. Hispanic American 
Appreciations of the Monroe Doctrine. The Hispanic American Historical Review, Vol. 3, No. 1, 
2/1920, str. 1-16 
 (http://links.jstor.org/sici?sici=0018-
2168%28192002%293%3A1%3C1%3AHAAOTM%3E2.0.CO%3B2-W, staženo 12.10.2007); 
YOUNG, George B. Intervention Under the Monroe Doctrine: The Olney Corollary. Political Science 
Quarterly, Vol. 57, No. 2, 6/1942, sr. 247-280 
 (http://links.jstor.org/sici?sici=0032-
3195%28194206%2957%3A2%3C247%3AIUTMDT%3E2.0.CO%3B2-I, staženo 12.10.2007).  
36 Spor na hranici mezi Aljaškou a Kanadou (de facto mezi Aljaškou a Britskou Kolumbií a Yukonem) 
byl rozhodnut 20.10.1903 arbitrážní komisí (3 Američané, 2 Kanaďané a 1 britský zástupce). Kanaďané 
na protest odmítli podepsat rozhodnutí komise a v Kanadě se vzedmula vlna protibritských nálad. The 
Canadian Encyclopedia – Alaska Boundary Dispute 
 (http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0000107, 
staženo 7.10.2007).  
37 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 9.  
38 Snad s malou výjimkou během búrské války, kdy byly naposledy drženi američtí občané – 
dobrovolníci na búrské straně coby Británií držení válčení zajatci.  
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vzájemný obchod prosperoval, průmysl v obou zemích rostl a Spojené státy ve většině 

průmyslových odvětvích předstihly ty britské. Amerika se však na začátku 20. století 

držela na své straně oceánu, nevměšovala se ani do evropských záležitostí a až do 

první světové války se věnovala spíše svým záležitostem, aby pak během války na 

krátký čas svůj izolacionistický postoj opustila a v poválečné éře se k němu opět 

navrátila. Podle Lippmanna dokonce Spojené státy vstoupily do první světové války 

s nejasnou představou proč. Sám Wilson vysvětloval vstup do války legalistickými, 

moralistickými a idealistickými důvody a nikoli fakty.39 Každopádně se zřejmým 

nátlakem britské kliky a vlivem probritských sympatií, událostí kolem tzv. 

Zimmermannova telegramu40 a po potopení dvou obchodních lodí, vstoupily roku 

1917 Spojené státy po boku Británie do první světové války. Čerstvé síly na 

evropském kontinentě rozhodly ve vítězství Trojdohody. Prezident Woodrow Wilson 

však nebyl schopen na domácí scéně obhájit americké angažmá v evropském 

konfliktu a nedlouho po skončení první světové války se Spojené státy stáhly zpět do 

své „pevnosti“. Wilsonův nápad na Společnost národů následně neprošel ratifikací 

v americkém Kongresu.  

Neúspěch versailleského mírového uspořádání a nevstoupení Spojených států 

do Společnosti národů pošramotily i vzájemné vztahy, které se až do Velké 

hospodářské krize v roce 1929 pohybovaly jen na zdvořilostní úrovni. Problematické 

byly spory ohledně válečných dluhů a vzájemná námořní rivalita, která se projevila na 

Washingtonské námořní konferenci41, kdy Británie nebyla ochotná akceptovat 

potenciální nadvládu Američanů na světových mořích. Spojené státy však nakonec 

dosáhly svého, tj. parity s Británií a zároveň narušily britsko-japonské spojenectví, 

které cítily jako své možné ohrožení. Největší rozkol však následně nastal 

v obchodních vztazích, kdy obě země zavedly protekcionistická opatření. Na straně 

                                                 
39 LIPPMANN, Walter. Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Praha: Družstevní práce, 
1946, str. 31-34.  
40 Tzv. Zimmermannův telegram přivedl Spojené státy do první světové války. Německý ministr 
zahraničí Arthur Zimmermann po svém uvedení do úřadu vymyslel plán, jak odvrátit pozornost 
Spojených států od dění na evropském kolbišti a jak je odradit od pomoci Velké Británii v první 
světové válce. Pošle telegram mexické vládě (17.1.1917), kde za dodávky válečného materiálu 
navrhuje Mexiku, aby napadlo jih Spojených států (s možností připojení ztracených území v Texasu, 
Arizoně a Novém Mexiku), kdyby se Amerika chtěla zapojit do evropské války. Kromě toho telegram 
poukazuje i na možnou spolupráci s Japonskem. Tajný telegram je zachycen britskými kryptology. Ti 
po akci v Mexiku, kdy získají i druhý přepis z ambasády ve Washingtonu předají telegram 
Američanům (23.2.1917), kteří se na jeho základě po šesti týdnech rozhodnou vstoupit do války proti 
Německu (6.4.1917). TUCHMAN, Barbara W. The Zimmermann Telegram. New York: Ballantine 
Books (A division of Random House), 1985, str. 3-10.  
41 Washingtonská námořní konference (12.11.1921-6.2.1922) byla reakcí na další kolo závodů ve 
zbrojení, které začalo okamžitě po skončení první světové války.  
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Ameriky došlo k přijetí Hawley-Smoothova zákona v roce 1930 a na straně britské byl 

v roce 1932 přijatý preferenční systém v rámci Britského impéria42, což znamenalo 

zhoršení již tak kritického stavu mezinárodním obchodu a prohloubení hospodářské 

deprese.  

Hospodářské a politické problémy však neovlivnily vzájemné společenské a 

kulturní sympatie. Jako příklad může posloužit zájem Američanů o britskou 

královskou rodinu, jmenovitě o Edwarda VIII. a jeho vztah s Wallis Simpsonovou, 

který zajímal bulvár na obou stranách kontinentu. Poté, co se Edward zřekl trůnu a 

cestoval po celém světě, v New Yorku se mu dostalo více než královského přijetí. Na 

jeho příjezd čekaly davy desetitisíců Newyorčanů, kteří hltali jakoukoli zmínku o něm 

nebo o jeho americké přítelkyni a posléze manželce. 

V polovině 30. let se svět pomalu dostával z hospodářské deprese, ale na 

obzoru se objevila další hrozba. Růst nacismu a fašismu v Evropě, německé obsazení 

Porýní, občanská válka ve Španělsku, Mnichovská dohoda – události, které hýbaly 

politikou konce 30. let, se Spojené státy úspěšně vyhýbaly. Na vině byl i britský 

premiér Neville Chamberlain, který nechoval k Americe důvěru a nedůvěřivě hleděl i 

na snahu Franklina Roosevelta na pořádání konference o odzbrojení a prohloubení 

ekonomické spolupráce.  

Se začátkem druhé světové války USA opět vyhlásily neutralitu43, a i když 

byly neoficiálním spojencem Velké Británie, bez jejichž pomoci by Británie nemohla 

stát osamocená v boji proti nacistickému Německu, rozdělila se Amerika na dva 

tábory – izolacionisty, kteří si nepřáli, aby Amerika vstoupila do válečného konfliktu 

na evropském kontinentě a „anglofily“, kteří stáli na straně Velké Británie a chtěli jí 

pomoci.  

V roce 1939 Američané odvolali zbrojní embargo, které uvalili o několik let 

dříve. První vlaštovkou oficiální válečné spolupráce s Británií byla dohoda  

                                                 
42 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 10.  
43 Zákon o neutralitě (Neutrality Act) byl vyhlášen několikrát na konci 30. let – konkrétně 1936, který 
navazoval na zákon o zákazu prodeje válečného materiálu válčícím stranám; další dva zákony o 
neutralitě byly přijaty v roce 1937 (leden, květen) reagující na španělskou občanskou válku a čínsko-
japonskou válku, a v roce 1939 (listopad), který umožňoval dodávky válčícím stranám v systému 
„zaplať a odvez“, což favorizovalo Velkou Británii a Francii, které kontrolovaly mořské cesty. Zákon 
z roku 1939 byl následně nahrazen zákonem o půjčce a pronájmu, který favorizoval spojence, tj. 
Velkou Británii a posléze Sovětský svaz.  
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„Základny za torpédoborce“44, další pomoc přišla hned o rok později. V březnu 

1941 prošel Kongresem zákon o půjčce a pronájmu, který od jara zaručoval Británii 

okamžité dodávky válečného materiálu (výzbroje a výstroje) a jiného zboží (pohonné 

hmoty, uniformy, obuv, atd. ) v celkové hodnotě 30 mld. dolarů s možností úhrady až 

po válce.45  

Spojené státy vstoupily do války v prosinci 1941, po japonském útoku na Pearl 

Harbor, čímž veškeré akty neutrality pozbyly platnosti. Amerika a Velká Británie 

vytvořily jádro spojeneckých sil v bojích proti Německu a Japonsku.  

Důležitým mezníkem během válečných let ve vzájemných vztazích byla 

Atlantická charta46, která deklarovala principy poválečného uspořádání tak, jak se na 

nich dohodli F. D. Roosevelt se svým britským protějškem Winstonem Churchillem. 

Tato dohoda dala i základ poválečné spolupráci mezi Velkou Británií a Spojenými 

státy, na které se začalo stavět. Jak poznamenal Winston Churchill králi Jiřímu VI. o 

rok později po návratu z další mezníkové konference s označením Arcadia47, která se 

konala v Bílém domě: „Británie a Spojené státy se vzaly poté, co spolu mnoho měsíců 

chodily.“48  

                                                 
44 Bases for Destroyers Agreement – Dohoda Základny za torpédoborce byla uzavřena 2. září 1940 
mezi Spojenými státy a Velkou Británií. Velká Británie získala 50 torpédoborců výměnou za bezplatný 
pronájem území na britských územích (od Newfoundlandu po Bahamy, Jamajku, Britskou Guyanu a 
další) na 99 let pro námořní a letecké základny armády Spojených států.  
45 Z celkové částky 43,6 mld. dolarů. ALLEN, R. G. D. Mutual Aid Between the U.S. and The British 
Empire, 1941-1945. Journal of the Royal StatisticalSociety. Vol. 109, No. 3., 1946, str. 250 
(http://links.jstor.org/sici?sici=0952-
8385%281946%29109%3A3%3C243%3AMABTUA%3E2.0.CO%3B2-S, staženo 12.11.2007).  
46 Uzavřena 14.8.1941 na lodi v zálivu Newfoundland během Atlantické konference. Později se 
Atlantická charta stala základem pro Chartu Organizace spojených národů. Hlavním mottem 
dokumentu bylo neuznat jakékoli válečné územní zisky, uvolnit obchodní omezení, zavést svobodný 
obchod a plavbu na mořích, vytvořit volný přístup k surovinovým zdrojům, podpořit politické svobody 
národů a podpořit jejich právo zvolit si formu vlády, pod kterou chtějí žít a odzbrojit agresivní státy. 
Charta se stala pilířem spojenecké politiky a během války ji podepsaly všechny státy válčící 
s Německem a Japonskem, v dubnu stoupl jejich počet na 50. Luňák, Petr – Pečenka, Marek. 
Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999, str. 34-35.  
47 Konference s kódovým označením Arcadia se konala od 22.12.1941-14.1.1942, na které Winston 
Churchill a F.D. Roosevelt stanovili priority válečného úsilí a odsouhlasili koncepci „nejdříve 
Německo“, jejímž cílem bylo poražení nejprve Německa a poté Japonska.  
48 GILBERT, Martin. Churchill and America. New York: Free Press (A Division of Simon&Schuster), 
2005, str. XXIV (úvod). 
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Bylo to právě na téhle konferenci, kde Churchill odhalil úspěchy kryptologů 

v Bletchley Parku v programu ULTRA49. Obě vlády následně uzavřely dohodu 

ohledně sdílení informací z projektu ULTRA v květnu 194350 a tím byla zahájená 

konkrétní společná zpravodajská spolupráce. Dalším významným projektem, kde byla 

naopak Británie v podřízené roli, byl projekt Manhattan51, který  zastřešova výzkum 

výroby atomové bomby. 

Spolupráce probíhala mezi Spojenci na všech úrovních, ale kromě vzájemných 

sympatií, kalily vztahy i neshody. Churchill například odolával tlaku ze strany 

Američanů na rozbití preferenčních obchodních styků v rámci Britské monarchie, 

neshody se týkaly i blokády v Jižní Americe nebo Blízkého východu. Oba Spojenci 

ani nebyli zajedno ohledně angažovanosti Británie na Balkáně a na druhou stranu 

Churchill byl skeptický, co se týče projektu Organizace spojených národů stejně jako 

budoucího přátelství se Sovětským svazem.52  

Druhá světová válka znamenala posílení vzájemných vztahů, prohloubení těch 

stávajících a navázání těch v nových oblastech. Válka ale znamenala i ztrátu 

výsadního postavení Velké Británie. Vítězové byli dva – Spojené státy a Sovětský 

svaz. Velká Británie a Francie - sice vítězové, ale vyčerpaní. Použití atomové bomby 

Spojenými státy poukázalo na jejich dominantní roli ve světové politice. Velká 

Británie se stala mocností druhého řádu a přítelem silnějších Spojených států.  

                                                 
49 Mozkové centrum projektu ULTRA sídlilo v Bletchley Parku (známé také jako Stanice X), tento 
přísně tajný projekt zajišťoval dešifrování německých zpráv kódovaných šifrovacím strojem Enigma. 
Bletchley Park – National Codes Centre – World War II History 
 (http://www.bletchleypark.org.uk/content/hist/wartime.rhtm, staženo 19.11.2007).  
50 Britain-United States Agreement (BRUSA) – Britsko-Americká dohoda uzavřená 17.5.1943, na 
jejímž základě došlo ke vzájemné výměně personálu a tajných informací ze šifrovacích center a ke 
společné spolupráci v rámci SIGINT (SIGnals INTelligence – rádiové zpravodajství, šifrování). 
National Security Agency – Signals Intelligence (http://www.nsa.gov/sigint/index.cfm, staženo 
1.12.2007).  
51 Projekt Manhattan – byl krycí název pro utajený americký vývoj atomové bomby za druhé světové 
války. Projekt vedl generál Leslie R. Groves a vědecké práce řídil Robert Oppenheimer. Do projektu 
byly zapojeny jen Spojené státy a Velká Británie (částečně i Kanada). Z Velké Británie přišlo do 
projektu mnoho emigrantů z Evropy, ale i emigrantů z Německa. Celkem pracovalo na projektu přes 20 
tisíc vědců a stál přes 4 mld. dolarů. První atomová puma byla zkušebně odpálena u Alamodorda  
v Novém Mexiku, další dvě byly svrženy na japonská města Hirošima a Nagasaki. LUŇÁK, Petr – 
PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999, str. 297. 
52 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 11.  
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2.2 1945-1989: „zvláštní vztahy“ v boji proti Východnímu 
bloku 

 

 Když Winston Churchill promluvil na Harvardu v roce 1943 o angloamerické 

jednotě, prohlásil: „společný jazyk je neocenitelné dědictví a možná nastane jednou 

den, kdy se stane základem pro společné občanství.“53 Myšlenku, že si nebudou 

Američané a Britové vzájemně cizinci, znovu zopakoval ve svém slavném projevu ve 

Fultonu v roce 1946. Ve svém slavném projevu o železné oponě, která byla spuštěna 

napříč celým kontinentem poprvé zaznělo oficiálně sousloví „zvláštní vztahy“ mezi 

oběma anglicky mluvícími národy.  

 

„Nyní hledáme cestu, jak zrealizovat naši strategii. Jádro toho, co bych vám dnes tady chtěl 
přednést neleží ani v prevenci od války, ani v rozvoji mezinárodních organizací, ale v tom, čemu 
já říkám dvouvaječné bratrské společenství anglicky mluvících národů. To znamená zvláštní vztah 
mezi Britským Commonwealthem a Impériem a Spojenými státy.“54 
 

To, že Churchill navrhoval společné občanství nebylo zvláštním vzhledem k 

intenzívní spolupráci během války. Ještě nikdy před tím se například nestalo, aby 

spojenecké armády bojovaly pod společným vedením55, kde byli zastoupeni američtí a 

britští generálové. Vojenská spolupráce, stejně jako kooperace v rámci jaderného 

výzkumu a v oblasti tajných služeb a informací, pokračovala i po válce.  

Poválečné období nabralo rychlý spád s událostmi, které znamenaly reálné 

rozdělení světa na dva celky. Vlivem toho, se začátkem období studené války dokonce 

vojenská a obranná spolupráce mezi Británií a Amerikou zesílila a reálně se projevila 

například v podpisu Severoatlantické smlouvy56, která umožnila vzniknout v dubnu 

1949 vojensko-politické obranné organizaci (NATO) právě k obraně před agresí ze 

strany Sovětského svazu a jeho satelitů. Spojené státy se staly nejsilnějším článkem 

nově vzniklé organizace a Británie jejich nejsilnějším a nejbližším partnerem.  

                                                 
53 The Churchill Center – Speeches; The Price of Greatness is Responsability, Harvard, 6.9.1943 
(http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=424, staženo 3.6.2007).  
54 The Churchill Center – Speeches; Sinews of Peace (Iron Curtain), Fulton (Missouri), 5.3.1946  
http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=429, staženo 3.6.2007). 
55 Tzv. Combined Chiefs of Staff 
56 Podpisem Severoatlantické smlouvy 4. dubna 1949 vznikla Severoatlantická aliance (North Atlantic 
Treaty Organization – NATO). Smlouvu podepsalo 12 zemí, kterým dohoda zaručovala pomoc 
v případě napadení.  
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 Kromě toho se Spojené státy a Velká Británie podílely na vytvoření nové 

světové organizace, která měla pomoci zajistit mír v budoucnu, tj. Organizaci 

spojených národů, kde obě země zaujaly dvě z pěti stálých míst v Radě bezpečnosti. 

Stejně tak stály i u zrodu nového mezinárodního systému, na kterém se 44 zemí 

dohodlo na Bretton-woodské konferenci - Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní 

banka pro rekonstrukci a rozvoj.57 Po fiasku jednání o vzniku Mezinárodní obchodní 

organizaci byla uzavřena Všeobecná dohoda o clech a obchodu v roce 194858, která 

měla pomoci rozvinout světový obchod. 

 Kromě budování nového mezinárodního řádu, obě země spojovala i okupace 

poraženého Německa. Německo rozdělené do okupačních zón spravované Spojenými 

státy, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií sužovaly problémy. Hospodářská 

obnova celé Evropy byla i cílem Marshallova plánu59, který zahájil státní tajemník 

George Marshall v roce 1948 a pomohl k obnově zubožené Evropy, stejně jako 

pomohl vyčerpané Británii. 

 Největší spor mezi oběma spojenci se projevil v koloniální otázce. Již od 

Atlantické charty, která deklarovala „právo všech národů zvolit si formu vlády, pod 

kterou chtějí žít“ bylo zřejmé, že Spojené státy budou lpět na nezávislosti teritorií, 

zatímco Británie se chtěla vrátit k předválečnému stavu.60 Emancipačním trendům se 

však nedalo bránit a Británie většinu svých koloniálních držav v následujících letech 

ztratila.  

 Kromě koloniální otázky se objevilo v letech Studené války ještě několik 

událostí, které pošramotily obraz dobrých vzájemných vztahů, jmenujme Suezskou 

krizi, po které Velká Británie ztratila možnost dále zasahovat v oblasti Blízkého 

východu. Spojené státy naopak získaly vliv, který potvrdily i v rámci Eisenhowerovy 

doktríny o hospodářské a vojenské pomoci zemím Blízkého a Středního východu. Ač 

byla doktrína namířená proti šíření sovětského vlivu v arabském prostředí, oslabilo to 

                                                 
57 Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF), Mezinárodní banka pro 
rekonstrukci a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD). 
58 Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, od roku 
1995 Světová obchodní organizace (World Trade Organization – WTO)) byla podepsána 1.1.1948 23 
signatářskými zeměmi.  
59 Marshallův plán, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program), byl přijatý 
Kongresem v dubnu 1948 a zajistil hospodářskou obnovu Evropy, obnovil průmysl a oživil 
zemědělství. Plán navrhl již v roce 1947 státní tajemník George C. Marshall. Do programu se zapojily 
pouze země západní Evropy a během 4 let (1948-1952) poskytly Spojené státy pomoc Evropě ve výši 
13 mld. dolarů. LUŇÁK, Petr – PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999, 
str. 301-302.  
60 NÁLEVKA, Vladimír. Čas soumraku – Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha: 
Triton, 2004, str. 21.  
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i postavení bývalých koloniálních mocností – tj. Velké Británie a Francie.61 Během 

Suezská krize zřejmě došly zvláštní vztahy k největší trhlině a tato událost byla 

momentem největšího zhoršení vzájemných vztahů a sympatií během celé Studené 

války.  

 V dalších letech již však nebylo opět o blízkost vzájemných vztahů pochyb. 

Válka o Falklandy62, Grenada63 nebo bombardování Libye64 jasně ukázaly, na čí 

straně Velká Británie a Spojené státy stojí. Kromě těchto důležitých událostí dále 

probíhala vzájemná vojenská, obranná a zpravodajská spolupráce.65 

Zbytek 80. let byl poznamenán velmi přátelskými vztahy mezi britskou 

premiérkou Margaret Thatcherovou a jejím americkým protějškem prezidentem 

Ronaldem Reaganem. Jak cituje Dumbrell, pro Thatcherovou „britsko-americké 

přátelství nebylo jen přirozené a zvláštní, bylo výjimečné a velmi, velmi 

nestandardní.“66 Superlativy nešetřila ani co se týče Ronalda Reagana, pro ni „to byl 

optimistický, sebevědomý a přirozený Američan, který se z chudoby propracoval až 

do Bílého domu – byl uskutečněním amerického snu.“67  

                                                 
61 NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. Praha: Triton, 2003, str. 136-138.  
62 Válka o Falklandy (Malvíny) – nevyhlášená válka mezi Argentinou a Velkou Británií o Falklandské 
ostrovy v roce 1982, krátký konflikt skončil porážkou Argentiny. Spojené státy se nejprve snažily 
vyjednat smír, poté plně podpořily Velkou Británii, včetně možnosti použít rakety vzduch-vzduch, 
komunikační vybavení, letecké palivo a další vojenské vybavení. NÁLEVKA, Vladimír. Čas soumraku 
– Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha: Triton, 2004, str. 173-174; LUŇÁK, Petr 
– PEČENKA Marek. Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999, str. 143-144. 
63 Grenada – invaze na Grenadu ze strany Spojených států proti levicovým extremistům, 
podporovaných Kubou a SSSR, kteří v roce 1979 ovládli malý ostrovní stát Grenadu v Karibské 
oblasti. K invazi došlo v říjnu 1983. Velká Británie se o zásahu dozvěděla 24 hodin před samotným 
rozkazem, což vyvolalo pobouření, protože Grenada patřila do států Commonwealthu, vzájemné vztahy 
to však nijak významně nenarušilo. LUŇÁK, Petr – PEČENKA Marek. Encyklopedie moderní historie, 
Praha: Libri, 1999, str. 168; DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations 
from the Cold War to Iraq. New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, 117-119. 
64 Bombardování Libye – Libyjský režim poskytoval v 70. letech silnou podporu řadě teroristických 
organizací a libyjská vláda se i přímo vojensky angažovala v občanské válce v Čadu. USA se tomuto 
snažily zabránit nejprve uvalením sankcí na Libyi v roce 1982, v roce 1985 obvinily Libyi opět 
z podpory mezinárodního terorismu a v 1986 zesílily sankce. LUŇÁK, Petr – PEČENKA Marek. 
Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999, str. 276; DUMBRELL, John. A Special Relationship 
– Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, 
str. 120-122.  
65 Ve vojenské spolupráci jmenujme Polaris a Trident, kdy Velká Británie získala od Spojených států 
nejlepší zbraňové jaderné systémy. 
66 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 106.  
67 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. Praha: Naše vojsko, 1996, str. 115.  
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Další velkou ukázkou již tak pevných vzájemných vazeb byla válka 

v Afghánistánu, kde Spojené státy spolu s Británií tajně podporovaly mudžahedíny 

v jejich boji s pro-sovětským režimem v Kábulu.68  

2.3 1989-2001: Potřebujeme se ještě? 
  

S pádem Berlínské zdi nastalo desetiletí hledání povahy nového 

mezinárodního řádu a uspořádání. Spojené státy se staly světovým hegemonem, což 

nezpochybňoval nikdo. Jejich ekonomická a politická moc byla a je 

neoddiskutovatelně nesrovnatelná vůči ostatním a vojenskou a technologickou 

převahou a svým civilním i vojenským výzkumem převyšuje všechny ostatní. Většina 

autorů, ale i politiků, se tedy začala domnívat, že pro zvláštní vztah mezi Velkou 

Británií a Spojenými státy přestal být raison d'être, tj. důvod existovat a tedy v nich 

pokračovat.69 Bylo to dáno i tím, že období 1945 až 1989/91 bylo de facto vymezením 

se vůči pax Sovietica70- světu Sovětského bloku a jeho satelitů a to utvářelo prostředí 

vzájemné spolupráci a rivality i v zahraniční politice.  

Podle této teorie o existenci zvláštního vztahu mezi Británií a Amerikou jen 

coby pax Americana/pax anti-Sovietica tedy po pádu Berlínské zdi a rozpadu 

Sovětského bloku neexistovalo nebezpečí, kterému se mělo kolektivně čelit a zvláštní 

vztah byl odsouzen k záhubě. Optimismus však nebyl na místě, už s událostmi 

v Perském zálivu v letech 1990- 1991, posléze v Somálsku, Rwandě a v polovině 90. 

let 20. století v Jugoslávii a na konci 90. let v Kosovu se ukázalo, že opak je pravdou a 

bude nutné vyvinout ještě větší úsilí a kooperace k vyřešení těchto regionálních 

                                                 
68 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 108.  
69 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 128-131. 
70 Pax Americana (někdy i Pax anti-Sovietica) – po vzoru Pax Romana, římského míru a rozvoje 
Římské říše, termín se většinou používá pro období po roce 1945, kdy byla doba relativního míru pod 
taktovkou Spojených států. V rozšířeném smyslu se jednalo o „svět americký“ nebo-li o americkou 
sféru vlivu (vůči Východnímu bloku – Sovětskému svazu a jeho satelitů – pax Sovietica). Dnes autoři 
vesměs využívají termínu Pax Americana k charakteristické dominanci Spojených států a k vysvětlení 
jejich pozice současné hypervelmoci v oblasti ekonomické, politické, atd. Někteří autoři se však vůči 
globálnímu postavení četníka, který vyřeší globální problémy vymezují. Příkladem může být Soros ve 
svém článku „Bublina o americké nadvládě“, kde zdůrazňuje, že diskontinuita zahraniční politiky ubírá 
na americké síle a že bez vyřešení problémů globalizace Spojené státy hegemonem být nemohou. 
„Globální problémy vyžadují kolektivní akci. Spojené státy mají unikátní možnost vést toto úsilí. 
Nemůžeme dělat cokoli, jak se ukazuje na irácké situaci, nicméně nemůže se udělat moc v mezinárodní 
spolupráci bez vůdcovství – přinejmenším bez zapojení – Spojených států.“ SOROS, George. The 
Bubble of American Supremacy, The Atlantic Monthly, Vol. 292, Iss. 5, Dec. 2003, str. 63-66. Podobně 
i Immanuel Wallerstein ve svém článku pro Foreign Policy. WALLERSTEIN, Immanuel. The Eagle 
Has Crash Landed. Foreign Policy, Iss. 131, Jul./Aug. 2002, str. 60-68.  



 33 

konfliktů a mnohoúrovňových problémů. Zcela zřetelně se ukázalo, že zvláštní vztahy 

mají svou budoucnost jistou a kromě toho skrývají i možnosti spolupráce a potenciál 

v dalších oblastech než je obrana a bezpečnost. 
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3 Zvláštní vztahy na všech úrovních 
 

Zvláštní vztahy mají svou historickou dimenzi, do které můžeme zařadit i 

vojensko-obrannou a alianční politiku, která byla zmíněná v předchozích kapitolách. 

Vazba přes oceán se neutvořila jen zkušeností dvou válečných konfliktů a obdobím 

Studené války. Pro pochopení unikátnosti zvláštních vztahů v současnosti je nezbytné 

se podívat na spojení obou zemí skrze jiné oblasti. Události a dění ve světě ovlivňují, 

mimo jiné i osobní charakteristiky aktérů zahraniční politiky. Do velké míry osobní 

přátelství na nejvyšší úrovni v minulosti přineslo prospěch i zvláštním vztahům. Jaké 

jsou tedy vztahy na osobní a přátelské úrovni? Dalším neméně důležitým tématem je 

vzájemný obchod a investice. Jakým způsobem ovlivňují zvláštní vztahy hospodářské 

a ekonomické vazby? Britský lev však ovlivňuje amerického orla i jinak, skrze 

kulturní, mediální a hudební scénu. Je kulturní podobnost tím, co dotváří unikátnost 

těchto zvláštních vztahů? Tato kapitola se bude zabývat těmito třemi aspekty, které 

jsou důležité pro pochopení současného stavu zvláštních vztahů. 

3.1  Osobní kontakty a přátelství 
 

Vztahy jsou utvářeny lidmi. Osobní kontakt a sympatie hrají důležitou roli, ať 

se jedná o vztah mezi dvěma lidmi nebo o vztah mezi zeměmi. A ne jinak tomu bylo a 

je i ve zvláštních vztazích vytvářených mezi Velkou Británií a Spojenými státy. 

Kromě standardních společenských a obchodních styků, jednou z dalších rovin 

osobních kontaktů jsou školní výměny a stipendia. Jako příklad může posloužit 

prestižní Rhodesovo stipendium pro americké studenty, kteří v rámci stipendia studují 

na univerzitě v Oxfordu.71 Jedním z těch, kteří takové stipendium získali byl i 

americký prezident Bill Clinton, který nastoupil na Oxford v roce 1968.  

Druhou rovinou jsou společenské kontakty na nejvyšší politické úrovni. 

V minulosti, stejně jako dnes hrají tedy britští premiéři a američtí prezidenti důležitou 

roli i z osobního hlediska. Období, kdy si vzájemně přestavitelé obou zemí vyhovovali 

nebo dokonce spolu přátelili, přinesla i nové impulsy do vzájemných zvláštních 
                                                 
71 Cecil John RHODES (1853-1902) – Brit narozený v Jihoafrické republice, kolonizoval Rhodesii 
(pojmenovaná po něm, dnes Zambie a Zimbabwe). Jeho cíl byl rozšířit vliv anglosaské rasy a Britského 
impéria, jeho stipendium proto mělo sloužit i jako prodloužená ruka Británie, protože ti, co se 
z Oxfordu vrátí budou propagovat Britské impérium. Netajil se ani tím, že Británie by mohla jednou 
vládnout se Spojenými státy a Německem celému světu. (http://www.rhodesscholar.org/, staženo 
12.11.2007).  
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vztahů. Takovými přáteli byli Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt, John F. 

Kennedy a Harold Macmillan, již výše zmiňovaní Ronald Reagan a Margaret 

Thatcher, a samozřejmě George W. Bush a Tony Blair, o kterých bude řeč v dalších 

kapitolách.  

V době, kdy k sobě naopak blízko neměli, přinášelo problémy. Nerozuměli si 

např. prezident Dwight Eisenhower a premiér Anthony Eden, což se dá vysvětlit 

událostmi kolem Suezské krize a následnému vyhlášení Eisenhowerovy doktríny, 

čímž vlastně Amerika potvrdila svou dominantní roli v oblasti Blízkého východu. 

Podobně na tom ale byli během Studené války i prezident Richard Nixon a premiér 

Edward Heath, který dokonce tvrdil, že nic takového jako zvláštní vztahy mezi oběma 

zeměmi neexistuje. Kissinger o Heathovi napsal:  

„Dával přednost vedoucí roli Británie v Evropě před její pozicí čestného rádce 
Spojených států a nedomníval se, že lze obojí spojit. (…) Heath zaujímal ze všech britských 
politických vůdců k britsko-americkému svazku a možná i k Američanům samým ten 
nejlhostejnější postoj. Osobně jsem měl Heathe rád a mimořádně jsem ho obdivoval. V jistém 
smyslu jsem se s ním přátelil déle než s kterýmkoli jiným britským politikem. To Heathovi 
ovšem nebránilo, aby se stal nejproblematičtějším premiérem Británie, s jakým jsme se kdy 
setkali. Ať již bylo příčinou neúspěšné suezské dobrodružství v roce 1956, kdy byl whipem 
Konzervativní strany (on na to občas narážel), nebo ať za vším stála jeho oddanost vizi 
Evropy velmi podobné té de Gaullově, jednal s námi zcela nesentimentálním způsobem, který 
byl v naprostém rozporu se 'speciálními vztahy'.“72 
 

 Prezident Clinton se nechoval vůči svým protějškům Johnu Majorovi a posléze 

Tony Blairovi chladně nebo s antipatií. S Tony Blairem si byli blízcí a vytvořili mezi 

sebou přátelský vztah. V roce 1997 dokonce Clinton poskytl Blairovu volebnímu 

týmu své poradce, kteří měli Labouristické straně pomoci v nadcházející kampani.73 

Clintona pojilo s Blairem i přátelství jejich manželek. O obou párech William 

Shawcross napsal:  

„Oni a jejich manželky byli stejní: mladí, charismatičtí, středo-levé orientace, dobře 
vypadající a výmluvní. Oba [Clinton, Blair] posunuli své strany do politického středu a 
mluvili o nové politické teorii zvané 'třetí cesta'. Jejich přátelství a politické vize byly tak 
podobné, že většina reportérů pochybovala, že by si Blair mohl vytvořit blízký přátelský vztah 
s prezidentem Bushem. Velmi se mýlili.“74   

 

Dalo by se očekávat, že tedy i vztahy mezi oběma zeměmi budou stejně dobré 

jako přátelské vztahy jejích představitelů. Opak je však pravdou, skončil bipolární 

                                                 
72 KISSINGER, Henry. Bouřlivé roky. Praha: BBart, 2004, str. 136-137.  
73 JONES, Peter M. America and the British Labour Party: The Special Relationship at Work, London: 
Tauris Academic Studies, 1997, str. 228-231.  
74 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 46.  
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svět a o roli hegemona se přihlásily Spojené státy. Spolu s americkou iniciativou 

v mírovém procesu v Severním Irsku75 se zdálo, že oba atlantičtí partneři se vydají 

každý svou cestou. Kromě zmiňované iniciativy v Severním Irsku, nová americká 

administrativa podnítila i debatu ohledně změn složení Rady bezpečnosti ve prospěch 

Německa a Japonska, což Britové nesli s velikou nelibostí. Zároveň byla snaha 

zamezit preferovanému přístupu Velké Británie k testovacím jaderným zařízením 

v Nevadské poušti a v rámci snahy o posílení míru a změn priorit americké zahraniční 

politiky, stáhl Clinton v letech 1990-1995 dvě třetiny vojenských jednotek z Evropy.76 

Vztahy mezi zeměmi zřetelně ochladly i přes přátelství obou vůdců a není divu, že 

jednou z nejcitovanějších událostí, která dokumentovala stav zvláštních vztahů v 90. 

letech, zaznamenal ve svých pamětech Raymond Seitz (americký velvyslanec do 

Spojeného království v letech 1991-1994). Stalo se to u příležitosti návštěvy Johna 

Majora ve Washingtonu na jaře 1993, kdy se měl setkat s novým americkým vůdcem:  

„Těsně před tím, než premiér [John Major] přijel do Bílého domu, Clinton seděl se 
svými poradci v Oválné pracovně. „Nezapomeňte zmínit 'zvláštní vztahy' až přijdou novináři 
dovnitř,“ zavtipkoval jeden z poradců ve stylu „a tu kočku sundejte ze stolu“. „No, jo,“ odvětil 
Clinton, „jak jsem mohl zapomenout? Zvláštní vztahy!“ Otočil hlavu a dostal záchvat 
smíchu.“77 

 
Kromě neshod zmíněných výše, kalilo vzájemné přátelství i několik dalších 

otázek, který hýbaly světovou politikou 90. let: sankce ohledně Iráku, taktika 

vyjednávání se Severní Koreou ohledně vývoje jaderných zbraní a co se týče událostí 

v bývalé Jugoslávii, dialog mezi Spojenými státy a Velkou Británií vlastně 

neexistoval a John Major k tomu ve svých pamětech pouze dodává, že to bylo „věčně 

bolavé místo“ mezi Londýnem a Washingtonem. I když se tento vztah s příchodem 

Tonyho Blaira mírně změnil, i tak vztahy měly povážlivé trhliny. Šlo o obchodní 

spory v souvislosti s Helms-Burtonovým zákonem, který rozšiřoval embargo dovozu 

zboží na Kubu, což ovlivnilo i britské firmy. Následné bombardování Súdánu a 

Afghánistánu v odvetě za teroristické útoky vzbudilo o to větší rozpaky, když se 

Clinton ani nenamáhal Londýn do akce zapojit. Vztahy se následně zlepšily 

s koordinací akcí v souvislosti s krizí v Kosovu. Vzájemná spolupráce byla 

                                                 
75DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 242-268.  
76 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 134-135.  
77 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 135; HARRIS, Robin. The State of the Special 
Relationship, Policy Review, Iss. 113, Jun/Jul 2002, str. 29-42  
(http://www.hoover.org/publications/policyreview/3460326.html, staženo 23.4.2007).  
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nepopiratelná, zřejmé neshody však odkryly reálné možnosti „Atlantického mostu“ a 

britsko-americké aliance.78  

3.2 Obchod a investice 
 

Kromě spolupráce na zahraniční politice, vzájemná spolupráce probíhala 

samozřejmě celá léta i na obchodní a hospodářské úrovni. Ekonomické principy a 

volný obchod hrají prvořadou roli v britské a americké společnosti.  

V současné době jsou si obě země podobné právě i ve struktuře svých 

ekonomik. V obou zemích tři čtvrtiny HDP generují služby a terciérní sektor, což je 

nad průměrem i vyspělých ekonomik. Naopak obě země zažívají nyní trend 

outsourcingu, kdy z domovských lokalit se továrny a industriální výroba stěhuje do 

levnějších krajin, z kterých se dováží zboží zpět do mateřské země, v které zůstávají 

jen klíčové sektory a výzkum. V tom si jsou obě země taktéž podobné. Vzájemný 

obchod kvete i z důvodů již několikrát zmíněné jazykové vybavenosti, ale i díky 

podobnému systému účetních standardů a velmi podobného právního prostředí. To, že 

obchod zaznamenává stálý růst ve vzájemné výměně i vzájemných přímých 

investicích však neznamená, že by neexistovaly spory. Obchodní spory o kvóty nebo 

celní politiku se odehrávají od vzniku Evropského hospodářského společenství, a od 

roku 1973, kdy Británie vstoupila do EHS ovlivnily obchodní spory i angloamerické 

vztahy. V současnosti jsou mezi Spojenými státy a Evropskou unií na bilaterální 

úrovni uzavřeny dohody Nová transatlantická agenda79, Transatlantické ekonomické 

partnerství80 a Pozitivní ekonomická agenda,81 které přispěly k řešení vzájemných 

obchodních vztahů obecně, i v dílčích sektorech. Na multilaterální úrovni jsou 

obchodní vztahy dolaďovány na půdě Světové obchodní organizace.82 V rámci 

několika kol se řešilo mnoho dílčích sporů ohledně vzájemné výměny, odstraňování 

celních překážek a jiných bariér a liberalizaci světového obchodu. Jeden z největších 

                                                 
78 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 148.  
79 Nová transatlantická agenda (New Transatlantic Agenda) uzavřená spolu s doprovodným EU-USA 
Společným akčním plánem z roku 1995. 
80 Transatlantické ekonomické partnerství (Transatlantic Economic Partnership) z května 1998 vytváří 
prostor pro odstraňování bariér pro vzájemný obchod a investice skrze úzkou spolupráci tržních 
regulátorů.  
81 Pozitivní ekonomická agenda (Positive Economic Agenda) uzavřená v roce 2002.  
82 Světová obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) vznikla roku 1995 z GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda o clech a obchodu). 
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sporů posledních let se Spojenými státy se týkal kvót na ocel, hovězího masa a 

přístupu geneticky upravených potravin na evropský trh.83  

Stále však jsou pro Velkou Británii Spojené státy největším obchodním 

partnerem a pro Spojené státy naopak pátým největším exportním partnerem. Spojené 

státy např. v roce 2006 dovezly do Velké Británie 4,4% a naopak Británie do Států 

13,9% veškerého exportovaného zboží.84 Spojené státy a Velká Británie jsou i 

vzájemně největšími investory, co se přímých investic týče. Americké investice jen 

v roce 2005 dosáhly částky 324 mld. dolarů, zatímco britské investice dosáhly částky 

282 mld. dolarů, přičemž tyto investice zajišťují práci jednomu milionu Američanů.85  

Nestandardní obchodní a hospodářské vazby jsou zřejmé i v obranném a 

vojenském průmyslu, kdy britská společnost British Aerospace jako jediná 

spolupracuje s Američany na vývoji nových stíhacích letounů F-35 v rámci programu 

Joint Strike Fighter, o jejichž koupi uvažuje i Královské námořnictvo.86 Účast v tomto 

projektu umožňuje Británii být v centru výzkumu nových technologií a zároveň se 

podílet na výrobě – výhoda, kterou žádná jiná země nemá. 

Vzájemné styky však probíhají i na dalších úrovních a nejen ve výměně 

styčných důstojníků. Vzájemné vztahy jsou i o kultuře a ve sdílení stejných 

civilizačních hodnot. 

                                                 
83 MORAVEC, Martin. Hospodářské vztahy EU a USA prismatem jednání v rámci WTO, příspěvek 
z Konference IIPS: Vzájemné vztahy EU a USA a zájmy České republiky, Brno, 31.10.-2.11.2005 
(http://www.europlatform.cz/nazory/final_EU_USA_WTO.doc, staženo 27.12.2007).  
84 Data z CIA Factbook – United Kingdom, United States 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html, staženo 15.11.2007). 
85 U.S. Department of State – Background Notes – United Kingdom 
(http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3846.htm, staženo 1.12.2007).  
86 Společnost British Aerospace (BAe) ve spojení se společností Marconi Electronic Systems vytvořily 
BAE Systems, které jako jediné jsou v programu Joint Strike Fighter, který se týká vývoje letadel F-35. 
Joint Strike Fighter – News (http://www.jsf.mil/news/, staženo 12.12.2007). 
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3.3 Náboženství, Anglosféra, kultura a média 
 

„Tato kronika společné minulosti 
 je věnována naději do budoucna,  

že se anglicky mluvící národy opět spojí dohromady.“ 
 

Arhtur Conan Doyle87 

 

Velká Británie a Spojené státy se kromě několika již zmíněných společných 

znaků řadí ke křesťanské části světa, konkrétně k protestantské víře, což obě země 

také sbližuje a nábožensky. Víra v Boha je tradičně v Británii i Spojených státech 

zakořeněná jako neoddělitelná součást společnosti. Tento fakt je markantní např. 

v nejvyšších politických kruzích, kde hraje náboženská příslušnost velkou roli. John 

F. Kennedy měl coby katolík problémy a musel čelit narážkám, že by mohl být ve 

vleku Vatikánu. Aktuálním příkladem může být naopak v Británii bývalý britský 

premiér Tony Blair, který se rozhodl ke konverzi ke katolické víře až po odchodu ze 

své funkce. Stephen Bates k faktu, že Blair čekal do doby až odstoupí z postu 

premiéra, dodává:  

„Blair si byl vědom citlivosti tématu, jaké katolická víra zaujímá v britské společnosti 
a v jejích konstitučních základech. Sice jen panovníkovi (panovnici) a dědici (dědičce) trůnu 
je výslovně zakázáno manželství s katolíkem (katoličkou), ale i tak nikdy nebyl britským 
premiérem katolík. (…) Na záměry katolických politiků pohlížejí nekatolíci tradičně 
podezíravě, stejně tady, jako ve Spojených státech. Není totiž zřejmé, zda se budou řídit 
příkazy Vatikánu nebo přáním voličů. (…) Mnoho morálních otázek by se řešilo mnohem 
hůře, kdyby se Blair veřejně ke katolictví přihlásil, přestože jeho víra neměla na vládní 
rozhodování žádný vliv.“88 

 

Několikrát zmiňovaná minulost, náboženství a společný jazyk znamenají 

samozřejmě i společné kulturní anglicko-jazyčné dědictví vytváří Anglosféru.89 

Anglosféra sice zahrnuje všechny země, kde je angličtina prvním oficiálním jazykem, 

tj. všechny bývalé kolonie a zámořská území, která patřila Spojenému království. Ale 

jak tvrdí Mead „jádrem této Anglosféry je Británie a území, kde se usadili britští 

osadníci (Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland), protože ti vytvořili základ 

                                                 
87 Citát z věnování ke knize Bílá společnost (historický román, v angličtině The White Company), in: 
HITCHENS, Christopher. An Anglosphere Future. City Journal, Vol. 17, Iss. 4, Autumn 2007 
(http://www.city-journal.org/html/17_4_anglosphere.html, staženo 12.12.2007).  
88 BATES, Stephen. After 30 years as a closet Catholic, Blair finally puts faith before politics – 
Outgoing PM seizes early opportunity to convert free of dilemmas of public role. The Guardian, 
22.6.2007 (http://politics.guardian.co.uk/tonyblair/story/0,,2108865,00.html, staženo 11.12.2007).  
89 MEAD, Lawrence M. Why Anglos Lead. The National Interest, Iss. 82, Winter 2005/2006, str. 124-
128. 
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pro pokračování britské kultury a dál sdílejí britské kulturní a politické dědictví“.90 

Dále dodává, proč v této Anglosféře dominují Američané a Britové: „jednoduše byly 

to v tom daném okamžiku ty nejbohatší země“91, z čehož vyplývá, že mohly šířit 

největší vliv a tím ovlivňovat zbytek světa. Do jisté míry toto tvrzení platí dodnes i 

v kultuře a v médiích. Větší vliv samozřejmě má kultura nebo média, za kterými stojí 

kapitál, čímž se dá vysvětlit enormní vliv např. Hollywoodu na filmovou produkci. 

Podobné je to ovšem i v literatuře a médiích.  

Anglická literatura je oběma národům stejně blízká jako filozofie, poezie či 

divadelní hry. Není proto divu, že anglicky píšící autoři jsou stejně známí ve Státech 

jako v Británii – za všechny autory jmenujme z britských autorů J. K. Rowlingovou 

s její kouzelnickou ságou o Harry Potterovi nebo J.R.R. Tolkiena a naopak američtí 

autoři Stephen King s Michael Crichton jsou naopak velmi oblíbení se svými thrillery 

v Británii. Každoročně se britské a americké tabulky nejprodávanějších titulů 

předcházejícího roku liší nepatrně hlavně v beletrii a v kategorii dětských knih.92   

Co se mediální scény týče, nedělní klasické britské noviny jako The Observer, 

The Sunday Telegraph a The Sunday Times mají coby přílohy zkrácenou verzi deníku 

The New York Times, což dokládá, že Britové mají o dění za oceánem zájem nebo je 

to pro ně nutnost, protože je jejich život ekonomicky či společensky s tím americkým 

natolik svázaný, že takové informace jednoduše vyžadují.  

                                                 
90 MEAD, Lawrence M. Why Anglos Lead. The National Interest, Iss. 82, Winter 2005/2006, str. 124.  
91 MEAD, Lawrence M. Why Anglos Lead. The National Interest, Iss. 82, Winter 2005/2006, str. 124-
125, 128.  
92 Přílohy Books o zajímavých knihách v roce 2007 v novinách The New York Times a Times Online 
(http://www.nytimes.com/2007/12/02/books/review/notable-books-2007.html; 
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/, staženo 15.12.2007).  
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4 Blair a Bush před 11. zářím 2001 
 
„Jejich upřímné přátelství a důsledky, které to přináší, nejsou dílem diplomacie nebo 

vlivem zavedeného systému světové politiky. Je to příběh o psychologii moci, citu pro 
vládnutí, o rozhodnosti a síle osobnosti v momentech rozhodování. Ve složité situaci, ve které 
se ocitli, rozhodli pod vlivem svého přesvědčení a svého charakteru překvapivě. Nehledě na 
to, zda jim to přinese slávu nebo zajistí popularitu, až odejdou z úřadu, nebo zda je to srazí na 
kolena.“93 
 

Vztahy mezi premiérem Blairem a prezidentem Bushem je nutné rozdělit na dvě 

oddělená období – na dobu před 11. zářím a po tomtu datu. V této kapitole se vrátíme 

k oběma hlavním aktérům událostí před 11. září 2001. Byly to totiž zářijové 

teroristické útoky, které přinesly novou dynamiku do vzájemných vztahů a 

prohloubily společné sympatie, které mezi Blairem a Bushem očekával jen málokdo.  

 Nebýt atentátů na Ameriku, zvláštní vazby mezi nimi by zřejmě ochladly na 

úroveň, kdy by se jen těžko dalo dále pro ně užívat slova zvláštní. Ameriku a Evropu 

sužovaly problémy, vzájemně vznášené předsudky a neutuchající dohady zesílily 

během prvních šesti měsíců Bushova prezidentského mandátu a dosáhly svého 

vrcholu právě v létě 2001, nejen v souvislosti s jeho cestou do Evropy.  

11. září však všechno změnilo. Spojené státy byly napadeny na svém vlastním 

území a vyhlásily globální válku proti teroru, ve které se stalo Spojené království, 

zosobněné v premiéru Blairovi, nevěrnějším přítelem Ameriky. Přelomové okamžiky 

daly vzniknout novému přátelství, které bylo založeno na základě osobností obou 

hlavních aktérů dalších událostí – prezidenta Bushe a premiéra Blaira.  

 Než se však Blair stal globálním diplomatem propagujícím válku proti teroru, 

byl evropským politikem, který viděl, že vztahům mezi Evropskou unií a Spojenými 

státy hemingwayovsky řečeno „zvoní hrana“ a nebýt 11. září,  

                                                 
93 NAUGHTIE, James. The Accidental American – Tony Blair and the Presidency. New York: 
PublicAffairs, 2004 (1. vydání), str. XVII (Úvod).  



 42 

Spojené státy by zřejmě prohloubily ekonomické, a zřejmě i politické, vazby 

spíše s Čínou a Japonskem, potažmo s Asií než s Británií a Evropskou unií.94  

4.1 Blairova cesta k moci a americká přátelství před 11. zářím 
2001 

 

V Británii se Blair stal bez nadsázky hybatelem událostí 90. let. Zároveň to byl 

on, kdo nastartoval dynamiku ve vzájemné angloamerické spolupráci a přispěl 

k opětovnému posílení vzájemných zvláštních vztahů, které měly po celá 90. léta 

velmi nejistou budoucnost.  

Blair se ujal postu předsedy Labouristické strany v červenci 1994 po náhlém 

úmrtí svého předchůdce – Johna Smithe. Kromě toho, že Blair okamžitě předestřel 

novou cestu, po které by se měla Labouristická strana vydat, začal i úspěšnou kampaň, 

která jeho a stranu vynesla k politické moci. Charismatický Blair, který přinesl do 

strany nové manýry a osobitý styl, ale i novou strategii (program vydaný v roce 1996 

pod názvem New Labour, nový život pro Británii)95 a politické názory, dokázal stranu 

vítězně dovést k volbám v roce 1997. Ve volbách Labouristická strana zvítězila 

s velkým náskokem a byl to historický úspěch britské levice. Labouristé měli v osobě 

premiéra Tonyho Blaira ve svém čele nejúspěšnějšího předsedu, který kdy stranu vedl. 

Celkem Labouristická strana získala 418 křesel oproti 165, které získali konzervativci, 

kteří neměli tak málo křesel v parlamentu od voleb v roce 1906.96 Tím skončilo 

období 18 let dlouhého trvání konzervativců u moci.  

                                                 
94 O záměrech prohloubit své vztahy s Čínou potvrdil i Colin Powell v rozhovoru pro časopis Time: 
„Budu rád, když vytvoříme velmi, velmi hluboký vztah s Čínou.“ 'The Only Voice I Listen To Is the 
President's'. Time, 10.9.2001 (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000741,00.html, 
staženo 12.12.2007). Americko-wwwčínské vztahy dostály změn po 11.září samy o sobě, kdy válka 
proti teroru určila jiné priority než Čínu. Čína, která však vyjádřila Spojeným státům podporu v boji 
proti terorismu, i tak od té doby zlepšila své vztahy s Amerikou na velmi dobrou úroveň. Nutno dodat, 
že první Bushova cesta do zámoří po teroristických útocích byla namířená právě na setkání APEC 
(Asian-Pacific Economic Cooperation), který se konal v říjnu v Šanghaji a v únoru 2002 navštívil 
Peking. Pollack, Jonathan D. China and the United States Post-9/11. Orbis, Vol. 47, Iss. 4, Autumn 
2003, str. 617-627  
(http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5V-49CRMSJ-
9&_user=4510660&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000053052&_version
=1&_urlVersion=0&_userid=4510660&md5=bccf209adc49b7fa16e2a35cc5239229, 
 staženo 1.12.2007).  
95 Lze přeložit i jako Nová Labouristická strana (pozn. autorky). HALL, Stuart. New Labour has picked 
up where Thatcherism left off. The Guardian, 6.8.2003 
 (http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1012982,00.html, staženo 12.10. 2007).  
96 General Election Results, 1 May 1997, House of Commons, Document No 68, February 1999, str. 2 
(http://www.parliament.uk/documents/upload/m15.pdf) 
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Šťastné období tzv. New Labour (Nové labouristické strany), která se od té 

staré distancovala v některých důležitých otázkách – např. se strana naprosto rozešla 

s marxismem a v roce 1997 poprvé v její historii nebylo volebním tématem číslo jedna 

zestátnění majetku a výrobních prostředků. „Blair nabídl alternativu mezi zastaralým 

socialismem a nespoutaným kapitalismem,“ což mu přineslo kýžené body a 

bezprecedentní vítězství. 97 Tato změna ve středo-levé politice přinesla novou 

dynamiku v Británii, v té době se mediálně uchytilo sousloví Cool Britannia98, což 

souviselo s novými trendy a změnami, které navrhovala New Labour. Ale změny se 

týkaly i pohledu na transatlantické vztahy.  

Bylo řečeno výše, že premiér Blair po svém nástupu do funkce v roce 1997 

navázal přátelské vztahy s demokratickým prezidentem Billem Clintonem, které byly 

dány především vzájemnou podobností obou aktérů. Oba si byli podobní ideologicky, 

vycházeli ze stejného názorového proudu a na neoliberálních základech zreformovali 

své strany a nastolili „nový“99 trend ve středo-levicové politice. Na domácí scéně se 

snažili prosadit volební programy s podobnými návrhy ohledně vzdělávacího systému 

a uskutečnit změny ve zdravotnictví. Jedinou velkou odlišností mezi nimi na 

osobnostní úrovni byla víra v Boha. Zatímco Blair je nábožensky velmi založený a 

hluboce věřící člověk, u Clintona to rozhodně neplatilo. „I když se Clinton oficiálně 

hlásil ke křesťanské víře100, jen s velkou nadsázkou ho lze popsat coby zaníceně 

věřícího politika.“101 Druhé Clintonovo období podpořené sexuální aférou 

Lewinsky102, lhaním a vyšetřováním před komisí, kdy mu hrozilo odvolání z funkce 

                                                 
97 BOGDANOR, Vernon. The Historic Legacy of Tony Blair. Current History, Vol. 106, Iss. 698 (via 
ProQuest, staženo 12.12.2007), str. 99.  
98 Cool Britannia – v médiích používaný pojem pro nové trendy v Británii v polovině 90. let 20. století. 
Souvisí to s příchodem New Labour a Tonyho Blaira. Pojem vznikl coby slovní hříčka na název 
vlastenecké písně Rule, Britannia  
99 Pojmy New ('nový') -  New Labour, stejně jako New Democrats jsou spojené s příchodem Tonyho 
Blaira a Billa Clintona k moci. Jejich program posunul jejich strany z leva spíše do centra. Tento trend 
přinesl do britské a americké politiky prvky konzervativní politiky, které měly vyrůst na sociálně 
demokratických (liberálních) základech. CAMPBELL, Colin – ROCKMAN, Bert A. Third Way 
Leadership, Old Way Government: Blair, Clinton and the Power to Govern. British Journal of Politics 
& International Relations, Vol. 3, Iss. 1, Apr. 2002 (via EBSCO, staženo 19.7.2007), str.  
100 Bill Clinton se hlásí k náboženství Baptistů (pozn. autorky).  
101 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 46.  
102 Aféra Lewinsky – po odhalení sexuální aféry se stážistkou Bílého domu Monikou Lewinsky byl Bill 
Clinton obviněn z křivé přísahy a bránění spravedlnosti, když lhal před porotou o svém vztahu 
s Lewinskou. Byl podroben impeachmentu (tento institut použit podruhé ve Spojených státech), k jeho 
odvolání z úřadu však nakonec nedošlo.  



 44 

(tzv. impeachment)103 a následně kajícné proslovy před televizními kamerami, spíše 

poukázalo na pravý opak.  

Jak již bylo řečeno, na mezinárodní úrovni měly vztahy mezi Spojenými státy 

a Velkou Británií poměrně velké trhliny v souvislosti s několika světovými událostmi 

a názorová shoda obou protagonistů ohledně tzv. třetí cesty104 na tom nemohla nic 

změnit. V letech 1999 až 2001 vzájemným zvláštním vztahů zvonila hrana. Vzájemně 

sice spolupracovali na vyřešení krize v Kosovu, posléze Spojené státy nevznesly 

námitky vůči britskému řešení krize v Sierra Leone, ale zvláštní vztahy se zdály být u 

konce. Přispěly k tomu i obchodní spory. Jmenujme obchodní spory o dovoz banánů, 

ohledně hovězího masa a biotechnologií mezi Evropskou unií a Spojenými státy105, 

kde se Británie a Amerika postavily každá na jednu stranu sporu. Poměrně bouřlivé 

pře probíhaly na jednáních Světové obchodní organizace106. A přibývala další témata 

na list vzájemných problémů.  

Zvolením republikánského prezidenta George W. Bushe se očekávalo další 

ochlazení vztahů. Nikdo nevěřil, že by si mohl republikánský Texasan rozumět 

s liberálním socialistou  Tony Blairem a že by se mohla vrátit doba spolupráce do té 

úrovně (nebo dokonce hlubší), než na které byly zvláštní vztahy za Studené války. 

Rozhodně nikdo nečekal, že se vztahy změní tak diametrálně během tak krátké doby. 

Ještě v červnu 2001 se v Ekonomistu píše: „Tony Blair zbožňoval debaty o třetí cestě 

s Clintonem a vidinu sjednocení Evropských sociálních demokratů. Taková láska se 

s Republikány v Bílém domě nevytvoří.“107 Když Tony Blair na tiskové konferenci 

v červenci 2001 prohlásil „návštěva prezidenta Bushe s manželkou Laurou nyní 

v Chequers poukazuje na sílu vztahu mezi našimi zeměmi;  

                                                 
103 Tzv. impeachment je ústavní proces k odvolání prezidenta.  
104 GIDDENS, Anthony. Třetí cesta – Obnova sociální demokracie. Praha: Polity Press, 2001. Ve své 
knize Třetí cesta, se pokusil o diskusi ohledně nalezení nového politického vzorce pro sociální 
demokracii. Ve Velké Británii je nezřídka označovaný za idového otce Tonyho Blaira, přispěl svými 
myšlenkami k vývoji New Labour. Myšlenky tzv. třetí cesty ovlivnily i reformy uskutečněné u 
Clintonových New Democrats (Nových demokratech). 
105 GRANVILLE, Brigitte. Bananas, Beef and Biotechnology. The World Today, Vol. 55, No. 4, Apr. 
1999.  
106 Světová obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) vznikla roku 1995 z GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda o clech a obchodu).  
107 'Wanted: New Rules of the Road. ' Economist, 6.9.2001, Vol. 359, Iss. 8225 (via EBSCO – 
Academic Search Premier, staženo 12.12.2007). 
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tvoříme velice pevný svazek, a velmi zvláštní,“108 většina komentátorů se 

přikláněla k tomu, že to bylo obyčejné klišé. O dva a půl měsíců později bylo všem 

nad míru jasné, že vztah mezi Bushem a Blairem nabral úplně jiné obrátky a slova 

vyřčená v červenci nebyly jen prázdné fráze, které si politici zdvořilostně vyměňují na 

tiskových konferencích.  

4.2 Clintonovo dědictví a Bushova cesta do Evropy 
 

Clintonova éra skončila s rozpaky. Na domácí scéně zůstala pachuť aféry 

Lewinsky a na mezinárodní scéně několik problémů – stále otevřený mírový proces na 

Blízkém východě, problematická otázka Iráku a stejně tak jednání o jaderném 

programu Severní Koreje. Unilaterálně vedené útoky na Súdán a Afghánistán, 

odmítání Mezinárodního trestního soud,109 který sice nakonec Clinton těsně před 

odchodem z funkce podepsal, ale Spojené státy nejen smlouvu o  Mezinárodním 

trestním soudu neratifikovaly, ale prezident Bush po svém zvolení odvolal i její 

podpis. K tomu Amerika odmítla přijetí mezinárodních úmluv o rozmisťování 

pozemních min a o dětských vojácích, což spolu s odmítnutím ratifikovat Dodatek ke 

Kjótskému protokolu110, zhoršilo vztahy s Evropskou unií a potažmo s Británií.  

První polovina roku 2001 byla obdobím transatlantických roztržek na politické i 

ekonomické úrovni. Poslední ránu do vzájemných americko-evropských kontaktů 

zasadila červnová cesta George Bushe na setkání s evropskými lídry, která se jevila ve 

vztahu k vzájemné americko-evropské, potažmo britské spolupráci jako katastrofa.111  

                                                 
108 Premiér Tony Blair použil na tiskové konferenci slovní spojení 'special relationship', v textu je proto 
slovo zvláštní uvedeno kurzívou, aby byl zřejmý smysl i v češtině. Tisková konference se uskutečnila u 
příležitosti oficiálního setkání premiéra Tonyho Blaira a prezidenta George W. Bushe 19.7.2001 
v Chequers (oficiální venkovské sídlo premiéra). Press Conference by President George W. Bush and 
Prime Minister Tony Blair, 19.7.2001, Halton House, England 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010719-5.html, staženo 11.10.2007).  
109 Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court – ICC) – vznikl na popud OSN na 
konferenci v Itálii  17.6.1998, kdy byl přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Vznikl jako 
stálý soudní dvůr v nizozemském Haagu, který má stíhat osoby zodpovědné za zločin genocidy, zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. K 17.10.2007 ratifikovalo Římský statut 105 zemí, Spojené státy stále 
smlouvu neratifikovaly a odvolaly i Clintonův podpis. (www.icc-cpi.int; http://www.icc-
cpi.int/about/ataglance/establishment.html, staženo 12.12.2007).  
110 Kjótský protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách dojednaný v Kjótu 
v prosinci 1997, kde se průmyslové země zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2%. Spojené 
státy stále Dodatek neratifikovaly a nehodlají tak učinit ani v budoucnu. 
(http://unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol/application/pdf/kpstats.pdf, staženo 
12.6.2007).  
111 Ve dnech 11.-16.června 2001 George W. Bush navštívil se svou manželkou Laurou Španělsko, 
Belgii, Polsko, Švédsko a Slovinsko. 13. června se zúčastnil zahájení zasedání v bruselské centrále 
NATO. 
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Bush přijel do Španělska 11. června 2001. Hned po svém příjezdu odmítl 

Kjótský protokol, protože dle jeho slov „80% světa v něm není zahrnuto, včetně Indie 

a Číny, které jsou od protokolu osvobozeny a přijetí by proto znamenalo pro Ameriku 

velkou ekonomickou škodu.“112 Hysterii evropských mírotvůrců vzbudil Bush i 

tématem protiraketové obrany, jejíž výstavba by očividně porušovala Smlouvu o 

omezení protiraketové obrany  (Smlouva ABM) mezi USA a Ruskem (původně 

Sovětským svazem) z roku 1972.113 Další témata, jimiž Bush rozvířil vzduch, jako 

např. trest smrti, průmyslová špionáž nebo Evropské síly rychlé reakce, které dle něj 

podkopávají autoritu NATO, již nemohla ochladit vztahy více.114 Vlastně mohly, boje 

na půdě Světové obchodní organizace dosáhly právě v té době svého vrcholu, po 

banánech a hovězím se očekávaly boje o zemědělské produkty a ocel. „Po obraně, 

slovo obchod způsobovalo největší bolehlav.“115  

Vztahy s Evropou a de facto s Británií se ocitly na bodě mrazu, že v červnu 

časopis Economist shrnuje vzájemné vztahy takto:  

 
„Američané se o Evropě domnívají, že je hospodářsky sklerotická, psychologicky 

neurotická, k tomu všemu oblouzněná veřejným blahem a sociálním cítěním, kde v zájmu 
všech oklešťují svobodu. Evropané si naopak představují Američana jako Frankensteina – 
monstrum mající v jedné ruce zbraň a ve druhé Bibli, co jen žere a znečisťuje planetu, který 
žije ve státě, kde politici jsou jen hračky mocných korporací. Takové vzájemné předsudky 
nejsou jen mezi běžnými občany, ale také v sídlech vlád a premiérů.“116 

 

Období před 11. zářím nebylo americko-evropským, potažmo britským, vztahů 

nikterak nakloněno. Co téma, to konflikt. Bylo to dáno zřejmě i politickou konstelací 

v Evropě. Mezi čtyřmi evropskými velmocemi, jen v Itálii byli u moci konzervativci 

Silvia Berlusconiho, jinde v Evropě vládla levice nebo středo-levicové koalice, které 

                                                 
112 Press Conference by President Bush, Prime Minister Goran Persson of Sweden, 14.6.2001, Massan 
Convention Center, Goteborg, Švédsko (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06/20010614-
1.html, staženo 4.8.2007); OAKLEY, Robin. Bush Facing Clash over Climate. CNN.com, 29.3.2001 
(http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/03/29/environment.analysis/index.html, staženo 
4.8.2007).  
113 Smlouva o omezení protiraketové obrany (Anti-Ballistic Missile Treaty – ABM Treaty, ABMT) – 
uzavřená mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v roce 26.5.1972. To, čeho se evropští lídři 
obávali nastalo 13.12.2001, kdy Bush ve svém prohlášení uvedl: „Dnes jsem oficiálně oznámil Rusku, 
ve shodě se smlouvou, že Spojené státy odstupují od této 30 let staré smlouvy.“ President Discusses 
National Missile Defense, 13.12.2001, The Rose Garden, Washington D.C. 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011213-4.html, staženo 7.10.2007). Platnost 
smlouvy skončila 13.6.2002.  
114 'Wanted: New Rules of the Road. ' Economist, 6.9.2001, Vol. 359, Iss. 8225 (via EBSCO – 
Academic Search Premier, staženo 12.12.2007).  
115 'Wanted: New Rules of the Road. ' Economist, 6.9.2001, Vol. 359, Iss. 8225 (via EBSCO – 
Academic Search Premier, staženo 12.12.2007). 
116 'Wanted: New Rules of the Road. ' Economist, 6.9.2001, Vol. 359, Iss. 8225 (via EBSCO – 
Academic Search Premier, staženo 12.12.2007). 
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nebyly Bushovým (neo)konzervativcům nijak nakloněny. Vlády Německa, Francie a 

Británie měly ideologicky blíže ke Clintonově administrativě a jeho „novým“ 

Demokratům než k Bushovým (neo)konzervativcům.  

Obecně v Evropě v první polovině 90. let sílily pochybnosti o vztazích se 

Spojenými státy. Po obavách ze sjednocení Německa, konfliktu na Balkáně, který 

evropská bezpečnostní politika nedokázala zpacifikovat, přišla léta, kdy Amerika 

přestávala potřebovat Evropu. V unipolárním světě už nebylo místo pro Západní 

Evropu - Spojence ve studenoválečnickém smyslu. Rostla moc Ameriky, ale zároveň 

se Evropa uzavírala do své unie. Témata, která v té době zaměstnávala evropské 

politiky, byla rozšíření unie a euro. Vidina východního rozšíření těšila evropské 

politiky, protože tak mohli konkurovat Spojeným státům. Po rozšíření by jednotný trh 

měl okolo 500 milionů obyvatel, skoro dvojnásobek než Amerika, a silné euro by 

mohlo zlomit dominanci dolaru.  

Špatné vztahy mezi Evropskou unií a Amerikou zhoršovaly i ty s Británií, 

protože podle mnohých měl přece Londýn tvořit transatlantický most mezi Státy a 

Evropskou unií. Nyní britská reprezentace s nelibostí snášela fakt, že Bushova první 

cesta do Evropy nezahrnula do svého cestovního plánu návštěvu Spojeného 

království.  

I přes Blairovou několikeré tvrzení o stále existujících zvláštních vztazích mezi 

Amerikou a Británií, o Atlantickém mostě, který tvoří, v horkém létě 2001 už na 

speciální vazby nikdo nevěřil. Jak dosvědčuje komentář, který vyšel v březnu 2001 

v International Herald Tribune:  

 
„Mosty mohou mít riskantní metaforu. Bývalý prezident Bill Clinton směšně soudil, že 

jeho politika vytvoří „most do 21. století.“ Nyní Tony Blair, britský ministerský předseda, 
s vráskami na čele označuje svou zemi za most mezi Evropou a Severní Amerikou, což 
několikrát zopakoval během minulého týdne při návštěvě Kanady a Spojených států. Problém 
s Blairovým mostem je, že nevypadá jak Golden Gate, ale spíše jak slavný, napůl zřícený 
most v Avignonu, který je ukotvený jen na jednom břehu Rhôny.“117  

 
Kromě pochyb o existenci nějakých něčím ojedinělých vazeb mezi oběma 

zeměmi, přibývalo i kritiky z pro-unijního křídla Labour Party. Příznivci evropské 

politiky chtěli, aby Británie hrála větší roli v budoucí širší Evropě, a aby stála na 

straně zastánců klimatických změn. Na rozdíl od konzervativců, z nichž se někteří 

                                                 
117 DALE, Reginald. Thinking Ahead/Commentary: Problems with Blair's Atlantic Bridge. 
International Herald Tribune, 2.3.2001 (http://www.iht.com/articles/2001/03/02/think.2.t.php, staženo 
30.11.2007).  
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nerozpakovali vznášet návrhy, aby Británie vystoupila z Evropské unie a přidala se 

k Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA),118 k čemuž jim nahrávaly 

v roce 2000 výzkumy veřejného mínění, ve kterých 70% respondentů odmítalo euro a 

přistoupení k severoamerickému sdružení by bylo variantou, jak nepřijít o společný 

trh obdobné velikosti a k tomu, jak nepředat ani část své suverenity jinému celku.119 

Blairův optimismus se však obrátil k evropeizačním trendům a ve světle zhoršených 

americko-britských vztahů se pokusil o aktivizaci britské politiky na evropském 

kolbišti.  

 
„Požadavek k přehodnocení britského přístupu k Evropské unii se projevil v programu, 

který zdůrazňoval nezbytnost takového kroku. Reálně se to projevilo ve změně v přístupu 
k jednáním o evropských záležitostech. (…) Tato strategie evropeizace však narážela na 
několik překážek a měla smíšené výsledky. Úspěšná snaha angažovat se a do jisté míry 
ovlivňovat diskuzi v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a ohledně reforem 
pracovního trhu, byla zkalena neustálým britským odmítáním společné měny.“120  

 

I přes tyto snahy je Spojené království stále považováno za největšího kritika 

evropské integrace a velmi aktivní pro-evropská politika Blairova kabinetu v letech 

1999-2001 na tom mnoho nezměnila. A nebýt teroristického útoku jistě by platil 

titulek v časopisu International Affairs: „Spějí Spojené státy a Evropa k rozvodu?“121 

Svět však čekaly mnohem větší změny, než si kdo dokázal na začátku září 

představit.  Když v rozhovoru pro časopis Time, který vyšel 10. září 2001, Colin 

Powell prohlásil: „Nemůžete jednat unilaterálně. Svět je příliš komplikovaný na to, 

aby v něm někdo mohl jednat jednostranně.“122 Nebyl nikdy blíž k pravdě, než v ten 

okamžik. O den později bylo jasné, že tuhle válku Spojené státy samotné určitě 

nevyhrají.  

                                                 
118 Severoamerická dohoda o volném obchodu (North Atlantic Free Trade Agreement - NAFTA) – je 
obchodní dohoda spojující Kanadu, Spojené státy a Mexiko, v účinnosti od 1.1.1994. Cílem ujednání je 
snaha omezit obchodní a celní bariéry, liberalizovat obchod a podpořit spolupráci mezi jednotlivými 
členskými státy. (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=184, staženo 
30.11.2007).  
119 HELMER, Roger. As an Alternative to the EU, Britain Should Join NAFTA. International Herald 
Tribune, 19.1.2000 (http://www.iht.com/articles/2000/01/19/edroger.2.t.php, staženo 30.11.2007).  
120 BLAIR, Alastair. Britain and the European Union: The Impact of Membership. British Journal of 
Politics & International Relations, Vol. 6, 2004  
(http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-856X.2004.00160.x, staženo 20.11.207), 
str. 588. 
121 DAALDER, Ivo H. Are the United States and Europe Heading for Divorce? International Affairs, 
Vol. 77, Iss. 3, July 2001, str. 553-567 (via EBSCOhost, staženo 1.9.2007). 
122 'The Only Voice I Listen To Is the President's'. Time, 10.9.2001 
 (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000741,00.html, staženo 12.12.2007).  
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4.2.1 Kosovo a Sierra Leone 
 

K přesnějšímu pochopení mezinárodního klimatu a otázky, proč Británie 

zareagovala na útoky 11. září, jak zareagovala se vrátíme v krátkosti k událostem 

v Kosovu a Sierra Leone, které znamenaly uplatnění teorie válečné humanitární 

intervence v praxi. V době největší krize v bývalé Jugoslávii zaujala labouristická 

vláda Tonyho Blaira mnohem více intervencionistický postoj a velmi angažovaný 

přístup v hledání řešení než její konzervativní předchůdci v krizi v Bosně. Pro Tonyho 

Blaira byla intervence v letech 1998-1999 morálně ospravedlnitelná akce. 

„Reflektovalo to nový přístup ve vztahu k zahraniční a bezpečnostní politice a 

svědčilo to o snaze Británie jednat jako globální síla ve jménu dobra na celém 

světě.“123 Vojenská intervence v Kosovu se následně stala modelem a humanitární 

intervence novým elementem v britské zahraniční politice.  

Londýn to potvrdil i v mediálně méně známém konfliktu v Sierra Leone, kde 

unilaterální rozmístění britských jednotek v roce 2000 pomohlo potlačit politické 

násilí a podpořit humanitární akce a stabilizovat jednotky OSN. Byla to jen a pouze 

Blairova zásluha124, který na vlastní zodpovědnost  pod mandátem evakuace britských 

občanů vyslal 800 vojáků sil rychlé reakce k uklidnění situace. Blair poslal vojáky do 

Freetownu i navzdory možným ztrátám – lidským a posléze i jeho vlastním, 

politickým, které by z toho plynuly. „Vyžadovalo to jistou odvahu. Británie z toho 

[Sierra Leone] nemohla mít jakýkoli politický zisk a Blair tím značně riskoval.(…) 

Blair si za to zaslouží obdiv.“125 Shawcross na akci v Sierra Leone dokládá, že to 

samé se mělo odehrát i později po 11. září s intervencemi v Afghánistánu a Iráku.  

 

                                                 
123 COATES, David – KRIEGER, Joel. Blair's War. Cambridge: Polity Press, 2004, str. 20.  
124 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 48-49. 
125 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 48-49. 
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5 11.září – svět, který se navždy změnil a nová 
dynamika ve zvláštních vztazích 

 

Události z 11. září 2001 bez nadsázky změnily svět. Teroristické útoky byly 

prohlášené za válečný čin126 a začala válka proti terorismu, kterou vyhlásili nestátní 

aktéři – teroristé Spojeným státům a dle výběru cílů i symbolům Západního světa. 

Začala válka asymetrická, v které mohou Spojené státy vyhrát jen se spojenci po 

boku, jak je dnes po intervencích do Afghánistánu a Iráku zřejmé.  

Sebevražední atentátníci, kteří hned zrána 11. září unesli čtyři civilní letadla s 

pasažéry a napadli symboly Spojených států takřka v přímém přenosu, vyprovokovali 

reakce, které nemají v dějinách obdoby. Při útocích na dvě věže Světového 

obchodního centra v New Yorku, které bylo považováno za symbol ekonomické síly a 

globalizace v americkém stylu, na budovu Pentagonu ve Washingtonu coby symbol 

vojenské moci a převahy Spojených států a zamýšlený útok na sídlo amerického 

prezidenta, který byl zmařen, přišlo o život několik tisíc lidí. Mezi oběťmi bylo i 

mnoho cizinců, mimo jiné Britů.  

Celý svět byl zděšen z hrůznosti útoků sebevražedných atentátníků, kteří využili 

civilních dopravních letadel k útoku na civilisty. Bylo to poprvé od útoku na Pearl 

Harbor, který se stal v prosinci 1941 během druhé světové války, kdy byly Spojené 

státy napadeny a poprvé, kdy někdo napadl samotnou kontinentální Ameriku. Skončil 

sen o americké nezranitelnosti a světoví lídři byli donuceni k okamžité reakci. Celý 

svět podpořil Američany, a Spojené státy měly v tu chvíli podporu i od zemí, kde 

tradičně vyznávají antiamerikanismus. Francouzský deník Le Monde ve svém 

úvodníku na titulní stránce svých novin 13. září deklaroval podporu americkému lidu 

již titulkem: „Jsme všichni Američané.“127 Tedy podobným způsobem, jakým 

podpořil v roce 1962 John F. Kennedy Berlíňany ve svém projevu při návštěvě 

rozděleného města. V Británii královna Alžběta nařídila gardě v Buckinghamském 

paláci hrát americkou hymnu (The Star Spangled Banner) a okamžitě odeslala velmi 

                                                 
126 Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20. 9. 2001, United States Capitol, 
Washington DC. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, staženo 23. 5. 
2007). 
127 COLOMBANI, Jean-Marie. Nous sommes tous Américains. Le Monde, 13.9.2001 
(http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-913706,0.html, staženo 12.5.2007).  
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osobité a emotivní poselství, ve kterém vyjádřila sympatie britského lidu s Amerikou 

a který ukončila slovy „Smutek a bol jsou cenou, kterou platíme za lásku.“128  

Británie, v čele s Tony Blairem si uvědomovala dosah událostí, které se staly a 

premiér neváhal s podporou ani minutu. Okamžitě, jakmile to bylo možné, odletěl 

Blair vyjádřit bezpodmínečnou podporu administrativě George W. Bushe, která se 

začala šikovat k válce proti teroru. Isolacionismus propagovaný (neo)konzervativci 

v ten moment skončil. Útoky si vyžádaly sice jednostrannou americkou odpověď, ale 

se světem rozděleným na přátele svobody a přátele terorismu a teroristů, kdy možností 

bylo být po boku Spojených států nebo na straně teroristů s patřičnými důsledky.  

Mimo jiné, členské státy NATO, 12. září 2001 poprvé ve své historii 

aktivovaly článek 5129 jako odpověď na teroristické útoky na Spojené státy. Svět se 

rozdělil na dobré a ty špatné. A kdyby vyhlásili kategorii mezi dobrými s názvem 

„nejaktivnější“, zvítězila by v ní dozajista Blairova Británie.  

5.1 „Nebojujeme proti islámu, bojujeme proti zlu!“130 
 

Prezident Bush hned vpodvečer po útocích ve svém poselství k Američanům 

řekl: „Nehodláme činit rozdíly mezi těmi, kdo tyto činy připravují, a těmi, kdo jejich 

pachatelům poskytují útočiště.“131 Později byla tato věta použita ještě několikrát a 

přetavena do tzv. Bushovy doktríny v rámci boje proti terorismu. Spolu s faktem, že 

útoky byly spáchané islámskými fundamentalisty napojenými na Al-Káidu a že za 

vším zřejmě stojí Usáma bin Ladin, což ještě nebylo oficiálně potvrzeno, ale jisté 

podezření již existovalo, se začaly množit rasistické útoky vůči Arabům a muslimům, 

cizincům obecně. Bezprostředně po útocích bylo nutné uklidnit Američany i celý svět, 

že ačkoli útoky spáchali islámští fundamentalisté, nelze vinit z útoků každého 

muslima a Araba.  

                                                 
128 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 49.  
129 Článek 5 Severoatlantické smlouvy: „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo 
více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohody, že 
dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní 
sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným 
tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude 
považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost 
severoatlantického prostoru.“ Severoatlantická smlouva, Washington DC., 4.4.1949 
(http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2411, český překlad, staženo 10.10.2007).  
130 Remarks by President George W. Bush to the Warsaw Conference on Combating Terrorism, 
6.11.2001 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011106-2.html, staženo 17.9.2007). 
131 Statement by the President in His Address to the Nation, The Oval Office, White House 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html, staženo 12.6.2007).  
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Rada pro americko-islámské vztahy během prvních dvou dnů měla informace 

o třech stovkách útoků a napadení, stejně jako zaznamenala výskyt xenofobních hesel 

typu „Jděte zpátky domů!“, které se objevily na výkladních skříní obchodů, které 

vlastnili imigranti. Pár dní po útocích došlo k zabití Sikha Balbira Singha Sodhiho, 

což zřejmě vyplynulo z toho, že Sikhové nosí turban, což je stereotypně spojováno 

s muslimy.132 

Britská muslimská komunita musela být uklidněná stejně jako ta světová. 

Muselo být naprosto zřejmé, že koalice, která se formuje není apriori namířená proti 

muslimům, jen proti terorismu. Vzhledem k obrovské muslimské komunitě, která 

v Británie žije, se Blair snažil vyvinout co největší úsilí, aby veřejnost uklidnil. 27. 

září se sešel s představiteli muslimské komunity v Británii. „Musí být absolutně jasné, 

že to, co se stalo v Americe, není dílem islámských teroristů. Nebyla to práce 

muslimských teroristů. Byla to práce teroristů, tečka. Pro takové činy není žádné 

náboženské ospravedlnění.“133 Premiér ve své řeči pokračoval a odsoudil rasistické 

útoky v Americe i Británii, jejichž důvodem byla odlišná barva pleti nebo jiné 

náboženství.  

Blair dokonce, ještě více než Bush a evropští kolegové, lpěl na tom, aby se 

striktně rozlišovalo a aby nikdo nesměšoval islám a náboženství s teroristickými útoky 

a v tomto duchu jednal i na globální úrovni. Postavil se do čela tohoto hnutí a nabádal 

k tomu i amerického prezidenta. Poslal dokonce zprávu do úvodníku mezinárodního 

arabského listu Al Hayat, kde zdůraznil, že nikdo nevyhlašuje válku islámu nebo proti 

mírumilovným muslimům. Blair se objevil i na televizních kanálu Abu Dhabi a 

v televizním vysílání Al-Jazeera, kde apeloval ve stejném duchu.134 

  Jak je zřejmé z titulku této kapitoly, i prezident Bush se snažil po vzoru 

Tonyho Blaira, rozptýlit obavy muslimů ohledně cílů koaliční politiky. Dnes lze 

objektivně konstatovat, že toto se angloamerickému duu i přes velkou snahu 

nepodařilo. Poslední léta vzájemná animozita mezi islámským a Západním světem 

ještě stoupla. Na vině byla nejen koaliční politika v Afghánistánu a posléze invaze do 

Iráku, ale i médii živený obraz o vzájemné nesnášenlivosti. Médii zveličovaná kauza 

karikatur proroka Mohameda může posloužit jako konkrétní příklad, stejně jako tolik 

                                                 
132 Hate Crime Report Up in Wake of Terrorist Attacks, CNN.com/U.S., 17.9.2001 
(http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/gen.hate.crimes/, staženo 12.6.2007).  
133 Prime Minister's Meeting with Leaders of the Muslim Communities in Britain, 27.9.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1605.asp, staženo 17.9.2007). 
134 RAPHAEL, Therese. The Other Air War. Wall Street Journal Europe, 17.10.2001 (via Factiva, 
staženo 15.9.2007). 
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zmiňovaná Huntingtonova teorie o střetu civilizací média dokázala zredukovat na 

konflikt v Iráku nebo v Palestině. Z myšlenek Edwarda Saïda o orientalismu135 se 

většinou v médiích objeví jen ta, která poukazuje na neschopnost Západu pochopit 

islámský svět, o dominanci, kterou se Západ snaží na Orient uplatňovat nebo o 

předsudcích, které si euroatlantická společnost od dob kolonialismu s sebou nese. 

Takové determinující soudy nedokáží navodit atmosféru vhodnou pro dialog. V této 

chvíli se konstruktivní dialog nepodařilo navázat a vzájemné předsudky a 

nesnášenlivosti jsou realitou i dnešního světa.  

5.2 Bezprostředně po útocích, první kroky ke spojenectví 
 Bush-Blair  

 
„Aliance Bush-Blair je součástí definice éry teroru a byl to teror samotný, který nastavil 

pravidla hry. Potřebují jeden druhého, aby mohli obstát – Bush potřebuje silného spojence 
mimo Spojené státy, který dokáže, že to není čistě americké dobrodružství a Blair, kterému je 
přesvědčení o dobré věci k ničemu, když nebude mít po svém boku supervelmoc.“136 
 

Premiér Blair byl v té chvíli jeden z prvních, kteří se odhodlali k rozhodné akci 

a veřejně se přihlásil k podpoře Američanů. Hned 11. září Blair pronesl krátké 

prohlášení, ve kterém kromě bezpečnostních opatření a slov útěchy, řekl: „Britové 

stojí bok po boku s americkými přáteli v jejich tragické hodině, a my, stejně jako oni, 

nebudeme klidně spát, dokud toto zlo nebude sprovozeno z tohoto světa.“137 

Tím, jak oba dva – královna a premiér zareagovaly, vzbudilo u Američanů 

překvapení a obdiv. Mimo jiné, Blairova popularita rostla od roku září 2001 

v Americe raketovou rychlostí, od roku 2003 je dokonce ve Státech mnohem 

populárnější než prezident Bush a stejně tak populárnější než v domovské Británii. 

Během výzkumů agentury MORI (Market&Opinion Research International) se jeho 

podpora od ledna 2003 pohybovala ve veřejných výzkumech kolem 34 procentních 

bodů,  

                                                 
135 Edward Saïd (1935-2003) – původem Palestinec, žil ve Spojených státech; své myšlenky shrnul 
v knize Orientalismu (1979). V posledních letech aktivně kritizoval zaujatost Západních médií, který 
vykresloval muslimy coby producenta ropy nebo potenciálního teroristu. Snažil se, aby byl nastolen 
dialog, ve kterém by Západ pochopil arabskou kulturu.   
136 NAUGHTIE, James. The Accidental American – Tony Blair and the Presidency. New York: 
PublicAffairs, 2004 (1. vydání), str. XVI (Úvod).  
137 Prime Minister Tony Blair Statement in Response to Terrorist Attacks in the United States, 
11.9.2001 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1596.asp, staženo 3.4.2007).  
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zatímco ve stejném čase se mu dle výzkumu Gallup Poll ve Spojených státech 

dostávalo 67 procent.138  

 Velmi dynamický Blairův přístup pramenil i z toho, že mezi oběťmi bylo více 

než stovka Britů.139 Jeho přístup zahrnoval angažovanost v boji proti terorismu, ale 

zároveň ukázal i snahu ovlivnit dění na americké straně Atlantiku. Blair několikrát 

zdůraznil, že je nutné jednat se vší rozhodností, multilaterálně a je nutné využít všech 

prostředků, přičemž nevyloučil ani vojenskou akci. Ve velmi emotivním projevu 

k mimořádnému zasedání parlamentu 14. září 2001 vyzdvihl přátelství s Amerikou a 

to, že Británie stojí při ní, ale že je nutné jednat mezinárodně, ve shodě s ostatními 

státy stojícími na straně demokracie: 

„Vyjadřujeme upřímnou soustrast americké vládě a americkému lidu. Jsou našimi 
přáteli a spojenci. My, Britové, jsme národ, který stojí při našich blízkých, když je potřeba, ve 
chvílích utrpení a tragédie, právě tak, jak to činíme nyní. (…) Z Ruska, Číny, Evropské unie, 
z arabských zemí, z Asie i z Amerik, ze všech kontinentů přicházejí kondolence a společná 
slova soustrasti. Tato solidarita by měla zůstat nejen pevná, ale měla by se přeměnit v podporu 
pro konkrétní činy. “140 
 

Kromě vyjádření soustrasti, se Blair toho dne vyjádřil i k řešení dané situace a 

několikrát zdůraznil, že Británie hodlá stát po boku Spojených států a „civilizovaného 

světa,“141 na který spáchali teroristé atentát. Připomněl, že útoky byly vedeny de facto 

na demokratické principy západní společnosti a ti, kdo za útoky stojí budou potrestáni, 

stejně jako ti, kteří teroristy jakýmkoli způsobem podporují nebo u nichž atentátníci 

nacházejí azyl. „Všichni, kterých se to týká, mají na výběr: buď s tím přestanou nebo 

budou považováni za nepřátele a bude s nimi nakládáno obdobně jako s teroristy.“142 

Hned v prvních dnech po útocích Blair rozehrál kampaň pro vytvoření koalice a 

                                                 
138 SORIANO, César G. Blair is more popular in USA than in UK. USA Today, 24.1.2006 
(http://www.usatoday.com/news/world/2006-01-24-blair-us_x.htm, staženo 3.9.2007); USA 
Today/CNN Gallup Poll: Public Opinion, Jan. 2006 (http://www.usatoday.com/news/polls/2006-01-23-
poll.htm#blair, staženo 3.9.2007).  
139 Během jeho projevu nebylo zřejmé, kolik Britů při atentátech zahynulo. Celkem jich bylo 67 podle 
oficiálních seznamů 
 (http://www.september11victims.com/september11victims/COUNTRY_CITIZENSHIP.htm,  
staženo 8.9.2007).  
140 Prime Minister's Statement to the House of Commons Following the September 11 Attacks, 
14.9.2001, Parliament, London  
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1598.asp, staženo 20.6.2007).  
141 Prime Minister's Statement to the House of Commons Following the September 11 Attacks, 
14.9.2001, Parliament, London  
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1598.asp, staženo 20.6.2007). 
142 Prime Minister's Statement to the House of Commons Following the September 11 Attacks, 
14.9.2001, Parliament, London  
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1598.asp, staženo 20.6.2007). 
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vyvinul neobyčejné úsilí k nalezení mezinárodního konsensu ohledně podpory 

Bushovy války proti teroru. 

 Jak již bylo řečeno výše, Blair měl odletět do Spojených států, ale ještě než tak 

učinil, potkal se 20. září s německým kancléřem Gerhardem Schrödrem a „mezi 

dveřmi“143 s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem. Zatímco o Blairovi se 

dá říci, že ve svém příspěvku skálopevně přesvědčoval o nutnosti koalice pod 

taktovkou Spojených států a o zlu, které je nutné ztrestat, Schröder se vyjádřil 

mnohem obecněji a bez jakýchkoli budoucích závazků vůči Washingtonu. Rozdíl 

v rétorice zmíněných aktérů je navýsost zřejmý. Schröder po vyjádření soustrasti 

hovořil o tom, že „musíme velmi silně rozlišovat mezi pachateli těchto útoků, 

nemůžeme jednoduše jít a pozabíjet je; nechceme být jako oni,“144 čímž narážel na 

angloamerické vyjádření, že za teroristy budou považováni i ti, kdo jimi nejsou, ale 

jakýmkoli způsobem jim pomáhají. Kromě obecného vyjádření podpory se následně 

vyhnul odpovědi k jasnému stanovisku Německa v rámci koalice států pro boj proti 

teroru. Svou řeč dokončil slovy:  

„Měli bychom se zamyslet nad agendou na střední a dlouhé období, která by zamezila 
globálnímu terorismu. (…) Další šance tak učinit bude tento pátek na zasedání Evropské rady 
v Bruselu. Cíl je jasný: anti-teroristická opatření pro celou Evropu. (…) Vznikne Evropský 
program, který bude koordinován na několika úrovních. Na politické úrovni, administrativní i 
institucionální, kde by se mohly zapojit i naše tajné služby.“145 

 

Rozdíl mezi postojem Británie pod taktovkou premiéra Blaira a zbytkem 

Evropy byl očividný hned od zářijových událostí roku 2001. Koordinovaný postup 

v rámci evropské agendy znamenal podepsání dohody mezi USA a EU o spolupráci 

v boji proti terorismu. Evropská agenda se začala zabývat např. definicí terorismu, ale 

i evropským zatykačem. Bohužel se později vytvořila linie států, které se v pohledu na 

řešení hrozby terorismu postavily proti sobě: Amerika a Británie versus Francie a 

Německo a evropská agenda vzala brzy za své s tím, jak se od sebe tyto dva celky 

vzdalovaly.  

Evropa usnula do roku 2004 na vavřínech a je jistě na místě poznamenat, že 

např. většina evropské proti-teroristické legislativy byla přijata až po útocích 

                                                 
143 Oba státníci se doopravdy setkali u dveří a setrvali v několika minutovém rozhovoru. Transcript of 
Door Step Interview: Prime Minister Tony Blair and President Chirac, 20.9.2001, 
http://www.number10.gov.uk/output/Page1600.asp, staženo 7.9.2001). 
144 Transcript of Press Conference: Prime Minister Tony Blair and Chancellor Schroeder, 20.9.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1601.asp, staženo 7.9.2007).  
145 Transcript of Press Conference: Prime Minister Tony Blair and Chancellor Schroeder, 20.9.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1601.asp, staženo 7.9.2007). 
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v Madridu v březnu 2004146, stejně jako funkce koordinátora EU pro boj proti 

terorismu, která byla obsazená až na konci března 2004.147 Evropané se domnívali, že 

hrozba terorismu se týká jen Ameriky, maximálně Británie.  

Objevily se názory, že si to Spojené státy zasloužily za to, jakým způsobem 

působí navenek,  za jejich velmocenské postavení a z arogance moci. K tomu svou 

roli hrály i předsudky, jak bylo popsáno výše v souvislosti s americkými a evropskými 

stereotypy - typický Američan jen jí, kumuluje majetek, modlí se a střílí nebo je viděn 

skrze seriálovou postavičku Homera Simpsona.148 Samotný prezident Bush 

v evropském hodnocení dopadá ještě hůř, alespoň podle Markovitse, který ve své 

knize Neotesaný národ: Proč Evropa nesnáší Ameriku (2007) píše:  

 
„Bush a jeho administrativa mohou sloužit jako příhodná karikatura. (…) Svou 

politikou, svým vzhledem, chováním, prostě vším, Bush je pro Evropany ztělesněním 
odporného Američana: arogantní, neotesaný, nekulturní, bezohledný, a agresivní ignorant.“149 

5.3 Blairova cesta do USA a „nové“ britsko-americké 
přátelství 

 
Stěžejní moment v britsko-amerických vztazích souvisí s Blairovou návštěvou 

ve Spojených státech. Byl jedním z prvních, kdo vyjádřil soustrast a podporu. Byl 

jedním z těch, kteří propagovali rázné řešení a potrestání viníků 11. září a Británie 

v ten okamžik dosáhla toho, co bylo celá 90. léta nemyslitelné, našla společnou řeč se 

Spojenými státy. Nastal čas, kdy se obě země vzájemně potřebovaly. 

Blair přijel do Spojených států devět dní po útocích na New York a Washington, 

aby se setkal s prezidentem Bushem a vyjádřil Američanům britské sympatie. Během 

podvečera se poklonil u provizorního památníku pro britské oběti v New Yorku (v té 

                                                 
146 11.3.2004 došlo ve španělském Madridu k teroristickému útoku na vlaky příměstské dopravy, do 
kterých atentátníci nastražili bomby, které vybouchly na madridském nádraží Atocha. Při tomto útoku 
zemřelo 191 lidí a dalších 1800 bylo zraněno. Madrid 11. března je evropskou obdobou amerického 11. 
září. Prvotní obvinění padlo ze strany vlády na teroristickou organizaci ETA. Tento omyl posloužil ve 
volebním souboji jako zbraň proti vládě a premiérovi José M. Aznarovi. Teroristické útoky spáchali 
atentátníci ideově napojení na Al-Káidu, ale přímé spojení k této organizaci nebylo prokázáno. 'The 
Worst Islamist Attack in European History'. Guardian Unlimited, 31.10.2007 
(http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,,2202367,00.html, staženo 10.12.2007).  
147 Do funkce byl 25.3.2004 jmenován nizozemský politik Gijs de Vries, který na jaře 2007 z této 
pozice odchází. 'Profile: Europe's New 'Terror Tsar''. BBC News, 25.3.2004 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3567809.stm, staženo 20.4.2007).  
148 FRIEDMANN, Jan. Rent an American – Exchange Students Find a New Way how to Deal with 
Germans, Spiegel Online International, 26.7.2007 
 (http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,496731,00.html, staženo 15.12.2007).  
149 MARKOVITS, Andrei S. Uncouth Nation: Why Europe Dislikes America, Princeton: Princeton 
University Press, 2007, str. 16, 144.  
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době se hovořilo o třech stovkách britských obětí)150  a přesunul se do Washingtonu, 

kde zážitek z návštěvy na Ground Zero151 zhodnotil hned během krátké tiskové 

konference: „Byl jsem dnes v New Yorku, a zřejmě až v okamžiku, kdy jste na místě, 

pocítíte v sobě ohavnost a zrůdnost takových činů.“152 S odkazem na druhou světovou 

válku, kdy Američané pomohli Evropě dodal: „Budeme stát nyní při vás, bez 

jakýchkoli rozpaků.“153 Prezident Bush mu jeho podporu projevil náležitým způsobem 

asi o hodinu později, kdy během projevu k oběma komorám Kongresu se k Blairovi, 

stojícímu na čestném místě vedle Laury Bushové, obrátil a řekl:  

„Amerika nemá věrnějšího přítele než je Velká Británie. Dnes jsme se zde opět setkali 
při této ojedinělé příležitosti; vzdávám čest britskému ministerskému předsedovi, jsme 
poctěni, že jsi vážil cestu přes oceán, aby jsi tak ukázal jednotu s Amerikou. Děkuji, že jsi 
přijel, příteli.“154  

 
Byl jediným významným státníkem, který byl na tento projev osobně pozván a 

dostalo se mu ovací vestoje za jeho nepochybnou podporu a za to, že se ujal role 

vyjednavače a „hlavního velvyslance u členů právě se tvořící koalice proti 

terorismu,“155 která se měla zanedlouho zapojit do konfliktu v Afghánistánu. Potlesk 

si zasloužil o to víc, že pochopil, že útoky na Světové obchodní centrum znamenaly 

přelomový okamžik pro celý svět a Británie tohoto okamžiku může využít k posílení 

své role ve světě. Sám k tomu později v březnu 2003, když začala invaze do Iráku 

řekl: „11. září změnilo psychologii Ameriky, my bychom měli změnit psychologii 

celého světa.“156   

Období září a října 2001, před avizovaným bombardováním a invazí do 

Afghánistánu se Blair vydal na přesvědčovací kampaň po hlavních městech Evropy, 

do Ruska, Pákistánu, Ománu a Egypta. Jeho ministr zahraničí Jack Straw byl poslán 

                                                 
150 Počet britských obětí se během několika měsíců upřesnil, v té době se kalkulovalo s třemi stovkami 
mrtvých s britským občanstvím. 'Blair Bolsters US Campaign'. BBC News, 20.9.2001 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1553897.stm, staženo 7.9.2007).  
151 Ground Zero – místo, kde stály dříve dvě věže mrakodrapů Dvojčat (Twin Towers) Světového 
obchodního centra (World Trade Center).  
152 UK's Blair Pledges Solidarity – Remarks by the President and Prime Minister of United Kingdom 
Tony Blair, Grand Foyer, Washington D.C. 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-7.html, staženo 7.9.2007). 
153 UK's Blair Pledges Solidarity – Remarks by the President and Prime Minister of United Kingdom 
Tony Blair, Grand Foyer, Washington D.C. 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-7.html, staženo 7.9.2007). 
154 Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20. 9. 2001, United States Capitol, 
Washington DC. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html,  
staženo 23.5.2007). 
155 MarkCurtis in: DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the 
Cold War to Iraq. New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 151. 
156 SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New York: 
PublicAffairs, 2004, str. 50.  
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do Iránu a Izraele. Wall Street Journal Blaira začátkem října překřtil na „prezidenta 

Blaira, posla Blaira a zkrátka Blaira-přesvědčovatele,“157 který se „podobá 

Churchillovi a stejně jako lord Salisbury, který zastával zároveň funkci premiéra i 

ministra zahraničí, pan Blair vykonává funkci ministra zahraničí v transatlantickém 

válečném kabinetě.“158 Blairovy diplomatické úspěchy v době záhy po útocích byly 

mimořádné, jeho přesvědčovací metody, a hlavně výdrž nebrala konce. Během 

několika dní tak vzkřísil osobnostní rovinu zvláštních vztahů mezi oběma zeměmi. 

Blair se stal nejoblíbenějším mužem Washingtonu a pouze několik muslimských 

vůdců mu mohlo konkurovat (jmenujme např. Saúdskou královskou rodinu). Ti se 

snažili zmírnit dopady, které islamisté svým útokem zapříčinili. Premiér se snažil být 

mnohostranným vyjednavačem a v takovém duchu vysvětloval i Bushovu odpověď na 

11. září.  

                                                 
157 RAPHAEL, Therese. The Other Air War. Wall Street Journal Europe, 17.10.2001  
(via Factiva, staženo 15.9.2007). 
158 RAPHAEL, Therese. The Other Air War. Wall Street Journal Europe, 17.10.2001  
(via Factiva, staženo 15.9.2007).  
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6 Afghánistán a cesta k válce v Iráku  
 

Testem nové dimenze zvláštních vztahů mezi Amerikou a Británií byl útok na 

Afghánistán, což byl první krok v rámci války proti teroru. Podle informací Boba 

Woodwarda, kterému posléze celý prezidentský tým poskytl relevantní informace, již 

v půl čtvrté odpoledne 11. září padlo jméno Usámy bin Ládina coby osnovatele 

atentátů: 

„Bylo skoro jisté, že za útoky stojí bin Ládin. Na seznamu cestujících linky 77 
společnosti American Airlines, která narazila do Pentagonu, se objevila jména tří známých 
agentů Al-Káidy. (…) Jenom Al-Káida má potřebné schopnosti k naplánování tak působivého 
a dobře koordinovaného útoku.“159 

 
Během několika málo dní bylo nashromážděno skrze americkou a britskou 

tajnou službu dostatek důkazů, ze kterých vyplývalo, že za útoky stojí Al-Káida, která 

se zdržuje na území Afghánistánu. Afghánistán byl od roku 1996 pod vládou 

militantního hnutí Tálibánu mullaha Umara160, kde také saúdskoarabský miliardář 

Usáma bin Ládin nalezl v tomtéž roce azyl poté, co byl vyhoštěn ze Súdánu.  

20. září prezident Bush ve své velmi emotivní řeči dal Tálibánu jasné 

ultimátum. Při jeho nesplnění mělo dojít k jistému vojenskému útoku na Afghánistán.  

„Vydejte do Spojených států všechny vůdce Al-Káidy, kteří se skrývají na vašem 
území. Propusťte všechny zahraniční občany, včetně amerických, kteří byli neprávem 
uvězněni. Poskytněte ochranu zahraničním novinářům, diplomatům a humanitárním 
pracovníkům ve vaší zemi. Uzavřete všechny teroristické výcvikové tábory v Afghánistánu a 
vydejte každého teroristu a každou osobu ve vašem podpůrném aparátu příslušným úřadům. 
Poskytněte Spojeným státům úplný přístup do teroristických výcvikových táborů, abychom 
mohli zajistit, že tyto tábory už nebudou existovat. Tyto požadavky nejsou předmětem 
vyjednávání nebo k diskuzi. Tálibán je musí splnit okamžitě. Vydají teroristy, nebo budou 
sdílet stejný osud!“161 

 

                                                 
159 WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003, str. 46.  
160 Taliban (správný český přepis je Tálibán (=studenti). Úplný název je Tálibáne hakk (=studenti, kteří 
touží po pravdě /hakk=pravda, bůh). Taliban je militantní totalitní hnutí s výraznými nacionalistickými 
rysy, jehož hlavním zaměřením v Afghánistánu bylo zastavit občanskou válku a nastolit islámský režim 
sunnitského směru. Příslušníci Talibanu jsou převážně Paštunové z kmenových svazů Duráníů a 
Ghilzajů z jižního Afghánistánu, vyznávající ortodoxní směr sunnitského islámu. Na územích, která 
ovládli, zavedli islámský stát řízený podle zásad islámského práva šaría. Mulla Umar je nejvyšší 
duchovní vůdce Tálibánu. 'Afghánistán nevymění Ládina za zrušení sankcí OSN', iDNES.cz, 
20.12.2000 
 (http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?r=zahranicni&c=A001220_140855_zahranicni_tom,  
staženo 1.12.2007). 
161 Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20. 9. 2001, United States Capitol, 
Washington DC. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html,  
staženo 23.5.2007 
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Zřejmě každému z politiků bylo zřejmé, že Tálibán požadavky nesplní. Povolení 

k použití síly Bush získal během zasedání obou komor již 14. září 2001.162 A nyní byl 

čas pro válečnou propagandu, což se o den později podle Woodwarda řešilo na 

schůzce nejvyšších představitelů USA, kde zaznělo mimo jiné i toto: „je nutné položit 

větší důraz na veřejné diplomatické úsilí Spojených států – což je pěkný termín pro 

válečnou propagandu. Hlavními tématy by měly být teze: 1) Nejde o válku proti 

Islámu; a 2) není to válka proti afghánskému lidu.“163   

Jak již bylo řečeno výše, Blairovi připadl právě tento úkol - být diplomatem na 

všech frontách a Blair se ho zhostil podle svého přesvědčení tím nejlepším možným 

způsobem. Během září a října byli Blair s Bushem v každodenním kontaktu stejně 

jako jejich poradci a dolaďovali intervenci do Afghánistánu. 4. října Blair 

v parlamentu předložil poslancům důkazy o odpovědnosti bin Ládina a Al-Káidy za 

útoky spáchané jedenáctého září. Souhrnný dokument s názvem 11. září 2001: 

Odpověď164 obsahoval do té doby nejpodrobnější informace a ty, co mohly být 

zveřejněny, tak nechal premiér vyvěsit na webové stránky. Tony Blair si dal velmi 

záležet, aby měla Británie slovo v připravované kampani. Blair se stal svým 

způsobem „architektem a vedoucím hráčem ve vytváření a implementaci návrhu na 

globální protiteroristické tažení.“165 Blairovo úsilí shrnul článek v BBC news takto: 

„Procestoval svět k získání podpory pro Bushovu administrativu, naprosto 

přesvědčený o svých vlastních přesvědčovacích schopnostech a daru obhájit tuto 

politiku; instinktivně věřil, že místo Británie je na americké straně.“166 6. října jen 

několik málo hodin před předpokládaným začátkem vzdušného bombardování 

Afghánistánu to Colin Powell vyjádřil jasně: „Čekáme na informace o Blairových 

rozhovorech.“167 V té chvíli se Blair snažil na poslední chvíli uklidnit představitele 

Indie a Pákistánu, protože zesílilo napětí kvůli sporné otázce provincie Kašmír a to 

mohlo mít dalekosáhlé následky právě se začínajícím tažením do Afghánistánu. 

                                                 
162 GRIMMETT, Richard F. Authorization For Use of Military Force in Response to the 9/11 Attacks: 
Legislative History, CRS Report for Congress, 14.9.2001 
 (http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22357.pdf, staženo 8.9.2007). 
163 WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003, str. 124. 
164 '11 September 2001: The Response.' House of Commons Library, International Affairs&Defence 
Section, Research paper 01/72, 3.10.2001 
 (http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-072.pdf, staženo 15.9.2007). 
165 COATES, David – KRIEGER, Joel. Blair's War. Cambridge: Polity Press, 2004, str. 44.  
166 WHEELER, Brian. 'The Tony Blair Story. ' BBC News, 10.5.2007 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6506365.stm, staženo 20.9.2007).  
167 WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003, str. 202.  
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6.1 Útok na Afghánistán 
 

„Náš zármutek se změnil v hněv a hněv se přetavil v odhodlání.  
Ať už to zařídíme tak, že naše nepřátele přivedeme ke spravedlnosti,  
anebo zaneseme spravedlnost až ke dveřím našich nepřátel, jisté je,  

že spravedlnosti bude učiněno zadost.“ 
 

President George W. Bush168 
 
To, že Blairova přesvědčovací světová tour měla úspěch dokládá i to, že 

pomoc nabídlo asi 80 zemí. Na začátku října Spojené státy i Británie nařídily 

mobilizaci rezervistů169 a provedly poslední přípravy útoku, na první vlně úderů se 

měli podílet kromě Američanů jenom Britové. 7. října, Bush i Blair vydali prohlášení 

a oba státníci se předháněli v lichotkách. Bush oznámil zahájení operace s názvem 

„Trvalá svoboda“170 s cílem zlikvidovat síly Tálibánu a teroristické výcvikové tábory 

Al-Káidy a jak dodal: „Jdeme do toho s naším oddaným přítelem, Velkou Británií.“171 

Blair povzbudil britské síly tvrzením, že „není větší cti pro britského ministerského 

předsedu a britský národ v časech jako jsou teď vědět, že síly, které jsme vyslaly jsou 

mezi nejlepšími na světě.“172 RAF sehrála hlavní roli při leteckých úderech na 

nepřátelské cíle a britské pozemní síly, včetně speciálních jednotek byly mezi prvními 

na místě, přičemž měli za úkol např. střežit Kábul po zlikvidování sil Tálibánu. Blair 

však v projevu neopomněl pokračovat ve svém diplomatickém úsilí a dál apeloval i na 

mezinárodní spolupráci s ostatními zeměmi a řekl, že i když „na Americe leží největší 

tíha v této operaci, je to mezinárodní úsilí.“173 Pokračoval i o nezměrném 

diplomatickém úsilí, které bylo nutné vyvinout, aby se vytvořila během 26 dní tak 

silná koalice. „Je to i dílem politiky prezidenta Bushe, kterému za to vzdávám 

hold.“174 Svou roli v diplomatickém úsilí zlehčil, ale pravdou je, že to byl on, kdo stál 

za tlakem na Bushovu administrativu, aby se věnovala diplomacii a on sám a ministr 

zahraničí celé dny věnovali cestám po celém světě k přesvědčování o důležitosti a 

správnosti této operace. 
                                                 
168 WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003, str. 118.  
169 Donald H. Rumsfeld – ministr obrany; nechal navýšit počet záložníků z 50 na 300 tisíc.  
170 V originále „Operation Enduring Freedom“. 
171 Presidential Address to the Nation, 7.10.2001, The Treaty Room – White House, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html, staženo 26.8.2007).  
172 Prime Minister's Statement on Military Action in Afghanistan, 7.10.2001 
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1615.asp, staženo 23.8.2007). 
173 Prime Minister's Statement on Military Action in Afghanistan, 7.10.2001 
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1615.asp, staženo 23.8.2007). 
174 Prime Minister's Statement on Military Action in Afghanistan, 7.10.2001 
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1615.asp, staženo 23.8.2007). 
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Zvláštní vztahy se dostaly do nové roviny, která byla pevně spjata 

s osobnostmi Bushe a Blaira. Jednak došlo k jejich znovuobnovení po chladných 90. 

letech a rozpačitém období začátku Bushovy první administrativy. Za druhé došlo 

k jejich posunutí do nové roviny, která před tím neměla obdoby. Speciální vazby mezi 

Amerikou a Británií vždy závisely na politickém vedení v jednotlivých zemích. 

Aliance Bush-Blair však byla novinkou. Ještě si nikdy od druhé světové války a dua 

Churchill-Roosevelt  nebyli britský a americký lídr tak blízcí a nikdy od dob druhé 

světové války nespolupracovaly obě země tak intenzívně na řešení nějakého 

problému. Blair si pochvaloval spolupráci na všech úrovních a o blízkosti 

s Američany řekl:„Od samého začátku zde byla velmi, velmi úzká spolupráce mezi 

námi a USA ve všech oblastech, nehledě na to, jestli je to oblast vojenská, 

diplomatická, nebo politická, pracujeme na tom velmi pečlivě.“175 Jeho poznámka 

souvisela s žádostí o humanitární pomoc pro Afghánistán. 

Blair byl naprosto na stejné vlně jako prezident Bush. Britská vláda přijala 

rámec americké odpovědi na teroristické útoky zcela za svůj a plně souhlasila s 

vojenským zásahem coby adekvátní odpovědí na takový teror. Bylo zřejmé, že takový 

vojenský zásah bude trvat dlouho dokud nebudou všechny teroristické buňky zničeny 

a strůjci tohoto neštěstí nepřivedeni ke spravedlnosti a jak poznamenal Blair 

v rozhovoru pro CNN: „my [Britové], budeme hrát v tomto úkolu hlavní roli.“176 

Invaze do Afghánistánu však neprobíhala přesně podle naplánovaných 

představ. Již 7. listopadu během schůzky obou představitelů – Blaira a Bushe – bylo 

jasné, že Afghánistán nebude tak jednoduchý úkol. Woodward k tomu dodává: „On 

[Bush] a Blair na tom byli stejně – oba vsadili své funkce, svoji kariéru a reputaci na 

úspěch tohoto podniku. Situace však nebyla tak růžová, jak se ji snažili předkládat 

veřejnosti – akce vázly a vyrojila se celá řada otázek.“177 Vzájemná soudružnost tím 

však nebyla nikterak narušena, ba naopak. Při řešení problémů, které v Afghánistánu 

nastaly, se vzájemné vztahy ještě více utužily. Rozvíjela se velmi úzká spolupráce 

mezi britskými a americkými tajnými službami a vojenské spolupráce byla na 

                                                 
175 Prime Minister's Briefing to the Press en Route to New York, 21.9.2001 
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1602.asp, staženo 5.9.2007). 
176 'Prime Minister's Interview with CNN: We Are at War with Terrorism', 16.9.2001 
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1599.asp, staženo 24.11.2007). 
177 WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003, str. 285.  
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vynikající úrovni. V terénu se nedalo ani rozlišit mezi Brity a Američany.178 Nutno 

však dodat, že koalici netvořily jen Británie s Amerikou, ale dalších 80 států, které 

přispěly nějakým způsobem ke stabilizaci situace v post-konfliktním prostředí 

Afghánistánu. NATO pod hlavičkou ISAF (International Security Assistance Force) – 

mezinárodních stabilizačních sil – od srpna 2003 pomáhá afghánské vládě a 

mezinárodnímu společenství udržet bezpečnost; od července 2006 jednotky ISAF 

převzali velení nad jižním Afghánistánem a od října téhož roku mají tyto jednotky na 

starost i východní část země.179  

Situace v Afghánistánu se po počátečních úspěších a dobytí Kábulu v roce 

2001 začala zhoršovat. Regulérní válka sice skončila, ale začala ta neregulérní - 

guerillová. Tato situace dělá těžkosti státníkům od oficiálního ukončení bojů. V 

červenci 2006 to potvrdili i britští velitelé, kteří varovali Blaira skrze média: „že 

v Afghánistánu může dojít ke strategické prohře, protože síly Tálibánu po jejich 

pacifikaci v roce 2001 získaly opět na síle.“180 

6.1.1 Teorie spravedlivé války a Afghánistán 
 

Od samého začátku britská vláda považovala události 11. září za něco jiného 

než jen za tragický útok na spřátelenou zemi. Celé to vzala jako útok na sebe 

samotnou, jako útok na vlastní území a hodnoty veškerého svobodného světa a bylo 

proto nutné takovému bezprecedentnímu násilí na civilisty zamezit v budoucnu. Tony 

Blair také prohlásil, že „nehledě na technické nebo právnické otázky ohledně 

vyhlášení války, skutečností je, že my již ve válce s terorismem jsme.“181 Boj proti 

terorismu byl pro Blaira, stejně jako pro zbytek labouristické vlády, otázkou morálky. 

Přípravy na vojenskou intervenci do Afghánistánu proto nebyly pro americkou a 

hlavně britskou vládu ničím jiným než přípravou na „spravedlivou“ válku,  

                                                 
178 WITHER, James K. British Bulldog or Bush's Poodle? Anglo-American Relations and the Iraq War. 
PARAMETERS - US Army War College Quarterly, Vol. 33, Winter 2003 (via ProQuest, staženo 
12.10.2007), str. 75. 
179 Info o ISAF v Afghánistánu z www.natoaktual.cz,  
http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.asp?y=na_zpravy/mise_isaf.htm, staženo 1.12.2007).  
180 'We Face a Defeat in Afghanistan, Army Chiefs Warn Blair'. PAK Tribune, 3.7.2006 
 (http://paktribune.com/news/index.shtml?148742, staženo 1.12.2007). 
181 'Blair: We Are at War.' Guardian Unlimited, 16.9.2001 
 (http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,552846,00.html, staženo 30.11.2007).  
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podle teorie spravedlivé války182 a práva na válku jus ad bellum183. Mottem 

teorie spravedlivé války je, že úmysly útočníka jsou spravedlivé, sám je považuje za 

správné a eliminací agresora chce nastolit dobro. Válka měla být správná podle Britů i 

Američanů z několika důvodů a měla tedy přesně naplnit pravidla pro vedení takové 

války.  

Předně, válka byla namířená proti nepřátelské skupině fanatiků, kteří nedodržují 

žádná pravidla a nepodvolují se zákonům civilizovaného světa (např. porušují 

pravidlo nezabíjení civilistů, dětí, žen a starších lidí). Za druhé, útoky na cíle v New 

Yorku a Washingtonu byly nevyprovokované ze strany Spojených států a způsobily 

nepředstavitelné škody – lidské i materiální. Za třetí, válka měla být morální už jen 

z toho důvodu, že protivníci se již dopředu jakékoli morálky zřekli. Za čtvrté, teroristé 

se snažili zabít, co největší počet lidí nehledě na jakoukoli skutečnost (národnost, 

náboženství, věk) a počet zabitých určily jen technické možnosti atentátníků. Začít 

spravedlivou válku lze ještě za několika dalších podmínek. Musí být zřejmé, že válka 

nezpůsobí větší nespravedlnost, což koalice zaručovala tím, že kromě vojenského 

zásahu bude vedlejší akcí humanitární intervence a úsilí o vybudování stabilního a 

demokratického Afghánistánu. Další podmínku, kterou je nutné splnit, tj. mít k zásahu 

legitimní autoritu, koalice taktéž splňovala, protože měla souhlas mezinárodního 

společenství a koalici tvořilo přes 80 států. Poslední dvě pravidla teorie, které říkají, 

že válka musí být poslední možností, jak problém řešit a akce musí mít šanci na 

úspěch, byla taktéž naplněna. Vojenská intervence byla poslední možností, jak dohnat 

Afghánistán ke spolupráci s bojem proti terorismu a jak zničit teroristické buňky. 

Zároveň existovala v té době reálná šance na úspěch. Britská vláda dokázala 

přesvědčit mezinárodní společenství, že Afghánistán je přesně takový případ, kdy lze 

teorii spravedlivé války uplatnit. 

 

                                                 
182 Začít válku podle této teorie lze jen za předpokladu splnění šesti přesně daných podmínek. Ten, kdo 
chce takovou válku začít, musí: 1) mít vážný a spravedlivý důvod, 2) mít souhlas legitimní suverénní 
autority, 3) mít spravedlivé úmysly, 4) existovat možnost vítězství, 5) dojít k větším ziskům než 
ztrátám (někdy ještě v rámci tohoto požadavku přidána sedmá podmínka komparativní spravedlnosti tj. 
že dojde k menšímu zlu válkou než dochází v současném stavu) a 6) mít válku jako poslední možnost 
řešení problému. ŽÁČKOVÁ, Olga. Případ Iráku a teorie spravedlivé války. Seminární práce ke kurzu 
Mezinárodní konflikty a jejich řešení, Praha: IPS FSV UK, červen 2006; HARBOUR, Frances V. 
Thinking About International Ethics: Moral Theory and Cases from American Foreign Policy. Boulder 
(Colorado): Westview Press, 1999. 
183 jus ad bellum – právo na válku za určitých podmínek, po jejichž splnění může začít spravedlivá 
válka. 
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6.2 Válka v Iráku – problémy na domácí scéně, ale 
spojenectví trvá 

 
„Zvláštní vztahy mezi USA a Británií jsou pevnější než kdy předtím, 

a pro Američany je to jen dobře.“ 
 

Donald Rumsfeld184 
 

Okamžitě po útoku do Afghánistánu se začalo debatovat i o Saddámovi 

Husajnovi a Iráku coby potenciálním nepříteli. Státníci obou zemí sdíleli stejné 

přesvědčení, že Saddám Husajn představuje hrozbu pro celý svět a tudíž měli i stejný 

cíl: odstranit zrůdný Husajnův režim, který byl spojován nejen s terorismem, ale 

hlavně mu byly vytýkána výroba zbraní hromadného ničení. Pro obě země byl Irák 

v hledáčku již od války v Perském zálivu. Saddám Husajn konstantně porušoval 

rezoluce OSN, a když v roce 1998 Irák zakázal vpustit zbrojní inspektory do svých 

zařízení, byli to Britové, kteří chtěli zasáhnout proti Iráku. Taková debata byla i 

předmětem schůzky mezi Tony Blairem a Georgem Bushem v únoru 2001, kde hlavní 

téma bylo, jak zamezit Iráku ve výrobě zbraní hromadného ničení. A byla to Británie, 

která lpěla na řešení situace celá 90. léta 20. století mnohem více než Spojené státy. 

Afghánské tažení však zapůsobilo na veřejné mínění stejně jako na politiky a 

válka v Iráku ztrácela podporu. Již koncem roku 2001 Labour Party a britské veřejné 

mínění nebylo londýnskému angažmá ve válce proti teroru nakloněno. V Labour Party 

to vřelo již 2. listopadu 2001 při debatě v parlamentu, kde zaznělo mimo jiné i toto: 

„Pakliže by byl bin Ládin a jeho spolubojovníci postaveni před soud – máme na 

paměti, že např. Miloševič byl postaven před mezinárodní tribunál, podobně jako 

zločinci Třetí říše – před čí soud si myslíte, že by byli postaveni?“185 Bylo jasné, že 

Američané by neumožnili postavení bin Ládina před mezinárodní tribunál, ale soudili 

by ho sami. Britská veřejnost byla takovým postojem k mezinárodnímu právu 

pobouřena. Poté, co se objevily informace na začátku roku 2002, že na americké 

základně Guantanamo na Kubě jsou zadržováni i britští občané bez řádného rozsudku, 

veřejné mínění se obrátilo i proti Blairovi. Blairova pozice v rámci Evropské unie také 

                                                 
184 Donald Rumsfeld to řekl během své návštěvy v Británii. SCIFFERES, Steve. 'US Congress set to 
honour Blair'. BBC news – UK, 7.5.2003 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3008777.stm, staženo 
12.10.2007).  
185 Peter Kilfoyle (Labouristická strana) citovaný v: TEMPEST, Matthew. 'Key Qoutes from the 
Commons War Debate'. Guardian Unlimited, 2.11.2001 
 (http://politics.guardian.co.uk/speeches/story/0,,590754,00.html, staženo 12.12.2007).  
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nebyla velmi dobrá, evropští spojenci se pomalu vzdalovali od koalice proti teroru. 

Samozřejmě se tato nechuť projevila i do negativního vnímání Bushovy 

administrativy. 

 Hned v lednu 2002 Bush nastínil v projevu o stavu Unie, jaké události v tomto 

roce nastanou. „Svět čelí nebývalému nebezpečí, (…) a státy jako tyto [Irák, Irán, 

Severní Korea] a jejich terorističtí spojenci tvořící osu zla zbrojí a ohrožují 

celosvětový mír.“186 Bylo jasné, že Amerika bude chtít případ Irák jednou pro vždy 

vyřešit už jen s ohledem na tento projev, stejně jako na rétoriku celé administrativy.  

Vlastně od invaze do Afghánistánu se po celý rok 2002 hledaly informace o 

Saddámově režimu a o zbraních hromadného ničení. Blair i Bush přinášeli důkazy o 

jejich existenci a trvali na tom, že se Irák musí podvolit kontrolám nebo mu z toho 

poplynou sankce. Celou dobu stáli již oba spojenci ve svém úsilí osamoceni. Evropa 

neměla žádný zájem na konfliktu v Iráku, o to více, že v Afghánistánu nebyla stále 

situace stabilizovaná. Německo, kde právě probíhala volební kampaň, se pravice i 

levice shodovala v jediném – zachovat naprostou neutralitu v případě konfliktu 

v Iráku.  

V září 2002 v úvodu k dokumentu Společné komise tajných služeb (Joint 

Intelligence Committee) o Iráku, premiér Blair potvrdil, že zbraně hromadného ničení 

představují „aktuální a vážnou hrozbu pro britské národní zájmy.“187 V Británii se 

Sněmovna nerozdělila podle stran, ale podle míry sdílení názoru o nebezpečí ze strany 

Iráku. To, že je Irák bezprostřední ohrožení pro Británii sdílela i část opozice, 

konkrétně předseda Konzervativní strany Iain Duncan Smith188 například 

předpokládal, že nové irácké raketové střely budou schopny zasáhnout Evropu a proto 

„si musíme vybrat, jestli jednat preemptivně nebo jestli se budeme vykrucovat a 

čekat.“189  

V americké administrativě byli o správnosti kroku přesvědčeni. Georgi 

Bushovi však při přípravách války v Iráku zůstal jediný spojenec, schopný široké 

podory (vojenské, humanitární, atd.), kromě Británie, se na stranu ochotných přidalo 

                                                 
186 President's Delivers State of the Union Address, The United States Capitol, Washington D.C., 
29.1.2002 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html, staženo 17.9.2007). 
187 Iraq's Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British Government, 24.9.2002 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page271.asp, staženo 2.11.2007). 
188 Iain Duncan Smith – předseda Konzervativní strany v letech 2001(12.9.) -2003 (6.11.). 
189 'Iraq's Growing Threat to Britain'. BBC News – UK, 1.9.2002 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2228294.stm, staženo 12.10.2007). 
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ještě několik států – např. Polsko. Velká Británie spolu s Tony Blairem stály na straně 

Ameriky, ale mezinárodní prostředí rozhodně nebylo ochotno válku v Iráku podpořit. 

I nejvěrnější spojenec hledal na domácí scéně podporu pro tažení a pacifikaci 

Iráku poměrně těžko, jak již bylo řečeno výše. Tony Blair čelil velmi ostré kritice na 

veřejnosti i uvnitř vlastní strany. Britové nebyli akci, která by nebyla pod mandátem 

OSN, nakloněni. Blair usiloval o přijetí další rezoluce OSN, která by výslovně 

schvalovala vojenský úder proti Iráku, pokud Irák nezveřejní všechny své zbraně – 

jaderné, chemické či biologické. Další rezoluce však přijata nebyla a vše stálo na 

rezoluci 1441190 z roku 2002, která měla zavést posílený inspekční režim a poskytla 

Iráku poslední možnost splnit příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ta však 

neobsahovala tzv. automatickou spoušť – možný vojenský zásah při neplnění 

rezoluce, což však oba ministři zahraničí Colin Powell a Jack Straw tvrdili. 

To, že Blair netrval na přijetí rezoluce můžeme vysvětlit jako jedno z jeho 

největších zklamání ve vzájemném vztahu k Bushovi, protože podle Blairových 

spolupracovníků měli spolu takový vztah, že to udělat mohl. James Naughtie cituje 

jednoho z nich: „Stačilo jen, aby řekl, Georgi, potřebuji to [další rezoluce RB OSN].“ 

Bylo jasné, že primární americký cíl je změnit režim v Iráku. Důkazy o zbraních 

hromadného ničení a propojení Bagdádu s událostmi z 11. září, nebo dnes již lépe 

řečeno jejich nedostatek, byly sekundární. Pro Blaira bylo dostačujícím důvodem 

hrůzný režim Saddáma Husajna, jak již bylo řečeno v úvodu. A nyní se snažil získat 

pro Washington podporu, což bylo více méně nemožné. Situace byla velmi napjatá na 

obou stranách Atlantiku. Dumbrell se domnívá, že  

„z pohledu Washingtonu, západoevropští spojenci, s výjimkou Velké Británie, žili ve 
světě iluzí; věřili, že jsou imunní vůči hrozbě terorismu, od přírody neschopní vzít na svá 
bedra zodpovědnost za bezpečnost, nebo toužili naplnit absurdní myšlenku rovnováhy moci 
vůči Spojeným státům. Londýn se nepochybně ocitl ve větší izolaci od ostatní Evropy než kdy 
jindy za posledních padesát let.“191  

 
Kongres autorizoval použití vojenské síly vůči Iráku již v říjnu 2002192, ale ve 

společnosti nebyla nálada tak jednoznačná. Ve výzkumech sice Američané vojenský 

                                                 
190 Rezoluce 1441 prošla v Radě bezpečnosti OSN jednomyslně 8.11.2002, Irák tím dostal poslední 
možnost dostát závazkům a odzbrojit. Tato rezoluce navazovala na předchozí z 90. let (rezoluce č. 660, 
661, 678, 686, 687, 688, 707, 715, 986, 1284). Documents Security Council, Resolution 1441 (2002), 
Adopted by the Security Council at its 4644th meeting, on 8 November 2002 
 (http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/26/PDF/N0268226.pdf?OpenElement,  
staženo 1.12.2007).  
191 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 154.  
192 Joint Resolution to Authorize the Use of United States Army Forces Against Iraq, 2.10.2002 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021002-2.html, staženo 10.11.2007).  
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zásah podporovali, bude-li to však poslední řešení. V lednu 64% respondentů 

odpovědělo, že by útok podpořilo, ale až po vyčerpání všech možností. Zároveň ale 

63% prezidentovi Bushovi doporučilo najít diplomatické řešení celého problému. 

Respondenti byli i velmi kritičtí vůči Bushově zahraniční politice – 55% se 

domnívalo, že Amerika ztrácí ve světě respekt; 31% odpovědělo, že vztahy 

s evropskými spojenci se zhoršily a 62% dotázaných si myslelo, že hrozba teroru se 

zvýší, pakliže Spojené státy začnou válku s Irákem.193  

Británie na tom nebyla o nic lépe. V posledních dnech před útokem protestní 

nálada ještě zesílila. 16. února 2003 se konala v Londýně protestní demonstrace proti 

válce v Iráku a v ulicích města se sešlo přes milion lidí, kteří s válkou nesouhlasili. 

Objevily se hesla typu „Ne iráckou válku!“ a „Uvařte si čaj, neválčete!“.194 Protestům 

se Blair nevyhnul ani na půdě parlamentu. 26. února 2003 čelil Blair jedné 

z největších opozic v historii britského parlamentu, kdy se proti němu postavilo 121 

poslanců vlastní strany, kteří odmítli podpořit vládní návrh podpory americké 

vojenské invaze do Iráku.195  Těsně před začátkem konfliktu se Blair snažil rozptýlit 

obavy:  

„Nikdo nás nemůže obviňovat z toho, že podnikáme zbrklou akci, když jsme se 
posledních dvanáct let snažili přimět Saddáma Husajna, aby se vzdal zbraní hromadného 
ničení. Před šesti měsíci vystoupil americký prezident George Bush v OSN, před čtyřmi byla 
přijata rezoluce číslo 1441 a Saddám Husajn stále nespolupracuje.“196 

 
Saddám Husajn podle očekávání podmínky nesplnil. Nejhlasitějšími odpůrci 

invaze byly Německo a Francie. Argumentovaly neexistencí relevantních důkazů o 

existenci zbraní hromadného ničení a jejich výrobě. Vycházely ze zprávy 

Monitorovací, ověřovací a inspekční komise OSN (UNMOVIC)197 z 12. února 2003, 

která existenci takových zbraní na území Iráku nepotvrzovala s tím, že zbraně byly 

možná zlikvidovány koncem 90. let. Francouzsko-německá argumentace však 
                                                 
193 'Poll: Talk First, Fight Later'. CBS News/New York Times Poll, 24.1.2003 
(http://www.cbsnews.com/stories/2003/01/23/opinion/polls/main537739.shtml, staženo 17.12.2007). 
194 'Million March Against Iraq War'. BBC News, 16.2.2003 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2765041.stm, staženo 1.11.2007).  
195 'Blair Rocked by Biggest Revolt over War on Iraq'. Telegraph, 27.2.2003 
(http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/02/27/nirq27.xml, staženo 12.11.2007). 
196 'Svět v roce 2003 – Před válkou v Iráku'. BBC Czech, 28.12.2003 
 (http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1228_world_2003/page2.shtml, staženo 12.9.2007).  
197 Monitorovací, ověřovací a inspekční komise OSN (United Nations Monitoring, Verification and 
Inspection Commission - UNMOVIC) ustavená rezolucí č. 1284 ze 17. prosince 1999 jako následnická 
organizace Zvláštní komise OSN (United Nations Special Commission – UNSCOM). Komise měla 
navázat na výsledky předchozí komise a měla mandát k ověření, zda se Irák zbavil svých zbraní 
hromadného ničení (biologických, chemických a střel s doletem více jak 150 km) a zda současně 
takové zbraně nevyvíjí a nevyrábí. UNMOVIC: Basic Facts (http://www.unmovic.org/, staženo 
3.12.2007). 
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nemohla invazi zabránit, v Kuvajtu se již v půlce února nacházelo na 100 tisíc 

amerických vojáků198. I přes velkou snahu britsko-americké diplomacie, druhá 

rezoluce o Iráku Radou bezpečnosti neprošla, a britsko-americké spojenecké síly 

v čele „koalice ochotných“199 zahájily 20. března 2003 spolu s malými jednotkami 

australských a polských vojáků vojenskou operaci „Irácká svoboda“200 na základě 

konstantního porušování rezolucí z 90. let a rezoluce č. 1441 z listopadu 2002.  

Vlastní invazi ukončil George Bush necelé dva měsíce po jejím začátku. 1. 

května 2003 na letadlové lodi USS Abraham Lincoln oznámil ukončení hlavních 

vojenských operací a prohlásil Spojené státy a spojence za vítěze nad iráckými 

vojenskými silami. „Vaše odvaha a ochota podstoupit nebezpečí pro vaši zemi, pro 

druhé, přinesly tento den. Díky vám se náš národ může cítit mnohem bezpečněji. Díky 

vám, tyran padl a Irák je svobodný.“201  

Realita v Iráku byla od Bushova optimismu notně vzdálená, ještě dnes je 

situace v Iráku velmi nejistá, hlavně vlivem teroristických útoků a občanských bojů 

mezi skupinami šíitů a sunnitů, situace je neklidná i v severní části obývané Kurdy. I 

přes to, že se v Iráku konaly řádné svobodné volby v lednu 2005 a byla ustavena 

vláda, pod jejíž taktovkou vznikla nová ústava, která byla v říjnu odhlasována 

v referendu, politické poměry jsou velmi neujasněné. Na základě nové ústavy se 

konaly 15. prosince 2005 nové volby, ze kterých vzešlo nové složení 275-členného 

parlamentu.202 Přes demokratizační proces se nedaří Irák stabilizovat a ještě na 

začátku roku 2008 se nepředpokládá úplné stažení koaličních vojsk z Iráku 

v nejbližších letech.203 

                                                 
198 'U.S. Has 100,000 Troops in Kuwait – Ready to Conduct an Operation.' CNN.com, 18.2.2003 
(http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/18/sprj.irq.deployment/index.html, staženo 7.10.2007). 
199 V originále „Coalition of the Willing“, v překladu „koalice ochotných“ použil Bush při summitu 
NATO v Praze v roce 2002: „Jestliže si vybere [Saddám Husajn ] neodzbrojit, Spojené státy povede 
koalici ochotných, která odzbrojí jeho a v té chvíli, všechny národy budou oprávněny si vybrat, zda-li 
se chtějí nebo nechtějí na tom podílet.“ 'Bush: Join' Coalition of the Willing ''. CNN.com, 20.11.2002 
(http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/11/20/prague.bush.nato/, staženo 4.6.2006). 
200 V originále „Operation Iraqi Freedom“. Britové pojmenovali invazi kódovým označením Operace 
Telic. 
201 President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended, 1.5.2003, USS Abraham 
Lincoln, At Sea Off the Coast of San Diego 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html, staženo 12.7.2007).  
202 Fact Sheet – Elections – The Independent Electoral Commission of Iraq 
(http://www.ieciraq.org/final%20cand/Fact%20Sheet%20-%20Elections%20Law%20-%20En.pdf, 
staženo 12.12.2007).  
203 12.1.2008 uvedla ČTK, že Bush v rozhovoru pro televizi NBC řek, že Američané by mohli zůstat 
v Iráku ještě dalších 10 let. 'Bush: Američané by mohli zůstat v Iráku deset let.' ČTK, 12.1.2008 
(http://www.ctk.cz/zpravy/vseobecne_view.php?id=290847, staženo 12.1.2008). 
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Blairova situace se na domácí scéně po intervenci do Iráku zhoršila oproti 

předchozímu stavu. Ve volbách v roce 2005 sice Tony Blair uspěl a jeho strana, ač se 

ztrátami, ale zvítězila, ale byla to válka v Iráku, která mu nejvíce uškodila spolu 

s výtkami, že se zabývá více zahraniční politikou, než tou domácí.204 

 

6.3 Doktríny à la Bush, Blair, Straw 
 

Pro pochopení vzájemných vztahů je nutné se podívat, jakým způsobem se 

ubíral rozhodovací proces ve vypjatých dnech, kdy se utvářela strategie vůči Iráku a 

jak se mělo vnímání Iráku coby potenciálního nebezpečí. Vzájemný vliv, který je 

navýsost zřejmý, je jedním z nových prvků ve zvláštních vztazích mezi oběma 

zeměmi. 

Bush hned v lednu 2002 dal najevo hlavní body, kterými se bude zabývat 

americká zahraniční politika v nadcházejících letech. Označil osu zla (Irán, Irák, 

Severní Koreu) a terorismus za hlavní problémy. Během prvního půlroku zformuloval 

i teorii možného „preventivního útoku“205. V duchu „lepší prevence než reakce“ Bush 

v červnu řekl, že „Američané musí být pozorní a rozhodní, připraveni na preemptivní 

akci, kdyby to bylo nutné k obraně svobody a ochraně lidských životů.“206 Bushova 

doktrína, později komplexně zformulovaná v oficiálním dokumentu National Security 

Strategy 2002 (Národní bezpečnostní strategie z roku 2002) kladla důraz na použití 

síly v případě jakéhokoli ohrožení ze strany teroristů nebo ze strany tzv. darebných 

států207 a to i za cenu, že by Spojené státy jednaly unilaterálně, kdyby nenašly pro 

určitý zákrok spojence.208  

V rozmezí dvou měsíců v návaznosti na řeč George Bushe a na jeho projev o 

stavu Unie, Jack Straw, ministr zahraničí Velké Británie, formuloval i teze britské 

zahraniční politiky. Britská rétorika se otočila o několik stupňů a je nanejvýš zřejmý 

                                                 
204 DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq. 
New York/London: Palgrave Macmillan, 2007, str. 154-159.  
205 Jedná se o preemptivní útok, tj. konat dříve, než bude konat nepřítel.  
206 'Bush Says US Will Strike First'. BBC News, 1.6.2002 
 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2020813.stm, 14.9.2007). 
207 „Rogue states“ – „darebné, zlobivé státy“, které nedodržují pravidla mezinárodního společenství  a 
ohrožují ostatní. Jedná se o většinou autoritářské státy, které podporují terorismus, šíří zbraně 
hromadného ničení nebo je tajně vyvíjejí (takovými státy jsou v roce 2002 např. Irák, Irán, Severní 
Korea, atd.). 
208 RECORD, Jeffrey. The Bush Doctrine and the War in Iraq. PARAMETERS - US Army War College 
Quarterly, Vol. 33, Spring 2003, str. 4-21 
 (http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/03spring/record.pdf, staženo 10.9.2007).  
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vliv Spojených států ve změně postojů Velké Británie k hrozbě terorismu, Iráku a 

zbraním hromadného ničení.  

Jak již bylo řečeno, nejprve na změnu v britské politice poukázal Straw a až 

několik týdnů po něm Tony Blair.  

V březnu Straw poukázal ve svém projevu ve Foreign Policy Center 

v Londýně na to, že Británie sice již není supervelmocí, ale hraje klíčovou roli 

v globální politice a má možnost najít řešení problémů, které by jinak zůstaly k řešení 

další generaci. Zdůraznil, že takovým problémem pro Británii je i Saddám Husajn, 

přičemž dodal, že již „není potřeba diplomacie, která se ohlíží zpět, ale je nutné mít 

diplomacii, která předvídá.“209 Zároveň přidal prohlášení, že během několika týdnů se 

bude ve svých projevech přednesených doma i v zahraničí zabývat „důvody, proč je 

v britském zájmu mít aktivní a angažovanou globální zahraniční politiku, kdy bude 

Británie spolupracovat se svými spojenci na zatlačení hranic, kde začíná chaos, zpět 

do svých mezí.“210 Očividně tím narážel na situaci kolem Iráku, ale i Afghánistánu a 

terorismu obecně, který vnáší do mezinárodního společenství chaos. Jeho prohlášení 

bylo první zmínkou ohledně Saddáma a Británie se ústy svého ministra zahraničí 

veřejně přidala na stranu Spojených států. O několik málo dní později ve svém 

projevu na banketu primátora Londýna zformuloval Straw čtyři principy této nové 

„předvídající“ strategie:  

1) každý národ má svůj úkol a díl zodpovědnosti na globální úrovni;  

2) mezinárodní společenství má právo zasáhnout do vnitřních záležitost, 

pakliže nějaký stát nedodržuje principy a globální hodnoty;  

3) svět je nyní natolik vzájemné propojený a tudíž musíme vyvinout úsilí 

k uhašení dlouhotrvajících sporů, které ohrožují bezpečnost nás všech; 

4) mezinárodní společenství musí hrát aktivnější roli v řešení interních 

konfliktů uvnitř států, které se dříve přehlíželi do té doby, než bylo pozdě.211 

Straw svým výstupem jasně definoval, jakým směrem se bude Británie ubírat. 

Třetím bodem ale Straw upozornil, že Britové lpí na řešení i izraelsko-palestinského 

                                                 
209 Speech by Jack Straw at the Third Anniversary of The Foreign Policy Center: Re-ordering the 
World: The Long-term Implications of September 11th, 25.2.2002, London 
 (http://fpc.org.uk/articles/168, staženo 15.9.2007).  
210 Speech by Jack Straw at the Third Anniversary of The Foreign Policy Center: Re-ordering the 
World: The Long-term Implications of September 11th, 25.2.2002, London 
 (http://fpc.org.uk/articles/168, staženo 15.9.2007). 
211 Principles of a Modern Global Community – Speech Given by the Foreign Secretary Jack Straw, 
10.4.2002, Lord Mayor's Banquet, Mansion House, London 
 (http://britemb.org.il/News/straw100402.html, staženo 21.11.2007).  



 72 

konfliktu. Čtvrtým bodem následně poukázal na slabiny mezinárodního společenství, 

tento bod se týkal případů jako Rwanda nebo Somálsko. 

Premiér Blair formuloval „svou“  doktrínu až po návštěvě George Bushe na 

jeho ranči v Crawfordu v Texasu na začátku dubna 2002212. Prezident Bush zdůraznil 

unikátnost zvláštních vztahů mezi oběma zeměmi, poukázal na přátelství, které vůči 

Blairovi chová a co víc, ocenil jeho rady a vzájemnou domluvu ohledně budoucnosti. 

„Žádný národ nebyl pevnější v boji proti globálnímu terorismu než Velká Británie.“213 

Bush následně ovlivněn Blairovým požadavkem o řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu zmínil i to, že britsko-americká aliance si přeje, aby „Izrael opustil 

okupovaná palestinská území.“214 Blair naopak zdůraznil, že zvláštní vztahy mezi 

zeměmi nebyly nikdy lepší a „nemám pochyb, že za prezidenta Bushe se ještě tyto 

vazby prohloubí a zajdou ještě dále.“215 Britský předseda vlády právě během tohoto 

projevu připustil, že Británie bude sdílet názory Spojených států na Irák a že podpoří 

politiku namířenou k pacifikaci Iráku. Blairova doktrína ohledně Iráku však měla jisté 

odchylky od té Bushovy, která byla explicitně namířená proti Iráku. Blair ujasnil po 

dalším setkání s Bushem v září v Camp Davidu, a následně po setkání v listopadu 

v Praze, že Británii jde v Iráku hlavně o „lidská práva a zbraně hromadného 

ničení.“216 

Vzájemné ovlivnění myšlenek je při detailním studiu prohlášení prezidenta 

Bushe, premiéra Blaira a ministra zahraničí Strawa zřetelné. S tím, jak se formovala 

politika vůči Iráku se i dávala dohromady koalice států ochotných, která nevylučovala 

ani vojenský zásah proti Saddámovi Husajnovi. Británie se přikláněla 

k multilaterálnímu řešení, když však bylo zřejmé, že žádná další rezoluce v Radě 

bezpečnosti neprojde, přiklonila se k názoru Spojených států, že „odstranění Saddáma 

Husajna a jeho režimu je morální, protože je hrozbou pro Británii jako pro celý svět a 

mise je jasná: odstranit Saddáma Husajna od moci a zbavit Irák všech zbraní 

hromadného ničení.“217  

                                                 
212 President Bush, Prime Minister Blair Hold Press Conference, 6.4.2002, Crawford High School, 
Texas (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020406-3.html, staženo 11.6.2006). 
213 President Bush, Prime Minister Blair Hold Press Conference, 6.4.2002, Crawford High School, 
Texas (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020406-3.html, staženo 11.6.2006).  
214 President Bush, Prime Minister Blair Hold Press Conference, 6.4.2002, Crawford High School, 
Texas (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020406-3.html, staženo 11.6.2006). 
215 President Bush, Prime Minister Blair Hold Press Conference, 6.4.2002, Crawford High School, 
Texas (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020406-3.html, staženo 11.6.2006). 
216 Iraq's Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British Government, 24.9.2002 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page271.asp, staženo 2.11.2007). 
217 Prime Minister's Address to the Nation, 20.3.2003 
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V den zahájení vojenských operací, prezident Bush i Blair mluvili velmi 

podobně o Iráku, hrozbě zbraní hromadného ničení, ale i o míru na Blízkém východě. 

To, že operace byla spojována i s vyřešením Blízkovýchodního sporu souvisí 

s britským postojem, který stál na tom, že je ve hře nejen Irák, ale celý Blízký východ.  

6.3.1 Blairova Zlatá medaile Kongresu 
 

V květnu 2003 se Tony Blair dočkal toho nejvýznamnějšího ocenění – Zlaté 

medaile Kongresu za „mimořádnou a trvalou podporu v boji proti terorismu po 11. 

září 2001 a podporu bezpečnosti všech svobodomyslných národů.“218 A jak cituje 

článek v The Guardian jednoho ze sponzorů: „Tato medaile se pokouší jen zachytit do 

historie to, co většina Američanů cítí ve svých srdcích: Tony Blair je hrdina.“219 

Toto velmi prestižní ocenění získalo za celou historii jen 17 cizinců a 

posledním oceněným Britem byl Winston Churchill in memoriam. Blair si však 

medaili s poukazem na situaci v Iráku do prosince 2007 nepřevzal. Americká média 

spekulují, že medaili převezme během některé z příštích návštěv Ameriky, kdy již 

nebude svázán kodexem premiéra, který zakazuje přijímat během mandátu cizí státní 

vyznamenání.220 Na druhou stranu britská média poukazovala na to, že Afghánistán i 

Irák se staly Blairovo fiasko, kde umírají koaliční vojáci a od války v Afghánistánu se 

bezpečnostní situace nezměnila. Ba dokonce naopak, jak ukázaly teroristické útoky 

v Londýně v červenci 2005 a několik zmařených pokusů v Británii, situace byla na 

britských ostrovech ještě horší než před zářím 2001.  

6.3.2 Prezidentova cesta do Velké Británie 
 
„Na pozvání Její královské výsosti, prezident potvrdí svou návštěvou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, všestranné a historicky dané spojení mezi Spojenými státy a 
Velkou Británií. Hloubka tohoto zvláštního přátelství mezi oběma zeměmi nelze popsat. 
Spojené státy nemají většího přítele než je Velká Británie. Sdílíme stejné zájmy, společnou 
historii a stejné hodnoty. V první řadě, Velká Británie a Spojené státy sdílejí přesvědčení o 

                                                                                                                                            
 (http://www.number10.gov.uk/output/Page3327.asp, staženo 15.7.2007).  
218 HOLLINGSHEAD, Iain. 'Whatever happened to… Blair's Congressional Gold Medal?'  
The Guardian, 20.5.2006  
(http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1779306,00.html, staženo 1.12.2007). 
219 HOLLINGSHEAD, Iain. 'Whatever happened to… Blair's Congressional Gold Medal?'  
The Guardian, 20.5.2006  
(http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1779306,00.html, staženo 1.12.2007).  
220 BALDWIN, Tom. 'Blair's Gold Medal Dilemma Has Two Very Different Faces'. The Times, 
25.5.2006 (http://www.timesonline.co.uk/article/0,,11069-2196062,00.html, staženo 1.12.2007). 
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podpoře všech, co hledají svobodu, demokracii a mír. Toto pouto, které nás svazuje, nelze 
rozplést.“221 
 
 Během oficiální cesty Bushe do Velké Británie Bush zveřejnit tři pilíře pro mír 

a bezpečnost. V nich nastínil, jakým směrem, se podle Ameriky, má svět ubírat dál. 

Bush zdůraznil, že cesta vede skrze multilaterální jednání a spolupráci s celou 

Evropou. Tím se zřejmě snažil podpořit Blaira, jehož pozice v Evropě se den ode dne 

zhoršovala. Abylo to právě v té době, kdy se mu dostalo nelichotivého přízviska 

„Bushův pudl“. Kromě multilateralismu druhým pilířem nové politiky mělo být 

odhodlání svobodných národů v případě nutnosti, pomoci i vojenskou silou, porazit 

agresora. Tím zřejmě narážel na evropskou nechuť podpořit vojenskou akci v Iráku. 

Posledním pilířem je podpora demokracie a stability v zemích, kde mají potíže – 

ekonomické, politické nebo jiné. Pod tento pilíř zahrnul Bush jednak podporu 

demokratizačních procesů v zemích Afriky nebo Blízkého východu, ale i 

hospodářskou pomoc těmto zemím nebo jejich zapojení do vzájemného obchodu. 

V tomto bodě také podpořil humanitární programy a plány na boj proti hladomoru, 

nemocem (malárie, cholera, AIDS/HIV) a zdůraznil, že jen stabilní rozvoj společností 

povede i k demokracii v těchto zemích. Shrnul, že „je nutné dát naději trpícím a 

pomoci tím ke stabilitě a pokroku.“222 

 Blair stejně jako Bush se během jeho návštěvy snažil zdůraznit, že existují i 

jiná témata než Irák a Afghánistán. Poukázal na obchod a některé sporné otázky, které 

je nutné vyřešit skrze Světovou obchodní organizaci. Stejně jako Bush zmínil pomoc 

Africe a boj s chudobou, a podpořil potravinové a zdravotní programy. Na závěr 

zdůraznil i nutnost věnovat se životnímu prostředí a otázce klimatických změn a 

globálního oteplování.223 

                                                 
221 Oficiální informace o cestě Bushe do Velké Británie. President's Trip to the United Kingdom, 18.-
21.11.2003 (http://www.whitehouse.gov/infocus/england/, staženo 1.12.2007).  
222 President Bush Discusses Iraq Policy at Whitehall Palace in London, 19.11.2003, Royal Banqueting 
House-Whitehall Palace, London, England 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031119-1.html, staženo 1.12.2007). 
223 Press Conference: Prime Minister Tony Blair and President George W. Bush, 20.11.2003, London 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page5004.asp, staženo 1.12.2007). 
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6.3.3 Britský bulldog nebo Bushův pudl? 224 
 
 

„Nebudu se ospravedlňovat před nikým. 
Lidé si mohou o mně udělat názor sami.“ 

 
Tony Blair225 

 
To, jakým způsobem zareagoval Tony Blair na děsivé zářijové události roku 

2001 a jak rychle se osobní vztahy staly pevnou součástí zvláštních vztahů mezi 

Británií a Amerikou, vzbudilo kromě pozitivních reakcí i kritiku. Je zajímavé 

pozorovat, jakým způsobem se kritika Blaira měnila v průběhu dvou let. V souvislosti 

s Blairovou aktivitou na mezinárodním poli ho novináři často přezdívali „britský 

bulldog“, který velmi neochvějně obhajoval koaliční politiku a neustále přesvědčoval 

o správnosti všech rozhodnutí. Naopak ve vztahu k prezidentu Bushovi získal během 

roku 2002 a 2003 hanlivější přezdívku „Bushův pudl“, která však získala na intenzitě 

v následujících letech v souvislosti s tím, jak se horšila situace v Afghánistánu a 

hlavně v Iráku.  

Ve chvílích, kdy stál Blair rozhodnutý stát si za svým byl bulldog, ale ve 

chvíli, kdy věci nešly tak, jak měly, se stal pudlem. „Bushův pudl“ se však objevuje 

častěji a nejen v souvislosti s Tony Blairem. Většinou se tak stane, když nějaký politik 

má bližší vtah k současnému prezidentovi než kterýkoli jiný před ním. Stejně tak, 

když některý ze státníků podporuje válku proti teroru, kterou Bushova administrativa 

zahájila. Označení „Bushův pudl“ mají kromě britského ministerského předsedy i 

pákistánský prezident Parvíz Mušaraf226, mexický prezident Vicente Fox227, ale 

„zbrusu nový pudl“ je podle tisku i loni zvolený francouzský prezident Nicolas 

Sarkozy228.  

                                                 
224 Stejnou otázku si ve svém titulku klade i James Wither ve svém stejnojmenném článku. WITHER, 
James K. British Bulldog or Bush's Poodle? Anglo-American Relations and the Iraq War. 
PARAMETERS - US Army War College Quarterly, Vol. 33, Winter 2003, str. 67-82  
(via ProQuest, staženo 12.10.2007). 
225 WHEELER, Brian. 'The Tony Blair Story. ' BBC News, 10.5.2007 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6506365.stm, staženo 20.9.2007). 
226 WALSH, Declan – TISDALL, Simon. 'I'm not Bush's Poodle'. The Hindu, 29.4.2006 
(http://www.hindu.com/2006/04/29/stories/2006042904471400.htm, staženo 2.12.2007). 
227 ROSS, John. 'Bush's Mexican Poodle – Vicente Fox vs. Latin America'. Counterpunch, 14.2.2006 
(http://www.counterpunch.org/ross02142006.html, staženo 2.12.2007). 
228 'Bush's New Poodle Sarkozy to Conquer America's Heart'. Daily Mail,  
7.11.2007 
(http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=492209&in_page_
id=1811&ito=1490, staženo 2.12.2007). 
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7 Vztahy mimo Afghánistán a Irák  
 

Události v Afghánistánu a invaze do Iráku v roce 2003 zastínila ostatní 

dimenze zvláštních vztahů mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Vojenská 

spolupráce, stejně jako spolupráce tajných služeb byla na špičkové úrovni, stejně jako 

osobní vztahy nejen mezi představiteli obou zemí, ale i na nižších postech americké i 

britské státní správy.  

Od druhé poloviny roku 2003, kdy přibývaly problémy v Iráku a stabilizace 

země byla v nedohlednu, bylo nutné uklidnit mezinárodní společenství, mimo jiné 

Evropskou unii a země, které nepodporovaly invazi do Iráku, že existují i jiná témata, 

která obě země spojují a na kterých společně pracují. Událostí např. bylo, že Spojené 

státy opětovně vstoupily do UNESCO právě v roce 2003, odkud odešly v roce 1984 

kvůli velkým neshodám ohledně cílů a směřování organizace. V tomto směru to byl 

např. Tony Blair, který sehrál hlavní roli v návratu Spojených států zpět do této 

organizace.229 

Další iniciativy se týkaly pomoci Africe a oddlužení nejzaostalejších států a 

hledání cesty, jak takovým zemím pomoci skrze projekty Světové banky. Konkrétní 

závěry přinesl např. Summit G-8 v Gleneagles v roce 2005, kde Blair inicioval takové 

oddlužení. Summit v Gleneagles však přinesl i další iniciativy v otázce energetické 

budoucnosti, ohledně klimatu a v pomoci Africe.230  

O rok později se britsko-americký tandem zabýval izraelsko-libanonským 

konfliktem, který vypukl v červenci 2006 a který zhoršil situaci na Blízkém východě. 

Oba státníci se setkali v Bílém domě 28. července a hledali možnosti, jak celou situaci 

rychle vyřešit.231 

Prezident Bush a premiér Blair měli během svých mandátů stovky společných 

setkání a uskutečnili tisíce telefonických rozhovorů. Jejich vzájemné vztahy přispěly 

k prohloubení tradičních zvláštních vztahů mezi jejich zeměmi. Kromě bilaterálních 

setkání se oba státníci potkávali i na zasedáních OSN, NATO, summitů států G-8 a při 

                                                 
229 Informace z webových stránek: The USA and UNESCO – Building Knowledge, Bridging Cultures 
(http://usinfo.state.gov/products/pubs/unesco/, staženo 12.12.2007).  
230 Chair's Summary, Gleneagles Summit, 8 July  
(http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1119
518698846, staženo 2.12.2007).  
231 'Israel Authorizes 'Severe' Response to Abductions. CNN.com, 13.7.2007 
 (http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/12/mideast/index.html, staženo 12.10.2007). 
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dalších příležitostech. Kromě oficiálních prohlášení a rozhovorů s nimi, byly i 

příležitosti, kdy veřejnost mohla nahlédnout tzv. pod pokličku a slyšet, jak se mezi 

sebou baví bez novinářů, v přátelském tónu a na osobní úrovni. Jednou z takových 

příležitostí byl i summit G-8 v Petrohradě, kterého se bude týkat poslední podkapitola.  

7.1.1 Summit G-8 v Gleneagles, pomoc Africe a útoky v Londýně 
 
V červenci 2005 se ve skotském Gleneagles sešel 31.summit zemí G-8232, 

který měl diskutovat hlavně o Africe, energetické politice, klimatických změnách a 

trvale udržitelném rozvoji. Bylo to právě na popud Tonyho Blaira, aby se stala Afrika 

hlavním tématem summitu a i díky němu prošel návrh na oddlužení několika 

afrických států a zdvojnásobení pomoci Africe v nadcházejících letech.  

Poklidný summit, kde státníci debatovali nejen o způsobu oddlužení 

nejzaostalejších zemí (většinou afrických) však narušily teroristické útoky na dopravní 

prostředky v Londýně, při kterých zahynulo 42 cestujících. Tento čin vrátil opět na 

scénu otázku terorismu a islámského extremismu. Teroristické útoky se staly nejen 

v době konání summitu nejvyšších představitelů světa, ale taktéž jediný den poté, co 

Mezinárodní olympijský výbor vybral Londýn coby pořadatele letních olympijských 

her v roce 2012. To vrátilo opět do hry otázku terorismu a boje proti němu, stejně jako 

otázku nešíření zbraní hromadného ničení.  

Na tomto summitu prokázal Tony Blair svůj vliv na George Bushe v několika 

otázkách. Bylo zřejmé, že bez jeho vlivu by Spojené státy s oddlužením 18 

nejzadluženějších zemí světa nesouhlasily.233 Kritikou této politiky bylo i to, že je 

kontraproduktivní, protože země se pak nesnaží svůj dluh smazat jiným způsobem. 

Kromě oddlužení se však summit rozhodl pomoci Africe i v rámci programu 

Millénium a rozvojovou pomoc zdvojnásobit do roku 2010, kromě již zmiňovaných 

potravinových a zdravotních programů proti infekčním chorobám, se tato pomoc 

týkala i programů na prevencí konfliktů a na rozvoj vzdělanosti.  

Na Bushe však Blair apeloval i v problematice klimatických změn a globálního 

oteplování. Bylo to úplně poprvé, kdy Spojené státy vůbec připustily, že problém 

                                                 
232 G-8 je sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, 
Spojené království, Spojené státy) a Ruska. Dohromady tyto státy představují 65% světové ekonomiky. 
Kromě toho, na tomto summitu byla založena i skupina G-8+5 ministrů energetiky a financí osmi 
členských zemí a Číny, Mexika, Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky.  
233 Celkem se jednalo o částku 40 miliard USD. Chair's Summary, Gleneagles Summit, 8 July 
(http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1119
518698846, staženo 2.12.2007).  
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globálního oteplování existuje a že lidská činnost na to může mít vliv. Spojené státy to 

potvrdily v komuniké, které podepsal prezident spolu s ostatními účastníky 

summitu.234 Zvláštní vztahy mezi Británií a Amerikou se v tomto projevily jako 

opravdu nadstandardní, protože to bylo poprvé, kdy Spojené státy se vůbec k takové 

iniciativě přihlásily. S jejich zásadním odmítáním přijetí Kjótského protokolu se 

spekuluje, že tento deklaratorní charakter o možnosti existence globálního oteplování 

Bush učinil pouze kvůli svému příteli, protože to bylo právě na zasedání G-8 ve 

Skotsko. Bush poté nikdy znovu takové prohlášení neučinil a Spojené státy zastávají 

vůči problematice změny klimatu stále negativní postoj.  

7.1.2 Britsko-americká snaha v izraelsko-libanonském konfliktu 
 

Izraelsko-libanonský konflikt začal 12. července 2006 po hraniční potyčce 

s hnutím Hizballáh235, při které byli zabiti tři izraelští vojáci, několik zraněno a dva 

uneseni.236 Během konfliktu, který trval 34 dní došlo na obou stranách k řadě lidských 

a materiálních škod, hlavně na straně Libanonu. Jednou stranou sporu byl Izrael, na 

druhé straně stál Libanon a polovojenské síly hnutí Hizballáh. K příměří dopomohla 

americká aktivita ze strany Bushe a ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové, stejně 

jako Tonyho Blaira, který se cítil být osobně zainteresován kvůli britským občanům 

pobývajícím v Libanonu.  

Bylo to na zasedání G-8 v Petrohradě v půli července 2006 237, kde se Tony 

Blair s Bushem domlouvali, jakým způsobem konflikt řešit. O aféře „zapnutý 

mikrofon“ bude pojednáno v další kapitole. Každopádně summit se konal několik 

málo dní poté, co konflikt začal a bylo nutné najít urychlené řešení – stoupal počet 

zabitých civilistů i uprchlíků z jižního Libanonu. Blair se snažil najít z této situace 

východisko už jen z důvodu, že v Libanonu žilo přes 10 tisíc britských státních 

                                                 
234 The Gleneagles Communiqué, G8 Gleneagles 2005, 8.7.2005 
 (http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_Communique,0.pdf, staženo 28.11.2007). 
235 Hnutí Hizballáh – je politická a radikální organizace libanonských šíitů, která vznikla v roce 1982 
jako reakce na izraelskou invazi do Libanonu. Jeho hlavním sponzorem je šíitský Irán. V průběhu 80. a 
90. let podnikl Hizballáh celou řadu násilných akcí zaměřených proti Izraeli. V 90. letech se projevily 
snahy o začlenění tohoto hnutí do politického systému Libanonu, ve volbách v r. 2005 získali 23 křesel 
v 128členném parlamentu. Hizballáh se v USA nachází na seznamu teroristických organizací. ČEJKA, 
Marek. Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Brno: Barrister&Principal, 2007, str. 75-76.  
236 'Israel Authorizes 'Severe' Response to Abductions. CNN.com, 13.7.2007 
 (http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/12/mideast/index.html, staženo 12.10.2007). 
237 Summit G-8 v Rusku se konal od 15. do 17. července 2006. Dějištěm summitu byl Konstantinův 
palác ve Strelne u Petrohradu 
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příslušníků, kterým hrozilo nebezpečí.238 V souvislosti s tím zdůraznil, že kdo 

z britských občanů by chtěl z Libanonu odejít, měl by využít britských úřadů 

v Bejrútu, Damašku a na Kypru. Blair přednesl návrh k zajištění stability v jižním 

Libanonu skrze mezinárodní jednotky, které by zajistily ukončení útoků ze strany 

Hizballáhu na Izrael a zároveň pomohly uklidnit situaci natolik, aby se do oblasti 

dostaly řádné libanonské pořádkové síly.239  

Na konci července se Bush setkal s Blairem ve Washingtonu, aby diskutovali o 

situaci na Blízkém východě. Na základě rozhovorů s Blairem se Bush rozhodl poslat 

ministryni Condoleezzu Riceovou přímo do dějiště událostí znovu, aby pomohla najít 

kompromisní řešení konfliktu. Oba státníci se obávali zbytečného prodlužování 

konfliktu a navrhli proto, aby se urychleně začaly naplňovat rezoluce č. 1559 a 

1680240. Kromě toho, oba se shodně postavili za stanovisko, že je nutné okamžitě 

vyslat do oblasti mezinárodní jednotky. Sice chtěli zabránit průtahům, ale na druhou 

stranu, nežádali po Izraeli, aby došlo k ukončení bojů za každou cenu tak, jak si přál 

generální tajemník OSN Kofi Annan.241 Washington Post k jejich schůzce dodal: 

„Bush a Blair mají shodný názor na řešení této citlivé otázky na Blízkém východě, i 

přes to, že mají spojenci jiný názor; ostatní světoví lídři se snaží spíše tlačit na Izrael, 

aby ukončil ofenzívu vůči Hizballáhu.“ Guardian naopak v ten samý den psal, „že se 

od Spojených států očekává zdržování ve prospěch Izraele.“242 Spojené státy však 

zastávaly s Velkou Británií stejný názor a o týden později iniciovaly odsouhlasení 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1701, která vyzvala obě strany sporu 

k okamžitému zastavení útoků. Rezoluce mimo jiné i rozšířila misi UNIFIL243 a 

pozměnila její mandát k dohlížení nad příměřím v jižním Libanonu. V tomto 

                                                 
238 Toto číslo uvedl Blair při prohlášení z 18.7.2006. Commons Statement on G8 Summit, 18.7.2006 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page9870.asp, staženo 10.6.2007).   
239 Commons Statement on G8 Summit, 18.7.2006 (http://www.number10.gov.uk/output/Page9870.asp, 
staženo 10.6.2007).  
240 Podle rezoluce č. 1559 RB OSN z 2.9.2004 měly Libanon opustit všechny zahraniční vojenské 
složky (hlavně syrské) a dojít k odzbrojení všech polovojenských složek (Hizballáh), Libanon měl 
obnovit svou suverenitu nad celým svým územím. Rezoluce č. 1680 RB OSN ze 17.5.2006 žádala, aby 
Sýrie nenarušovala integritu Libanonu, aby země navázaly vzájemné vztahy a aby se dodržovala 
rezoluce č. 1559. Obě rezoluce byly permanentně porušovány. 
241 'Bush, Blair Seek U.N. Force in South Lebanon as Buffer'. Washington Post, 29.7.2006 
(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/28/AR2006072801008.html, staženo 
12.6.2007).  
242 'Blair to Tell Bush: We Need a Ceasefire'. Guardian Unlimited, 28.7.2006 
 (http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1832122,00.html, staženo 12.6.2007). 
243 Prozatímní jednotky OSN v Libanonu. 'Dokument: Rezoluce OSN č. 1701 k Libanonu', Novinky.cz, 
12.8.2006 (http://www.novinky.cz/clanek/92915-dokument-rezoluce-osn-c-1701-k-libanonu.html, 
staženo 12.6.2007). 
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izraelsko-libanonském krátkém, ale velmi nebezpečném konfliktu pro mír na Blízkém 

východě, hrál Blairův vliv na Bushe velkou roli.  

Londýn překvapil svou rozhodností a tím, že nedopustil, aby Washington 

vetoval rezoluci vedoucí k zastavení bojů.244  

 

7.1.3 G-8 v Rusku, izraelsko-libanonský konflikt a aféra „zapnutý 
mikrofon“ 

 
V pořadí 32. summit zemí G-8 se konal v Petrohradě v červenci 2006. Na 

programu byla obvyklá témata: energetická bezpečnost, pomoc Africe a infekční 

nemoci, globální oteplování a vzdělanost.  

Tématem číslo jedna se však stala krize na Blízkém východě v souvislosti 

s izraelsko-libanonským konfliktem, který vypukl několik dnů před začátkem 

summitu. Státníci, kteří se na setkání sešli jednotně apelovali na zastavení vojenských 

operací Izraele v Libanonu, ale zároveň na ukončení nepřátelských útoků ze strany 

Hizballáhu na Izrael. Zatímco se vydávalo společné prohlášení, náhoda ukázala 

pravou tvář věcí.  

Nechtěně zapnutý mikrofon zachytil rozhovor mezi Bushem a Blairem. Kromě 

toho, že se oba státníci bavili velmi neformálním způsobem, doplňovaným jadrnými 

výrazy, svět se dozvěděl i to, že Spojené státy i Británie stojí na straně Izraele a jak 

řekl Bush: „že všechno, co se musejí udělat, je přimět Sýrii, aby donutila Hizballáh, 

aby přestal dělat to svinstvo a bude po všem.“245 Bush řekl Blairovi i důvěrnou 

informaci, že vyšle svou ministryni zahraničí Condoleezzu Riceovou na Blízký 

východ. To ještě netušili, že mají přímo před sebou zapnutý mikrofon a tudíž, že 

informace již za několik málo okamžiků důvěrná nebude. Debatu vedli dál i o Kofi 

Annanovi, který se podle nich „snaží dosáhnout příměří děj se co děj a pak že už to 

nějak dopadne“246. Kromě jejich pohledu na politiku, odkryli i rovinu přátelskou. To, 

když Bush v jedné chvíli poděkoval Blairovi za dárek – za svetr, který mu Blair dal. 

                                                 
244 'Blair to Tell Bush: We Need a Ceasefire'. Guardian Unlimited, 28.7.2006 
 (http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1832122,00.html, staženo 12.6.2007). 
245 'Transcript: Bush and Blair's unguarded chat'. BBC News, 18.7.2006 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5188258.stm, staženo 29.8.2007). 
246 'Transcript: Bush and Blair's unguarded chat'. BBC News, 18.7.2006 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5188258.stm, staženo 29.8.2007). 
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„Dík za ten svetr, je to od tebe velice pozorné. Je mi jasné, žes ho vybíral sám.“ No to 

je jasný, jsem ti ho upletl.“247  

Tento rozhovor byl jen jedním z mnoha momentů, které dokazují 

nadstandardní zvyky mezi nimi. Přátelský tón byl zřejmý i ze všech jejich společných 

tiskových konferencí a prohlášení a na tomto summitu jen toto potvrdili. To, že mají 

oba státníci smysl pro humor dokazuje i to, že na dalším společném setkání v Bílém 

domě o několik málo dní později, Bush zahájil tiskovou konferenci slovy: „Vítám 

Tonyho Blaira opět v Bílém domě. Jak jistě všichni víte, máme k sobě velmi blízko. 

[Bush se otáčí na Blaira] Říkáš mi, co si myslíš. Sdílíš se mnou svá stanoviska – a 

řekneš mi, kdyby byl náhodou zapnutý mikrofon.“248 

 
 
 

                                                 
247 'Transcript: Bush and Blair's unguarded chat'. BBC News, 18.7.2006 
 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5188258.stm, staženo 29.8.2007).  
248 President Bush and Prime Minister Blair of the United Kingdom Participate in Press Availability, 
28.7.2006, The East Room, White House, Washington D.C. 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/07/20060728-1.html, staženo 1.10.2007).  
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8 Závěr  
„Je to naprosto odlišný vztah než máme s jakoukoli  jinou zemí, 

tato administrativa považuje Londýn za ryzího spojence, 
dokonce Londýnu naslouchá. 

 
George W. Bush249 

 

8.1 Stručné shrnutí kapitol 
 

Předložená diplomová práce analyzovala zvláštní vztahy mezi Velkou Británií a 

Spojenými státy.  

V úvodu naznačila v historickém exkurzu společnou historii, ale poukázala i na 

nestandardní vazby v jiných oblastech – vojenské, bezpečnostní a ve spolupráci 

tajných služeb. Zvláštní vztahy měly během Studené války své opodstatnění 

v doktríně zadržování sovětského vlivu a Velká Británie těžila ze svých vztahů se 

Spojenými státy i v oblasti výzkumu a vývoje. Týkalo se to společného jaderného 

výzkumu nebo možnosti koupit systémy Polaris a Trident britskou armádou. Poslední 

kapitola historického přehledu se týkala období let 1989-2001, kdy s pádem Berlínské 

zdi nastalo desetiletí hledání nejen povahy nového mezinárodního řádu, ale i hledání 

odpovědi na otázku, zda jsou ještě britsko-americké vztahy potřeba. Odpověď na tuto 

otázku odkrývá až kapitola pátá.  

Po historickém exkurzu se tato práce snažila dokázat, že vztahy mezi Velkou 

Británií existují i na dalších úrovních. Kromě spolupráce na zahraniční politice, 

probíhala vzájemná spolupráce samozřejmě celá léta i na obchodní a hospodářské 

úrovni. Ekonomická dimenze vztahů hraje velkou roli a Spojené státy jsou pro Británii 

největším exportním partnerem. Britsko-americké duo si je vzájemně největšími 

investory, co se přímých investic týče a nebýt britských investic v Americe, milion 

Američanů by přišel rázem o práci. Tato kapitola se zabývala i osobními kontakty, 

které hrály důležitou roli a byla rozpracována i rovina náboženská, kulturní a mediální 

v souvislosti s britsko-americkými vztahy. Dalším tématem v tomto bloku byla 

Anglosféra, která souvisí s několikrát zmiňovanou minulostí, ale i s náboženstvím a 

společným jazykem.  

                                                 
249 Citováno v AHMED, Kamal – VULLIAMY, Ed. 'United They Stand: The Odd Couple Offensive'. 
The Observer, 8.9.2002. In: WITHER, James K. British Bulldog or Bush's Poodle? Anglo-American 
Relations and the Iraq War. PARAMETERS - US Army War College Quarterly, Vol. 33, Winter 2003, 
str. 67-82 (via ProQuest, staženo 12.10.2007). 
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 Další kapitola analyzuje zvláštní vztahy těsně před 11. zářím 2001. Kromě 

Blairovy cesty k moci, se zabývá i jeho vztahem k Bushovi před teroristickými útoky. 

Nebýt totiž atentátů na Ameriku, zvláštní vazby mezi Británií a Spojenými státy by 

zřejmě ochladly na úroveň, kdy už by se jen těžko dalo o nich hovořit jako o 

zvláštních. Přelomové okamžiky však daly vzniknout novému přátelství, které se 

vyvinulo na osobní úrovni i na té mezistátní. 

 Kapitola o 11. září 2001 poukazuje na fakt, že svět se bez nadsázky změnil a 

v souvislosti s tím k sobě našli cestu i Tony Blair a George Bush. Británie, v čele 

s Tony Blairem si uvědomovala dosah událostí, které se staly a premiér neváhal 

podpořit Spojené státy. Sám osobně byl přesvědčen o tom, že teroristické útoky byly 

vedeny na demokratické principy západní společnosti a tudíž bylo nutné podle toho 

také jednat. Oba státníci následně formulovali princip, že nestačí potrestat atentátníky, 

ale i ty, kdo za útoky stojí nebo kdo atentátníkům poskytoval azyl nebo je jakýmkoli 

způsobem podporoval. 

 Další kapitola se následně zabývá přímými důsledky teroristických útoků – 

útokem na Afghánistán. Tato kapitola rozebírá kromě akce v Afghánistánu i cestu, 

která vedla k válce v Iráku. Kromě toho tato kapitola analyzuje i doktríny, které vedly 

státníky k vojenské intervenci v Iráku. Tato kapitola zahrnuje i kritiku, která se 

vznesla vůči britsko-americké koalici. 

Závěrečná kapitola ukazuje, že v letech 2001-2007 nebyly jen války 

v Afghánistánu a Iráku, ale že spolupráce probíhala i v jiných rovinách. Tato část 

práce se zabývá tématy, které se řešily na zasedání států G-8 v Gleneagles (např. 

pomoc Africe), ale také hledáním řešení v konfliktu mezi Izraelem a Libanonem 

v roce 2006. Poslední podkapitola přináší pohled na neformální vztahy mezi Bushem 

a Blairem.  

8.2 Potvrzení hlavní teze práce a odpovědi na otázky 
 

Na základě dílčích závěrů jednotlivých kapitol a výzkumu došlo k potvrzení 

teze vyjádřené v úvodu. „Zatímco se po konci Studené války zdálo, že zvláštní vztahy 

mezi Velkou Británii a Spojenými státy nebudou již zvláštní v původním slova 

smyslu, události 11. září 2001 ukázaly, že Velká Británie a Amerika jsou více než jen 

historickými spojenci. Z původně ryze vojenského a obranného spojenectví, které 

vzniklo po skončení druhé světové války spíše z nutnosti, se vztahy posléze rozšířily i 
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do ostatních oblastí – politické, ekonomické, obchodní. V souvislosti s ochlazením 

zvláštních vztahů, které nastalo v 90. letech 20. století se očekávalo, že s příchodem 

milénia již nebude zvláštních vazeb potřeba a pomalu zaniknou. 11. září 2001 

ukázalo, že zvláštní vztahy nabyly opět na důležitosti. V britské i americké zahraniční 

politice se objevují nové prvky, které potvrzují novou dimenzi ve zvláštních vztazích. 

Tato nová dimenze zvláštních vztahů souvisí jednak se šokem, který svět prožil v září 

2001 a za druhé, s hlavními aktéry transatlantického spojenectví – s prezidentem 

Bushem a Blairem.“ 

Analýza jednotlivých událostí potvrdila, že zvláštní vztahy měly sice své kořeny 

v období Studené války, ale v souvislosti s událostmi 11. září 2001 došlo k jejich 

opětovnému nastartování. To přineslo nové prvky do bilaterálního vztahu, vzájemná 

spolupráce se rozšířila i do nových oblastí. Nedošlo však pouze k renesanci zvláštních 

vztahů, ale i k jejich zintenzívnění. Do jisté míry znovuobjevení zvláštních vazeb 

souvisí s administrativou George Bushe a premiérem Tony Blairem. Roli hrály jejich 

charaktery, ale i možnosti v rámci rozhodovacích procesů. Je nutné zmínit i to, že 

v jejich případě se oficiální vztah přelil v přátelský, což mělo v transatlantických 

vztazích také svoji váhu. Výzkumem se nepotvrdila dílčí otázka týkající se mostu, 

kterým by měla Velká Británie mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Do jisté míry 

to souvisí s politikou v Afghánistánu a Iráku, obecně s celým konceptem války proti 

teroru.   

Poslední otázka, která řešila, zda jsou léta 2001-2007 ve vzájemných vztazích 

jen epizodou a s Bushovými a Blairovými nástupci dojde k opětovnému ochlazení ve 

zvláštních vztazích, bude rozpracována v další podkapitole.  

8.2.1 Konec Blaira, konec extra-zvláštních vztahů?  
 

O odchodu Tonyho Blaira z úřadu premiéra se diskutovalo již od voleb v roce 

2005. Labouristická strana ve volbách sice zvítězila po třetí v řadě, labouristé získali 

356 křesel, ale vůči dřívějšku ztratili o několik procentních bodů250. Média se 

shodovala, že za to může právě Tony Blair a jeho politika – domácí i zahraniční.251 Na 

podzim roku 2006 Blair oficiálně oznámil, že hodlá odejít z úřadu během několika 

                                                 
250 The Electoral Commission  
(http://www.electoralcommission.org.uk/election-data/index.cfm?epage=s, staženo 5.1.2008).  
251 ASSINDER, Nick. 'Muted ' Victory for Blair. BBC News, 6.5.2005 
 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/vote_2005/frontpage/4519997.stm, staženo 27.12.2007). 
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měsíců. Blair odešel z postu premiéra v červnu 2007. Bush k tomu vydal prohlášení, 

ve kterém řekl:  

„Bylo mi potěšením pracovat šest a půl roku s Tony Blairem.Není jen můj přítel, ale je i vůdce a 
vizionář, který dal sílu své zemi čelit budoucím problémům i výzvám.Tony je člověk, který si stojí 
za svými názory a má odvahu stát si za svým přesvědčením. Díky jeho vytrvalému odhodlání 
bojovat proti teroru, miliony lidí na celém světě si nyní mohou užívat svobody a demokracie.“252 

  

Jeho odchod znamenal i změnu ve zvláštních vztazích, které v letech 2001-

2007 stály právě na jeho osobě a na prezidentovi Bushovi. Jejich přátelské vztahy 

byly zárukou fungování i bilaterálních britsko-amerických vztahů. S nástupem 

Gordona Browna do čela britské vlády se očekávalo nejen ochlazení vztahů vůči 

Rushově administrativě, ale i změna v zahraniční politice, která by jistě vzájemným 

vztahům neprospěla. Gordon Brown sice oznámil např. stažení části britských vojáků 

z Iráku, ale naopak potvrdil navýšení vojenského kontingentu v Afghánistánu. Při jeho 

první oficiálně cestě do Spojených států se očekával zlom ve vzájemných vztazích. 

Nic takového se však nestalo. Oba politici potvrdili prospěšnost zvláštních vztahů a i 

přes to, že atmosféra nebyla tak přátelská jako za Tonyho Blaira, rozhodně nelze říct, 

že by se Gordon Brown nějak výrazně distancoval od politiky svého předchůdce. 

Brown zdůraznil, že Británie i USA musejí „dostát svým závazkům v Iráku“ a 

potvrdil „partnerství se Spojenými státy“.253  

V souvislosti se současnou politickou situací se autorka této práce domnívá, že 

k mírnému ochlazení ve vztazích v souvislosti s odchodem Tonyho Blaira z postu 

premiéra dojde, ale nebude to v takové míře, jak média předvídala. Větší změny se 

dají očekávat až v souvislosti s novou politikou, kterou formuluje nástupce George 

Bushe v úřadu prezidenta. 

 
 

                                                 
252 President Bush Pleased by Appointment of Tony Blair as Quartet Representative in Middle East, 
27.6.2007, The White House, Washington D.C. 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070627-7.html, staženo 1.12.2007).  
253 President Bush Participates in Joint Press Availability with Prime Minister Gordon Brown of the 
United Kingdom, 30.7.2007, Camp David 
 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/07/20070730.html, staženo 2.12.2007).  
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9 Summary 
 

Diploma thesis 'Special relationship' between the United Kingdom and the 

United States and renascence of their relationship after 9/11 deals with the special 

Anglo-American relationship in past and present.  

Both countries share common history, common language and threads of 

cultural heritage. The United States maintains close economic and military 

relationship with the UK. US military and intelligence cooperation in its current form 

dates back to World War II and it was rooted in the doctrine of anti-Soviet 

Containment. US-UK 'special relationship' was widely seen as likely to expire with 

the end of the Cold War, but was revived following the 9/11 terror attacks on the 

United States. Particular emphasis in explaining the renascence of the 'special 

relationship' in the world changed by terror is placed on the role of Prime Minister 

Tony Blair and his relationship to President George W. Bush.  

In eight chapters of this work different aspects of Anglo-American relations 

are discussed and analyzed. After introduction, first chapter discusses common history 

of special relations between the UK and the USA, as well as the apparent cooperation 

in the fields of foreign and security policy, and military and intelligence collaboration. 

The following chapter is about three aspects that play a significant role in the special 

relationship – “private” relations and friendship between Anglo-American 

policymakers; economy and business; and culture, religion and media that play a key 

role in the framework of Anglosphere. Following is a chapter about Blair and Bush 

before the events of 9/11 and analysis of their relationship. 9/11 as a key event is a 

theme of the subsequent chapter. Next chapter analyzes the offensive against 

Afghanistan and a way to war preparations against Iraq. The last chapter finishes with 

explication of other aspects of the 'special relationship' during this period.  

Questions on which this work is based ask whether the concept of a special 

relationship in current Anglo-American relations was revived after 9/11 terror attacks 

and if Tony Blair and George W. Bush are the key players in this renascence of the 

special closeness. Author of this work confirms this hypothesis about revival of the 

'special relationship' after 9/11.  

The terror attacks of 11 September 2001, ushered the world into the new 

century and certainly transformed the international environment, as well as bilateral 
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relations. American foreign policy became organized around the War on Terror and 

Blair expressed sympathy and support for the new anti-terror international coalition as 

well. During the offensive against Afghanistan and invasion to Iraq London stood side 

by side with Washington. Britain was involved in the military actions and Blair's 

diplomatic skills helped to find multilateral support to form a coalition.  

'Special relationship' between the United States and the United Kingdom 

entered into new era with Prime Minister Tony Blair and President George W. Bush. 

They dealt with other issues: help to Africa (G8 Summit in Gleneagles, Scotland, 

2005) or Israeli-Lebanon conflict in summer 2006. Close bilateral relationship seems 

to work also after the abdication of Tony Blair and with new Prime Minister Gordon 

Brown. The change in this relationship may occur with the election of the next 

American President.  
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10 Obrazová příloha 
(použité snímky jsou z archívu Bílého domu a kanceláře premiéra, www.whitehouse.gov a 
www.number10.co.uk)  

 
1 Bush na palubě Air Force One, 11. září 2001 
 
 

  
2 Bush pronáší projev k národu, 11. září 2001 
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3 Uznání v Kongresu, 20. září 2001 
 

 
4 Bush v Praze, Summit NATO, 2002 
 

 
5 Zahájení invaze do Iráku 
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6 Blair v Basře, 2003 
 
 

 
7 Gleneagles, 2005 
 

 
8 Řešení izraelsko-libanonského konfliktu, 2006 
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9 Přátelé; Setkání při řešení izraelsko-libanonského konfliktu, 2006 
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Teze:  
Zatímco po konci Studené války se zdálo, že zvláštní vztahy mezi Velkou Británii a USA 
nebudou již „zvláštní“ v původním smyslu slova, události 11. září 2001 ukázaly, že Velká 
Británie a USA jsou více než jen historickými spojenci. Původně vojenské a obranné 
spojenectví, které vzniklo po skončení druhé světové války spíše z nutnosti, se transformovalo 
a vztahy se posléze rozšířily i do ostatních oblastí – politické, ekonomické, obchodní, apod. 
11. září ukázalo, že zvláštní vztahy nabyly opět na důležitosti. Kromě toho, že je na čem 
stavět, objevují se v britské i americké zahraniční politice nové prvky, které si dovoluji 
nazývat „nové“ zvláštní vztahy, které i přes roli Velké Británie v EU (potažmo v SZBP) 
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politiky obou zemí a v chování obou hlavních aktérů. 



 93 

Úvod a kritika literatury 
1. kapitola: „zvláštní“ vztahy historicky – krátký vhled do minulosti „special relations“ 
2. kapitola: události po 9/11; navázání nových vztahů – deklarování/obnovení „special 

relations“;  
3. kapitola: pozice VB a USA (aktéři) 
4. kapitola: Afghánistán, Irák a nová spolupráce (bez analýzy těchto konfliktů, pouze ve 

smyslu rozhodovacích mechanismů v těchto událostech). 
 

Ohraničení: období po 11. září 2001 – červen 2007 (odchod Tonyho Blaira 
z postu premiéra) 
 
Aktéři: George W. Bush – prezident USA; Tony Blair – premiér VB; 
 
Metodologické východisko:  
decision-making theory; 
rational actor model/theory podle Allisona: Essence of Decision – Explaining the 
Cuban Missile cisis 
case study 
 
Literatura:  
1. primární  
Projevy 
Studie 
Statistiky 
Biografie – Tony Blair, George W. Bush 
 
2. sekundární – výběr z literatury 
 
Allen, Graham The Last Prime Minister 
Coates, David Blair's War 
Dumbrell, John A Special Relationship: Anglo American Relations from the 

Cold War to Iraq 
Evangelista, Matthew Partners or Rivals?: Europeanamerican Relations After Iraq 
Gamble, Andrew Between Europe and America: The Future of British Politics 
Hirsh, Michael At War with Ourselves: Why America Is Squandering Its 

Chance to Build a Better World 
Hitchens, Christopher Blood, Class and Empire: The Enduring Anglo-American 

Relationship 
Johnson, Chalmers The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of 

the Republic 
Kagan, Robert Dangerous Nations 
Kagan, Robert Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign 

and Defense Policy 
Mearsheimer, John J. Tragedy of Great Power Politics 
Naughtie, James The Accidental American: Tony Blair and the Presidency 
Patten, Chris Cousins and Strangers: America, Britain, and Europe in a 

New Century 
Riddell, Peter Hug Them Close: Blair, Clinton, Bush and the "Special 

Relationship“ 
Shawcross, William Allies: Why the West Had to Remove Saddam 
Stothard, Peter Thirty Days: An Inside Account of Tony Blair at War 
Strobe, Talbott The Age of Terror: America and the World After September 

11 



 94 

12 Zdroje   
 

Primární zdroje – paměti: 
 
 
ALBRIGHT, Madeleine. Madeleine. Praha: Práh, 2003 (1. vydání). 
  
ALBRIGHT, Madeleine. Mocní a všemohoucí: úvahy o Bohu, Americe a 
mezinárodních vztazích. Praha: Práh, 2006 (1. vydání). 
 
CLARKE, Richard A. Against All Enemies – Inside America's War on Terror. New 
York: FreePress, 2004 (1. vydání).  
 
CLINTON, Bill. Můj život. Praha: Euromedia Group-Ikar, 2004 (1. vydání). 
 
CLINTON, Hillary. Živá historie. Praha: Ikar, 2004 (1. vydání). 
 
KISSINGER, Henry. Bouřlivé roky. Praha: BBart, 2004 (1. vydání). 
 
 
KISSINGER, Henry. Roky obnovy. Praha: BBart, 2002 (1. vydání). 
 
KISSINGER, Henry. Roky v Bílém domě. Praha: BBart, 2006 (1. vydání).  
 
REAGAN, Ronald. Život jednoho Američana: Paměti prezidenta. Praha: Prostor, 
1997 (1. vydání).  
 
THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. Praha: Naše vojsko, 1996 (1. 
vydání). 
 
 
 

Ostatní primární dokumenty 
 
 
'11 September 2001: The Response.' House of Commons Library, International 
Affairs&Defence Section, Research paper 01/72, 3.10.2001 
(http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-072.pdf, staženo 
15.9.2007). 
 
Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20. 9. 2001, United 
States Capitol, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, staženo 23. 5. 
2007). 
 
Blair's Address to a Joint Session of Congress, 17.7.2003, přepis z The New York 



 95 

Times (http://www.nytimes.com/2003/07/17/international/worldspecial/17WEB-
BTEX.html?ex=1200373200&en=9bd02c1a9c72751d&ei=5070, staženo 10.10.2007).  
 
Commons Statement on G8 Summit – Tony Blair, 18.7.2006 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page9870.asp, staženo 10.6.2007). 
 
'Dokument: Rezoluce OSN č. 1701 k Libanonu', Novinky.cz, 12.8.2006 
(http://www.novinky.cz/clanek/92915-dokument-rezoluce-osn-c-1701-k-
libanonu.html, staženo 12.6.2007). 
 
Fact Sheet – Elections – The Independent Electoral Commission of Iraq 
(http://www.ieciraq.org/final%20cand/Fact%20Sheet%20-
%20Elections%20Law%20-%20En.pdf, staženo 12.12.2007). 
 
General Election Results, 1 May 1997, House of Commons, Document No 68, 
February 1999. 
 
GRIMMETT, Richard F. Authorization For Use of Military Force in Response to the 
9/11 Attacks: Legislative History, CRS Report for Congress, 14.9.2001 
(http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22357.pdf, staženo 8.9.2007). 
 
Iraq's Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British Government, 
24.9.2002 (http://www.number10.gov.uk/output/Page271.asp, staženo 2.11.2007). 
 
Joint Resolution to Authorize the Use of United States Army Forces Against Iraq, 
2.10.2002 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021002-2.html, 
staženo 10.11.2007). 
 
Joint Statement by President George W. Bush and Prime Minister Tony Blair, 
23.2.2001, The White House, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/02/20010226.html, staženo 
30.5.2007).  
 
National Security Strategy of the United States of America, březen 2006 
(http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf,staženo 3.9.2006). 
 
National Security Strategy of the United States of America, září 2002 
(http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, staženo 3.9.2006). 
 
National Strategy for Victory in Iraq, National Security Council, November 2005 
(http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/iraq_national_strategy_20051130.pdf, 
staženo 3.6.2006). 
 
President Bush and Prime Minister Blair of the United Kingdom Participate in Press 
Availability, 28.7.2006, The East Room, White House, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/07/20060728-1.html, staženo 
1.10.2007). 
 
President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended, 1.5.2003, 
USS Abraham Lincoln, At Sea Off the Coast of San Diego 



 96 

(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html, staženo 
12.7.2007). 
 
President Bush Discusses Iraq Policy at Whitehall Palace in London, 19.11.2003, 
Royal Banqueting House-Whitehall Palace, London, England 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031119-1.html, staženo 
1.12.2007). 
 
President Bush Participates in Joint Press Availability with Prime Minister Gordon 
Brown of the United Kingdom, 30.7.2007, Camp David 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/07/20070730.html, staženo 
2.12.2007). 
 
President Bush Pleased by Appointment of Tony Blair as Quartet Representative in 
Middle East, 27.6.2007, The White House, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070627-7.html, staženo 
1.12.2007). 
 
President Bush, Prime Minister Blair Discuss War on Terrorism, 17.7.2003, The 
Cross Hall, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/07/20030717-9.html, staženo 
10.10.2007). 
 
President Bush, Prime Minister Blair Hold Press Conference, 6.4.2002, Crawford 
High School, Texas (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020406-
3.html, staženo 11.6.2006). 
 
President Discusses National Missile Defense, 13.12.2001, The Rose Garden, 
Washington DC. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011213-
4.html, staženo 7.10.2007) 
 
Presidential Address to the Nation, 7.10.2001, The Treaty Room – White House, 
Washington D.C. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011007-
8.html, staženo 26.8.2007). 
 
President's Delivers State of the Union Address, The United States Capitol, 
Washington D.C., 29.1.2002 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html, staženo 
17.9.2007). 
 
President's Trip to the United Kingdom, 18.-21.11.2003 
(http://www.whitehouse.gov/infocus/england/, staženo 1.12.2007). 
 
Press Conference by President Bush, Prime Minister Goran Persson of Sweden, 
14.6.2001, Massan Convention Center, Goteborg, Švédsko 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06/20010614-1.html, staženo 
4.8.2007). 
 
Press Conference by President George W. Bush and Prime Minister Tony Blair, 
19.7.2001, Halton House, Anglie 



 97 

(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010719-5.html, staženo 
11.10.2007).  
 
Press Conference: Prime Minister Tony Blair and President George W. Bush, 
20.11.2003, London (http://www.number10.gov.uk/output/Page5004.asp, staženo 
1.12.2007). 

 
Prime Minister Tony Blair Statement in Response to Terrorist Attacks in the United 
States, 11.9.2001 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1596.asp, staženo 
3.4.2007). 
 
Prime Minister's Address to the Nation, 20.3.2003 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page3327.asp, staženo 15.7.2007). 
 
Prime Minister's Briefing to the Press en Route to New York, 21.9.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1602.asp, staženo 5.9.2007). 
 
Prime Minister's Interview with CNN: We Are at War with Terrorism, 16.9.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1599.asp, staženo 24.11.2007). 
 
Prime Minister's Meeting with Leaders of the Muslim Communities in Britain, 
27.9.2001 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1605.asp, staženo 17.9.2007). 
 
Prime Minister's Statement on Military Action in Afghanistan, 7.10.2001 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1615.asp, staženo 23.8.2007). 
 
Prime Minister's Statement to the House of Commons Following the September 11 
Attacks, 14.9.2001, Parliament, London 
(http://www.number10.gov.uk/output/Page1598.asp, staženo 20.6.2007). 
 
Principles of a Modern Global Community – Speech Given by the Foreign Secretary 
Jack Straw, 10.4.2002, Lord Mayor's Banquet, Mansion House, London 
(http://britemb.org.il/News/straw100402.html, staženo 21.11.2007). 
 
Remarks by President George W. Bush to the Warsaw Conference on Combating 
Terrorism, 6.11.2001 (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011106-
2.html, staženo 17.9.2007). 
 
Statement by the President in His Address to the Nation, 11.9.2001, The Oval Office, 
White House (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html, 
staženo 12.6.2007). 
 
The Gleneagles Communiqué, G8 Gleneagles 2005, 8.7.2005 
(http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_Communique,0.pdf, staženo 
28.11.2007). 
 
Transcript of Door Step Interview: Prime Minister Tony Blair and President Chirac, 
20.9.2001, http://www.number10.gov.uk/output/Page1600.asp, staženo 7.9.2001). 
 
Transcript of Press Conference: Prime Minister Tony Blair and Chancellor 



 98 

Schroeder, 20.9.2001 (http://www.number10.gov.uk/output/Page1601.asp, staženo 
7.9.2007). 
 
'Transcript: Bush and Blair's unguarded chat'. BBC News, 18.7.2006 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5188258.stm, staženo 29.8.2007). 
 
Transcript: President Bill Clinton, Prime Minister Tony Blair Joint News Conference, 
6.2.1998 (http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1998/02/06/transcripts/clinton/, 
staženo 21.5.2007). 
 
UK's Blair Pledges Solidarity – Remarks by the President and Prime Minister of 
United Kingdom Tony Blair, 20.9.2001, Grand Foyer, Washington D.C. 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-7.html, staženo 
7.9.2007). 
 

 

Periodický tisk 
 
 
BATES, Stephen. After 30 years as a closet Catholic, Blair finally puts faith before 
politics – Outgoing PM seizes early opportunity to convert free of dilemmas of public 
role. The Guardian, 22.6.2007 
(http://politics.guardian.co.uk/tonyblair/story/0,,2108865,00.html, staženo 11.12.2007). 
 
'Blair Rocked by Biggest Revolt over War on Iraq'. Telegraph, 27.2.2003 
(http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/02/27/nirq27.xml, 
staženo 12.11.2007). 
 
'Blair to Tell Bush: We Need a Ceasefire'. Guardian Unlimited, 28.7.2006 
(http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1832122,00.html, staženo 12.6.2007). 
 
'Bush, Blair Seek U.N. Force in South Lebanon as Buffer'. Washington Post, 29.7.2006 
(http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/07/28/AR2006072801008.html, staženo 12.6.2007). 
 
'Bush's New Poodle Sarkozy to Conquer America's Heart'. Daily Mail, 7.11.2007 
(http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article 
_id=492209&in_page_id=1811&ito=1490, staženo 2.12.2007). 
 
Hate Crime Report Up in Wake of Terrorist Attacks, CNN.com/U.S., 17.9.2001 
(http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/gen.hate.crimes/, staženo 12.6.2007). 
 
'New Labour New Britain: How they changed our nation.' The Independent, 23.4.2007 
(http://news.independent.co.uk/uk/this_britain/article2474442.ece, staženo 24.9.2007).  
 
'Poll: Talk First, Fight Later'. CBS News/New York Times Poll, 24.1.2003 
(http://www.cbsnews.com/stories/2003/01/23/opinion/polls/main537739.shtml, staženo 
17.12.2007). 



 99 

 
RITSCH, Fritz. Of God, and Man, in the Oval Office, Washington Post, 2.3.2003 
(http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A19122-2003Feb28, staženo 12.5.2007).  
 
ROSS, John. 'Bush's Mexican Poodle – Vicente Fox vs. Latin America'. Counterpunch, 
14.2.2006 (http://www.counterpunch.org/ross02142006.html, staženo 2.12.2007). 
 
SORIANO, César G. Blair is more popular in USA than in UK. USA Today, 24.1.2006 
(http://www.usatoday.com/news/world/2006-01-24-blair-us_x.htm, staženo 3.9.2007). 
 
SYLVESTER, Rachel. Labour's love-in with America is nothing new. The Daily 
Telegraph, 6.9.2002 
(http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2002/09/06/do0602.xml, 
staženo 16.10.2007).  
 
TEMPEST, Matthew. 'Key Qoutes from the Commons War Debate'. Guardian 
Unlimited, 2.11.2001 (http://politics.guardian.co.uk/speeches/story/0,,590754,00.html, 
staženo 12.12.2007). 
 
'The Worst Islamist Attack in European History'. Guardian Unlimited, 31.10.2007 
(http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,,2202367,00.html, staženo 10.12.2007). 
 
'U.S. Has 100,000 Troops in Kuwait – Ready to Conduct an Operation.' CNN.com, 
18.2.2003 
(http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/18/sprj.irq.deployment/index.html, 
staženo 7.10.2007). 
 
WALSH, Declan – TISDALL, Simon. 'I'm not Bush's Poodle'. The Hindu, 29.4.2006 
(http://www.hindu.com/2006/04/29/stories/2006042904471400.htm, staženo 
2.12.2007). 
 
'We Face a Defeat in Afghanistan, Army Chiefs Warn Blair'. PAK Tribune, 3.7.2006 
(http://paktribune.com/news/index.shtml?148742, staženo 1.12.2007). 
 
DALE, Reginald. Thinking Ahead/Commentary: Problems with Blair's Atlantic Bridge. 
International Herald Tribune, 2.3.2001 
(http://www.iht.com/articles/2001/03/02/think.2.t.php, staženo 30.11.2007). 
 
FRIEDMANN, Jan. Rent an American – Exchange Students Find a New Way how to 
Deal with Germans, Spiegel Online International, 26.7.2007 
(http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,496731,00.html, staženo 
15.12.2007). 
 
HALL, Stuart. New Labour has picked up where Thatcherism left off. The Guardian, 
6.8.2003 (http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1012982,00.html, staženo 
12.10. 2007).  
 
HELMER, Roger. As an Alternative to the EU, Britain Should Join NAFTA. 
International Herald Tribune, 19.1.2000 
(http://www.iht.com/articles/2000/01/19/edroger.2.t.php, staženo 30.11.2007). 



 100 

 
PIPES, Daniel. [The Pakistan Example and] A War Against What?, The New York Post, 
October 1, 2002 (http://www.danielpipes.org/article/477, staženo 12.10.2007). 
 
RAPHAEL, Therese. The Other Air War. Wall Street Journal Europe, 17.10.2001 (via 
Factiva, staženo 15.9.2007). 
 
SCIFFERES, Steve. 'US Congress set to honour Blair'. BBC news – UK, 7.5.2003 
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3008777.stm, staženo 12.10.2007). 
 
BALDWIN, Tom. 'Blair's Gold Medal Dilemma Has Two Very Different Faces'. The 
Times, 25.5.2006 (http://www.timesonline.co.uk/article/0,,11069-2196062,00.html, 
staženo 1.12.2007). 
 
HOLLINGSHEAD, Iain. 'Whatever happened to… Blair's Congressional Gold Medal?' 
The Guardian, 20.5.2006 
(http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1779306,00.html, staženo 1.12.2007). 
 
'Dokument: Rezoluce OSN č. 1701 k Libanonu', Novinky.cz, 12.8.2006 
(http://www.novinky.cz/clanek/92915-dokument-rezoluce-osn-c-1701-k-libanonu.html, 
staženo 12.6.2007). 
 
OAKLEY, Robin. Bush Facing Clash over Climate. CNN.com, 29.3.2001 
(http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/03/29/environment.analysis/index.html, 
staženo 4.8.2007). 
 
'Wanted: New Rules of the Road.' Economist, 6.9.2001, Vol. 359, Iss. 8225 (via 
EBSCO-Academic Search Premier, staženo 12.12.2007). 
 
'The Only Voice I Listen To Is the President's'. Time, 10.9.2001 
(http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000741,00.html, staženo 
12.12.2007). 
 
'Blair: We Are at War.' Guardian Unlimited, 16.9.2001 
(http://www.guardian.co.uk/wtccrash/story/0,1300,552846,00.html, staženo 
30.11.2007). 
 
'Blair Bolsters US Campaign'. BBC News, 20.9.2001 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1553897.stm, staženo 7.9.2007). 
 
'Bush Says US Will Strike First'. BBC News, 1.6.2002 
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2020813.stm, 14.9.2007). 
 
'Iraq's Growing Threat to Britain'. BBC News – UK, 1.9.2002 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2228294.stm, staženo 12.10.2007). 
 
'Bush: Join' Coalition of the Willing ''. CNN.com, 20.11.2002 
(http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/11/20/prague.bush.nato/, staženo 
4.6.2006). 
 



 101 

'Million March Against Iraq War'. BBC News, 16.2.2003 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2765041.stm, staženo 1.11.2007). 
 
ASH, Timothy Garton. 'President Blair'. The Guardian, 24.7.2003 
(http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1004735,00.html, staženo 
10.10.2007). 
 
'Svět v roce 2003 – Před válkou v Iráku'. BBC Czech, 28.12.2003 
(http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1228_world_2003/page2.shtml, staženo 
12.9.2007). 
 
'Profile: Europe's New 'Terror Tsar''. BBC News, 25.3.2004 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3567809.stm, staženo 20.4.2007). 
 
ASSINDER, Nick. 'Muted ' Victory for Blair. BBC News, 6.5.2005 
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/vote_2005/frontpage/4519997.stm, staženo 
27.12.2007). 
 
USA Today/CNN Gallup Poll: Public Opinion, Jan. 2006 
(http://www.usatoday.com/news/polls/2006-01-23-poll.htm#blair, staženo 3.9.2007).  
 
WHEELER, Brian. 'The Tony Blair Story. ' BBC News, 10.5.2007 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6506365.stm, staženo 20.9.2007). 
 
'Israel Authorizes 'Severe' Response to Abductions. CNN.com, 13.7.2007 
(http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/12/mideast/index.html, staženo 
12.10.2007). 
 
'Bush: Američané by mohli zůstat v Iráku deset let.' ČTK, 12.1.2008 
(http://www.ctk.cz/zpravy/vseobecne_view.php?id=290847, staženo 12.1.2008). 
 
 
 

Sekundární literatura 
 
 
ADAMS, Ephraim Douglass. Great Britain and the American Civil War. Ebook - 
Project Gutenberg, 2004. (http://www.gutenberg.org/etext/13789, staženo 5.6.2007) 
 
ALLEN, Graham. The Last Prime Minister – Being Honest about the UK Presidency. 
London: House of Commons, 2001. 
 
ALLEN, R. G. D. Mutual Aid Between the U.S. and The British Empire, 1941-1945. 
Journal of the Royal StatisticalSociety. Vol. 109, No. 3., 1946 
 
ALLISON, Graham T. Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis. 
Glenview (Illinois, USA): Scott, Foresman and Company, 1971. 
 
BARRETT, Graham. Imagining the Pax Americana, The Age, April 17, 2003 



 102 

(http://www.theage.com.au/articles/2003/04/16/1050172646729.html, staženo 
11.10.2007).  
 
BENNETT, James C. The Anglosphere Challenge: Why the English-Speaking Nations 
Will Lead the Way in the Twenty-First Century, Lanham: Rowman&Littlefield, 2004. 
 
BENNETT, James. Emerging Anglosphere – America and the West. Orbis – A Journal 
of World Affairs, Vol. 46, Iss. 1, str. 111-126.  
 
BLAIR, Alastair. Britain and the European Union: The Impact of Membership. British 
Journal of Politics & International Relations, Vol. 6, 2004, str. 584-590 
(http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-856X.2004.00160.x, 
staženo 20.11.207). 
 
BOGDANOR, Vernon. The Historic Legacy of Tony Blair. Current History, Vol. 106, 
Iss. 698, str. 99-105 (via ProQuest, staženo 12.12.2007).  
 
BRIGHT Martin. A Blair-sized Hole. The New Statesman, Vol. 136, Iss. 4843, 7.5.2007 
(http://www.newstatesman.com/200705070013, staženo 17.8.2007).  
 
BURNS, Richard Dean – DeCONDE, Alexander – LOGEVALL, Frederick (editoři). 
Encyclopedia of American Foreign Policy. Vol. 2., New York: Charles Scribner´s Sons, 
2002. 
 
CAMPBELL, Colin – ROCKMAN, Bert A. Third Way Leadership, Old Way 
Government: Blair, Clinton and the Power to Govern. British Journal of Politics & 
International Relations, Vol. 3, Iss. 1, Apr. 2002, str. 36-48 (via EBSCO, staženo 
19.7.2007).  
 
CHANDA, Nayan - TALBOTT, Strobe (eds.). The Age of Terror. New York: Basic 
Books, 2001.  
 
CLARKE, Richard A. Against All Enemies. New York: Simon&Schuster, 2004 (1. 
vydání). 
 
COATES, David – KRIEGER, Joel. Blair's War. Cambridge: Polity Press, 2004. 
 
DAALDER, Ivo H. Are the United States and Europe Heading for Divorce? 
International Affairs, Vol. 77, Iss. 3, July 2001, str. 553-567 (via EBSCOhost, staženo 
1.9.2007). 
 
DOBSON, Alan P. Anglo-American Relations in the Twentieth Century: Of Friendship, 
conflict and rise and decline of superpowers, London and New York: Routledge, 1995.  
 
DUMBRELL, John. A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold 
War to Iraq. New York/London: Palgrave Macmillan, 2007.  
 
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Spojené státy americké: Společnost & politika. Praha: Libri, 
2002. 
 



 103 

EBELING, Richard M. The Dangers and Costs of Pax Americana, Freedom Daily (The 
Future of Freedom Foundation), Dec. 2002 (http://www.fff.org/freedom/fd0212b.asp, 
staženo 11.10.2007). 
 
EVANGELISTA, Matthew – PARSI, Vittorio Emanuele (eds.) Partners or Rivals? 
European-American Relations after Iraq. Milano: ASERI, 2005. 
 
GAMBLE, Andrew. Between Europe and America: The Future of British Politics. New 
York/London: Palgrave Macmillan, 2004 (1. vydání).  
 
GIDDENS, Anthony. Třetí cesta – Obnova sociální demokracie. Praha: Polity Press, 
2001. 
 
GILBERT, Martin. Churchill and America. New York: Free Press (A Division of 
Simon&Schuster), 2005. 
 
GRAUBARD, Stephen Richards. Prezidenti: Proměna instituce amerického prezidenta 
od Theodora Roosevelta k Georgi W. Bushovi. Praha: BBart, 2007. 
 
HALL, Stuart. New Labour has picked up where Thatcherism left off. The Guardian, 
6.8.2003 (http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,1012982,00.html, staženo 12.10. 
2007).  
 
HARBOUR, Frances V. Thinking About International Ethics: Moral Theory and Cases 
from American Foreign Policy. Boulder (Colorado): Westview Press, 1999. 
 
HARRIS, Robin. The State of the Special Relationship. Policy Review, Iss. 113, Jun/Jul 
2002, str. 29-42 (http://www.hoover.org/publications/policyreview/3460326.html, 
staženo 23.4.2007). 
 
HELMER, Roger. As an Alternative to the EU, Britain Should Join NAFTA. 
International Herald Tribune, 19.1.2000 
(http://www.iht.com/articles/2000/01/19/edroger.2.t.php, staženo 30.11.2007). 
 
HIRSH, Michael. At War with Ourselves. New York: Oxford University Press, 2003. 
 
HITCHENS, Christopher. An Anglosphere Future. City Journal, Vol. 17, Iss. 4, Autumn 
2007 (http://www.city-journal.org/html/17_4_anglosphere.html, staženo 12.12.2007).  
 
HITCHENS, Christopher. Blood, Class and Empire: The Enduring Anglo-American 
Relationship. New York: Nation Books, 2004 (2. vydání). 
 
HOPKIN, Jonathan – WINCOTT, Daniel. New Labour, Economic Reform and the 
European Social Model. British Journal of Politics & International Relations, Vol. 8, 
Iss. 1, Feb. 2006, str. 50-68 (via EBSCO, staženo 4.7.2007).  
 
JUST, Petr. Monroeova doktrína. Seminární práce ke kurzu Dokumenty amerických 
dějin I. Praha: AS FSV UK, 
2003.(http://www.cpssu.org/storage/Monreova_doktrina.pdf, staženo 11.11.2007). 
 



 104 

KENNEDY-PIPE, Caroline – VICKERS, Rhiannon. 'Blowback' for Britain?: Blair, 
Bush, and the war in Iraq, Review of International Studies. Vol. 33, Issue 2, Apr. 2007. 
 
KUNC, Jiří. Soukromé války o americký kontinent. Listy. Ročník XXXV, 2005, č. 1 
(http://upol.ff.cuni.cz/ucitele/kunc/valky_05.pdf nebo 
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=051&clanek=010511, staženo 1.12.2007). 
 
LACONTE, Joseph. 'Fighting a Just War in Iraq'. The Heritage Foundation, 8.4.2003 
(http://www.heritage.org/Research/Iraq/wm251.cfm, staženo 5.6.2006).  
 
LIPPMANN, Walter. Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států. Praha: 
Družstevní práce, 1946.  
 
LIPSET, Seymour Martin. Dvousečná zbraň: Rub a líc americké výjimečnosti. Praha: 
Prostor, 2003.  
 
LUŇÁK, Petr – PEČENKA, Marek. Encyklopedie moderní historie, Praha: Libri, 1999. 
(3.vydání) 
 
MARKOVITS, Andrei S. Uncouth Nation: Why Europe Dislikes America, Princeton: 
Princeton University Press, 2007, str. 144 (1. vydání). 
 
McCAUSLAND, Jeffrey D. – STUART, Douglas T. U.S.-UK relations at the start of 
the 21st century. Strategic Studies Institute, 2006. 
 
MEAD, Lawrence M. Why Anglos Lead. The National Interest, Iss. 82, Winter 
2005/2006, str. 124-131. 
 
MORAVEC, Martin. Hospodářské vztahy EU a USA prismatem jednání v rámci WTO, 
příspěvek z Konference IIPS: Vzájemné vztahy EU a USA a zájmy České republiky, 
Brno, 31.10.-2.11.2005 (http://www.europlatform.cz/nazory/final_EU_USA_WTO.doc, 
staženo 27.12.2007). 
 
MORGAN, Kenneth O. a kolektiv, Dějiny Británie, Praha: Lidové noviny, 2002. 
 
NÁLEVKA, Vladimír. Čas soumraku – Rozpad koloniálních impérií po druhé světové 
válce. Praha: Triton, 2004.  
 
NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. Praha: Triton, 2003. 
 
NAUGHTIE, James. The Accidental American – Tony Blair and the Presidency. New 
York: PublicAffairs, 2004 (1. vydání). 
 
PATTEN, Chris. Cousins and Strangers – America, Britain, and Europe in a New 
Century. New York: Henry Holt and Compay, Times Books, 2005 (1. vydání). 
 
Pollack, Jonathan D. China and the United States Post-9/11. Orbis, Vol. 47, Iss. 4, 
Autumn 2003, str. 617-627  
(http://www.sciencedirect.com/science?_ob=Article URL&_udi=B6W5V-49CRMSJ-
9&_user=4510660&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000053 



 105 

052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4510660&md5=bccf 
209adc49b7fa16e2a35cc5239229, staženo 1.12.2007).  
 
RECORD, Jeffrey. The Bush Doctrine and the War in Iraq. PARAMETERS - US Army 
War College Quarterly, Vol. 33, Spring 2003, str. 4-21 
(http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/03spring/record.pdf, staženo 
10.9.2007). 
 
REYNOLDS, David. From World War to Cold War: The Wartime Alliance and Post-
war Transitions, 1941-1947. The Historical Journal. Vol. 45, Iss. 1, Mar 2002.  
 
RIDDELL, Peter. Hug Them Close – Blair, Clinton and the Special Relationship. 
London: Politico's Publishing, 2003. 
 
ROBERTSON, William Spence. Hispanic American Appreciations of the Monroe 
Doctrine. The Hispanic American Historical Review, Vol. 3, Iss. 1, 2/1920  
(http://links.jstor.org/sici?sici=0018-
2168%28192002%293%3A1%3C1%3AHAAOTM%3E2.0.CO%3B2-W, staženo 
12.10.2007) 
 
SEIB, Philips. Taken for Granted: The Future of U.S.-British Relations. Westport: 
Praeger Publisher, 1998. 
 
SHAWCROSS, William. Allies: The U.S., Britain, Europe, and the War in Iraq. New 
York: PublicAffairs, 2004 (1. vydání). 
 
SOROS, George. The Bubble of American Supremacy, The Atlantic Monthly, Vol. 292, 
Iss. 5, December 2003, str. 63-66.  
 
STOTHARD, Peter. Thirty Days – An Inside Account of Tony Blair at War. New York: 
HarperCollins Publishers, 2003. 
 
TINDALL, George B. – SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: 
Lidové noviny, 1996 
 
TUCHMAN, Barbara W. The Zimmermann Telegram. New York: Ballantine Books (A 
division of Random House), 1985. 
 
UNEKIS, Joseph K. People, Problems and Power: A Concise Introduction to American 
Politics. Thompson Custom Publishing, 2006. 
 
WALLERSTEIN, Immanuel. The Eagle Has Crash Landed. Foreign Policy, Iss. 131, 
Jul./Aug. 2002, str. 60-68.  
 
WARNER, Geoffrey. The Anglo-American Special Relationship. Diplomatic History 
(The Journal of the Society for Historians of American Foreign Relations), Vol. 13, Iss. 
4, Oct. 1989, 479-500.  
 
WITHER, James K. British Bulldog or Bush's Poodle? Anglo-American Relations and 
the Iraq War. PARAMETERS - US Army War College Quarterly, Vol. 33, Winter 2003, 



 106 

str. 67-82 (via ProQuest, staženo 12.10.2007). 
 
WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BBart, 2003 (1. vydání). 
 
YOUNG, George B. Intervention Under the Monroe Doctrine: The Olney Corollary. 
Political Science Quarterly, Vol. 57, No. 2, 6/1942, sr. 247-280 
(http://links.jstor.org/sici?sici=0032-
3195%28194206%2957%3A2%3C247%3AIUTMDT%3E2.0.CO%3B2-I, staženo 
12.10.2007) 
 
ŽÁČKOVÁ, Olga. Případ Iráku a teorie spravedlivé války. Seminární práce ke kurzu 
Mezinárodní konflikty a jejich řešení, IPS FSV UK Praha, červen 2006. 
 
 


