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Ú v o d

Partnerství mezi státy nacházejícími se na pobřeží severního 

Atlantiku patřilo již  od počátků studené války к základním pilířům americké 

zahraniční politiky a i po zhroucení Sovětského svazu zůstává 

transatlantické spojenectví jedním z hlavních elementů, které jsou oporou 

současného mezinárodního řádu.

Rozvoj atlantické spolupráce a podpora evropské integrace byly pro 

příslušníky generace amerických představitelů, jež dokázala svou zemi 

dovést к vítězství nad nacistickým zlem a následně byla konfrontována 

s poválečným sovětským expanzionismem, dvěmi stranami jedné mince. 

Opakovaný kolaps tradičního evropského mezistátního systému založeného 

na národních státech, který si vyžádal dvakrát během života jedné generace 

záchranu z Nového světa, a eskalace napětí mezi dvěma nej významnějšími 

válečnými spojenci - Spojenými státy a Sovětským svazem - byly hlavními 

důvody amerického naléhání na zahájení procesu evropského sjednocování 

na nadnárodní bázi.

Cílem předkládané práce je analýza americké zahraniční politiky ve 

vztahu к procesu evropské integrace od druhé poloviny čtyřicátých let do 

poloviny šedesátých let -  tedy v období, kdy Spojené státy vystupovaly jako 

zapálený stoupenec projektu evropského sjednocování a hrály v něm 

důležitou (i když samozřejmě vedlejší) roh. Američtí představitelé věřili, že 

je v evropském - a v neposlední řadě rovněž americkém - zájmu, aby 

Spojené státy aktivně podněcovaly, víceméně rozhodně a otevřeně, své 

evropské spojence к integraci. Přitom politická integrace představovala již 

od prvních krůčků evropského sjednocovacího procesu jednoznačně 

americkou prioritu. Ekonomická integrace byla americkou stranou vnímána 

jako prostředek к jejímu dosažení, a proto ekonomická diskriminace 

Spojených států byla vždy ospravedlnitelná jen následnými politickými 

implikacemi, tj. vytvářením silnější nadnárodní entity. Vize světa, v němž 

by Spojené státy zůstaly osamocenou demokracií čelící komunistické 

přesile, Američany po druhé světové válce vážně znepokojovala. Vznik 

silného nezávislého demokratického politického centra v západní Evropě
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měl proto Spojeným státům pomoci ulehčit tíhu břemene vůdčího postavení 

ve svobodném světě.

Tato práce vychází z předpokladu, že evropská integrace byla 

z amerického hlediska nej schůdnější odpovědí na otázku po dlouhodobém 

zajištění stability a prosperity nejen Starého kontinentu, ale také celého 

západního společenství. „Nová Evropa“ rovněž měla svými zdroji zásadně 

přispívat к budování pozice síly, díky níž by studenoválečný konflikt 

nakonec vyzněl ve prospěch demokratického světa. Spojené státy však 

rozhodně nebyly nakloněny tomu, aby se sjednocená západní Evropa stala 

neutrální „třetí silou“ v systému poválečných mezinárodních vztahů 

monopolizovaných dvěma supervelmocemi. Deklarovaná evropská politika 

Spojených států se zakládala na implicitním předpokladu, že západní Evropa 

bude čelit komunistické hrozbě společně s Amerikou -  a že víceméně bude 

respektovat americkou vůdčí rolí.

Práce nese název „Atlantické společenství a role Spojených států 

amerických v západní Evropě (1959-1963)“ a je v ní kladen důraz 

především na americkou reakci na vznik Evropského hospodářského 

společenství a s ním spojeného navázání pevnějších ekonomických vazeb 

mezi šesti státy společného trhu a růst politického významu nového 

uskupení na mezinárodní scéně. Eisenhowerova i Kennedyho administrativa 

usilovala o nalezení způsobů, jak spojit prohlubování evropské integrace 

s modernizací atlantického partnerství.

Rok 1959 jsem zvolil jako výchozí ze dvou důvodů -  první je  rázu 

ekonomického, tj. na jeho počátku vstoupila v platnost ustanovení Smlouvy 

o EHS v oblasti obchodní politiky; a druhý je rázu politického, tj. na jeho 

počátku (přesněji 9. ledna) se Charles de Gaulle, jehož formulovaná 

alternativní politika představovala zásadní výzvu dosavadní praxi 

transatlantického vztahu, ujal funkce francouzského prezidenta. Oba důvody 

podnítily americké představitele к hledání nových forem spolupráce mezi 

oběma stranami Atlantiku. Naopak rokem 1963, na jehož sklonku byl 

zavražděn americký prezident John Fitzgerald Kennedy, kterému se 

nepodařilo prosadit představu atlantického společenství založeného na
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vyrovnanějším vztahu mezi Spojenými státy a plně integrovanou Evropou, 

hlavní linii práce ohraničuji.

Při vypracovávání práce jsem postupoval historicko-analytickou 

metodou. Její jádro se snažím zasadit do širšího konceptu, a proto jsem se 

nemohl vyhnout popisu procesu formování atlantického společenství ani 

důsledkům rozpornosti americké a francouzské politiky první poloviny 

šedesátých let pro další vývoj evropské integrace a atlantické spolupráce. 

Práce je rozdělena do tří základních částí, přičemž každá z nich je 

rozčleněna na několik kapitol, resp. podkapitol, jež se zabývají jednotlivými 

klíčovými událostmi a postoji. Snažím se klást důraz na vztah Spojených 

států к těmto událostem, věnuji se také dění na americké politické scéně a 

postojům hlavních evropských spojenců Spojených států - Francie, Velké 

Británie a Německa pokud se domnívám, že zásadním způsobem ovlivnily 

americkou zahraniční politiku (nebo naopak, že americký postoj usměrňoval 

politiku jednotlivých evropských zemí).

První část práce se zabývá obdobím od počátku studené války do 

konce padesátých let, tj. formováním západního bloku a posilováním 

transatlantického vztahu: americkou hospodářskou pomocí Evropě, převzetí 

garance bezpečnosti Evropy ze strany Spojených států, podpoře hlavního 

poraženého nepřítele do systému mezinárodních vztahů a budování nové 

demokratické Evropy jako významného amerického spojence.

V druhé části se snažím zachytit americké úsilí o upevnění 

atlantického rámce evropské integrace po vzniku Evropského

hospodářského společenství a po návratu Charlese de Gaulla na 

francouzskou politickou scénu. Zvláště je zde reflektován posun od podpory 

silnější a nezávislejší Evropy za účelem ulehčení studenoválečného břemene 

Spojených států к úsilí předejít možnému rozpadu transatlantického 

spojenectví. Z tohoto důvodu Kennedyho administrativa iniciovala 

ambiciózní koncepci modernizace vztahů mezi Amerikou a Evropou, jejíž 

jednotlivým aspektům (politickým, ekonomickým a vojenským) se věnuji, a 

zohledňuji ji v kontrastu s gaullistickou vizí nezávislé „evropské Evropy“.

Třetí část bilancuje úspěšnost, resp. neúspěšnost realizace 

amerických iniciativ konce padesátých a začátku šedesátých let, postihuje
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Při výběru literatury к problematice euro-amerických vztahů po 

druhé světové válce jsem vycházel ze dvou základních kritérií: literatura, 

jejíž hlavním tématem je vztah Spojených států к formování nadnárodních 

struktur v západní Evropě, a literatura, jež se věnuje spíše celkovému 

pohledu na evropskou integraci, resp. atlantickým vztahům.

Do prvního okruhu rozhodně patří dílo “Em pire’’ by Integration. The 

United States and European Integration, 1945-1997 od Geira Lundestada, 

práce Pascaline Winand s názvem Eisenhower, Kennedy and the United 

States o f  Europe či kniha Grand Designs & Visions o f  Unity. The Atlantic 

Powers and the Reorganization o f  Western Europe, 1955-1963, jejím ž 

autorem je  Jeffrey Glenn Giauque.

Z okruhu druhého uvádím především česky psané práce Kapitoly 

z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 od Běly Plechanovové a Jiřího 

Fidlera nebo Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce od 

Petra Luňáka či anglicky psané dílo East, West, North, South. Major 

Developments in International Politics 1945-1990 od Geira Lundestada.

Významný zdroj historických dokumentů přibližujících postoj 

Kennedyho administrativy vůči dobovému dění týkajícího se procesu 

evropské integrace představuje díl 1961-3, XIII, West Europe and Canada 

ze série Foreign Relations o f  the United States.

Na závěr tohoto oddílu bych rád vyjádřil velký dík své konzultantce, 

Doc. PhDr. Běle Plechanovové, CSc., za čas, jenž věnovala mé práci a mně, 

za její kritické připomínky a cenné rady.

důsledky transatlantického schizmatu pro další vývoj atlantické spolupráce a

evropské integrace.
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1.1 Formativní období západního společenství

1.1.1 Geopolitické dimenze americké zahraniční politiky 

Hrozba vytvoření německého impéria v Evropě byla hlavním 

důvodem vstupu Spojených států amerických do první světové války 

v roce 1917. Od té doby je  americká zahraniční politika založena na 

poznání, že je v jejím  geopolitickém zájmu zabránit každé potenciálně 

nepřátelské mocnosti, aby Starý kontinent -  s jeho surovinovými zdroji, 

průmyslovou infrastrukturou, kvalifikovanou pracovní silou nebo 

vojenskostrategickým postavením -  ovládla.1 Návrat к tradiční 

zaoceánské izolaci a neúčast při řešení poválečných záležitostí v Evropě 

nakonec přinutily Spojené státy intervenovat i ve druhé světové válce. 

Případné vítězství mocností Osy by znamenalo bezprostřední ohrožení 

americké národní bezpečnosti i budoucnosti svobody na celém světě.

Po skončení válečných operací začalo sovětské chování na 

mezinárodní scéně vyvolávat v západních politických centrech debaty o 

možnostech poválečné spolupráce se Sovětským svazem. Ztotožnění 

míru s nastolením sovětských autokratických principů všude tam, kam 

došla Rudá armáda, Stalinova tvrdohlavost a komunistická ideologie, 

spory ohledně budoucnosti Německa, sovětské úsilí o pronikání do 

východního Středomoří či obstrukce blokující činnost Organizace 

spojených národů byly podněty, které ve Washingtonu vyvolávaly 

podezřívavou a odmítavou reakci. Diplomacii konsensu a ústupků vůči 

nedávnému válečnému spojenci vystřídala studenoválečná politika 

,,pevného zadržování, které by konfrontovalo Rusy s neměnnou 

protiváhou všude, kde dávají najevo, že by se chtěli dotknout zájmů 

mírumilovného a stabilního světa. “2 Poučení z chyb minulosti

1.  A t l a n t i c k ý  r á m e c  e v r o p s k é  i n t e g r a c e

1 Kissinger H., Potřebuje Amerika zahraniční politiku?, Praha 2002, s. 28.
2 Kissinger, H., Umění diplomacie. Od Richelieua к  pádu Berlínské zdi, Praha 1999, s. 470. 
Zahraničněpolitický koncept Spojených států bude ve studené válce postaven na principu 
naplňování politiky zadržování expanzivních tendencí Sovětského svazu. Impulsem 
к přehodnocení americké politiky vůči Sovětskému svazu se stal tzv. „Dlouhý telegram“, 
odeslaný v únoru 1946 z amerického velvyslanectví v Moskvě diplomatem Georgem F. 
Kennanem.
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nedovolovalo americkým představitelům dopustit, aby Evropu ovládla 

nová nepřátelská hegemonistická velmoc -  Sovětský svaz.

1.1.2 Hospodářská situace v Evropě po druhé světové válce a program

evropské hospodářské obnovy (M arshallův plán)

Starý svět se po druhé světové válce nacházel v troskách. Ničivý

účinek války pro evropskou ekonomiku, stejně jako vážné vyčerpání

duchovních a fyzických sil kontinentu vytvářely příznivé podmínky pro

růst vlivu politického radikalismu. Hospodářská situace byla v průběhu

roku 1946 stále kritická a vlády mnohých států se obávaly o to, zda

vůbec budou schopny zajistit svým obyvatelům v průběhu druhé

poválečné zimy základní životní podmínky. Přitom jediným zdrojem

okamžité pomoci byly Spojené státy. Emisaři evropských zemí usilovali

ve Washingtonu o získání půjček a úvěrů, ale Kongres byl při jejich

povolování velmi opatrný. Členové Kongresu i ekonomičtí odborníci

kladli jako podmínku americké pomoci „ aktivní podíl příslušných států

na rozvoji mezinárodní hospodářské spolupráce a svobodného 
i  <3obchodu. “

Výrazem nově formulované evropské politiky Spojených států 

bylo vyhlášení Marshallova plánu. Na rozdíl od období bezprostředně po 

válce byly Spojené státy ochotny tolerovat evropský protekcionismus 

v zájmu ekonomického ozdravení Evropy - a to i na úkor globálního 

obchodního systému.4 Pátého června 1947, v projevu při zakončení 

akademického roku na Harvardově univerzitě, státní tajemník George С. 

Marshall přislíbil americkou pomoc při obnově Evropy a vyzval evropské 

státy, aby vypracovaly společný program hospodářské rekonstrukce, 

protože by nebylo „ vhodné ani účinné, aby tato vláda [vláda Spojených 

států] jednostranně koncipovala program směřující к tomu, aby se 

Evropa postavila na vlastní nohy. To je  věcí Evropanů. “ Role Spojených 

států měla spočívat v pomoci realizovat evropský program ,,do té míry,

3 Fidler J., Mareš P., Dějiny NATO, Praha a Litomyšl 1997, s. 21.
4 Luňák P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997, s. 84.
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clo ja ké  to pro nás [Spojené státy] bude prakticky proveditelné. “5 

Hlavním cílem Marshallova plánu byla vnitřní konsolidace evropských 

států, která by zabránila dalšímu prosazování sovětské moci v Evropě. 

Americké úsilí pomoci Evropě proto nebylo prvotně zaměřeno na boj se 

sovětským komunismem nebo s evropskými komunisty, ale na obnovení 

hospodářského zdraví Starého kontinentu, které by odvrátilo vzestup 

podvratných sil demokratických režimů a podpořilo svobodné instituce. 

Silná a integrovaná Evropa se zdála být nej optimálnějším řešením 

komunistické hrozby i způsobu zapojení západních okupačních zón 

Německa do politických a ekonomických struktur západního 

demokratického bloku.6

Nicméně v letech 1947-1950 byli představitelé Spojených států 

vývojem integrace v Evropě do značné míry zklamáni. Záměr 

Washingtonu, aby integrované evropské hospodářství přispělo к „užší 

integraci západní Evropy“1 a následně položilo základ evropské politické 

jednotě, se ukázal jako příliš ambiciózní. Evropské státy dávaly přednost 

programům zaměřeným na ozdravení jednotlivých ekonomik před 

celoevropskou rekonstrukcí.8 Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci (OEEC), která byla nástrojem realizace programu evropské 

obnovy, vznikla a fungovala jako klasická mezivládní organizace, v níž 

si každá z členských zemí vyhrazovala právo nesouhlasit s ostatními a 

nepodřídit se názoru většiny. Nestala se tedy nadnárodní organizací 

s právem vydávat direktivy národním vládám, jak  zamýšlel státní 

department Spojených států. Trumanova administrativa postrádala na

5 Citováno podle: Van der Beugel E., From Marshall Aid to Atlantic Partnership. European 
Integration as a Concern o f American Foreign Policy, Amsterdam 1966, s. 52.
6 Leffler M., The United States and the Strategic Dimensions o f the Marshall Plan, 
Diplomatic History, 1988, Vol. 12, No. 3 , s. 277-278.
7 Winand P., Eisenhower, Kennedy and the United States o f Europe, New York 1993, s. 16. 
Washington předpokládal, že Sovětský svaz účast na Marshallově plánu odmítne, avšak ze 
zemí, na nichž se nacházely sovětské jednotky, se к  programu evropské hospodářské 
obnovy připojilo jen  Rakousko. Proces evropského sjednocování se tak omezil pouze na 
integraci západní Evropy. Trumanova administrativa dávala jednoznačně najevo, že jejím  
záměrem není vnucovat evropským národům určitou formu politické nebo ekonomické 
organizace. O ní měli rozhodovat samotní Evropané. Naopak mnozí členové Kongresu 
preferovali větší zainteresovanost Spojených států při reorganizaci poválečné Evropy a 
vyzdvihovali příklad amerického federálního modelu.
8 Výjimku tvořily země Beneluxu, tj. Belgie, Nizozemí, Lucembursko, které mezi sebou ke 
dni 1. ledna 1948 ustavily celní unii.
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evropské straně především odhodlání tradičních mocností к převzetí 

vedoucí role v procesu budování nadnárodních evropských struktur.

Velká Británie, nejbližší spojenec Ameriky v Evropě, považovala 

sjednocenou Evropu za hrozbu své nezávislosti a zásadně odmítala 

jakoukoli formu spolupráce s nadnárodním akcentem. Londýn byl rovněž 

přesvědčen, že snahy o evropskou jednotu neberou v úvahu postavení 

Spojeného království jako světové velmoci se „zvláštním vztahem“ se 

Spojenými státy a unikátní úlohou a zodpovědností ve vztahu ke 

Commonwealthu. Navíc tradiční vzdálenost mezi britskými ostrovy a 

evropskou pevninou ještě zvětšovala politická vzdálenost britských 

labouristů a antisocialistických sil převládajících na kontinentu.9 Také 

Francie, druhý kandidát na vůdčí roli, se zdráhala převzít iniciativu. Paříž 

v prvních poválečných letech důsledně uplatňovala politiku ekonomické 

a politické slabosti Německa a až do června 1948 bránila sloučení všech 

tří západních okupačních zón Německa. Evropská integrace sice mohla 

být cestou, jak posílit roli země na mezinárodní scéně, pro Francii však 

bylo příliš riskantní, aby se v integrované Evropě potýkala s Německem 

víceméně sama -  tj. bez participace Velké Británie. Evropský integrační 

proces tak načas zabředl do začarovaného kruhu.

1.1.3 Strategie zadržování komunismu a uzavření Washingtonské

smlouvy

Marshallův plán byl sice významný na ekonomickém poli, sám o 

sobě však nemohl demokratické Evropě poskytnout bezpečnostní záruku 

proti případné sovětské agresi.10 Uskutečnění komunistického puče 

v Československu z února 1948 vyvolávalo v západním světě obavy, „že

9 Lundestad, G., “Empire” by Integration. The United States and European Integration, 
1945-1997, s. 30.
10 Program hospodářské obnovy Evropy poskytl vzpamatovávajícím se ekonomikám 
evropských zemí potřebné finance, na druhou stranu představoval pro Spojené státy 
možnost, jak na evropském kontinentu vybudovat nové strategické vazby a obchodní 
vztahy, a umožňoval nastartování systému mezinárodní hospodářské spolupráce 
připravovaného v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Marhallův plán 
prošel v březnu 1948 Kongresem v podobě Zákona o zahraniční pomoci. Dne 3. dubna 
1948 byl zákon podepsán prezidentem Trumanem. Do 30. června 1951, kdy byly zbývající 
fondy zahrnuty do rozpočtu určeného pro evropskou obranu, dosáhla celková výše 
americké pomoci hodnoty 12, 97 miliard dolarů.Van der Beugel E. (1966), s. 115-119, 
Luňák P. (1997), s. 87, Fidler I ,  Mareš P. (1997), s. 23.
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by Sověti mohli podpořit další podobné převraty — například podporou 

komunistického puče, uznáním nové komunistické vlády a jejím  udržením 

и moci pomocí armády. “n Při případném úspěchu komunistů v blížících 

se dubnových volbách v Itálii se podobný scénář nejevil jako nereálný. 

Znepokojení rovněž nemohl nevyvolávat návrh M oskvy na uzavření 

sovětsko-norské smlouvy, podle které by Norsko de facto akceptovalo 

princip omezené suverenity. V důsledku těchto událostí zintensivnily 

v západní Evropě konzultace o bezpečnostní spolupráci. Dne 17. března 

1948 podepsali zástupci Velké Británie, Francie a zemí Beneluxu 

Bruselskou smlouvu, ve které smluvní strany přijaly závazek vzájemné 

vojenské pomoci pro případ, že se některý ze signatářů stane objektem
• r 12ozbrojené agrese. Ještě téhož dne, před společným zasedáním obou 

komor Kongresu, označil prezident Truman situaci v Evropě za kritickou 

a prohlásil: ,,Jsem si jist, že odhodlání svobodných evropských národů 

bránit se bude vyváženo stejným odhodláním na naší straně pom oci jim , 

aby se bránit mohly. “13 Všechny rozbory relativních mocenských pozic 

potvrzovaly prezidentova slova -  západní Evropa prostě neměla 

к odražení sovětského útoku dost sil.14 Už 22. března 1948 byla ve 

Washingtonu za účasti zástupců Spojených států, Kanady a Velké 

Británie zahájena tajná jednání o možnostech ustavení atlantického 

obranného systému. Představitelé ozbrojených sil Spojených států 

kvitovali vznik evropského regionálního bezpečnostního paktu, dávali 

však najevo, že nepovažují Západní unii ani za dostatečně reprezentativní 

pro celou Evropu, ani za dostatečně odstrašující pro Sovětský svaz. 

Z geostrategických důvodů počítaly Spojené státy při případné vojenské 

spolupráci také s účastí Islandu, Portugalska, Irska, Švédská, Norska a 

Dánska.15 Američané zároveň upozorňovali své evropské partnery, že 

rozhodně nemají v úmyslu přistoupit к Bruselské smlouvě.

11 Kissinger H. (1999), s. 473.
12 К prosazování cílů Bruselské smlouvy, tj. ekonomické, sociální a kulturní spolupráce a 
kolektivní sebeobrany, založili signatáři organizační strukturu Západní Unie.
13 Special Message to the Congress on the Threat to the Freedom o f Europe, 
http ://www. trumanlibrary. org/publicpapers/ index.php?pid=l 417&st=&st 1 =.
14 Kissinger H. (1999), s. 473.
15 Bez norských Špicberků, portugalských Azorů, dánského Grónska, Islandu a Irska by 
Evropa podle amerického diplomata Charlese Bohlena nemohla obdržet vojenskou pomoc 
v patřičném množství. Luňák P. (1997), s. 96.
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Uzavření formální bezpečnostní smlouvy mezi Spojenými státy a 

evropskými zeměmi by znamenalo bezprecedentní zavržení zásady 

nevstupovat v dobách míru do žádných aliancí se zeměmi Starého 

kontinentu, kterou ve své politické závěti vyslovil první americký 

prezident George Washington. Jestliže Trumanova administrativa 

uvažovala o rozchodu se stopadesátiletou tradicí americké zahraniční 

politiky, musela přesvědčit případné odpůrce, že tento předěl „je 

logickým pokračováním ja k  oné tradice ve změněných podmínkách, tak 

dosavadní politiky demokratické administrativy. “16 Americká koncepce 

obrany západního světa proto předpokládala vytvoření nové organizace, 

jejíž statut by zdůrazňoval vazbu na principy obsažené v Chartě OSN.

V tomto kontextu byla zamýšlená aliance mezi Evropou a Amerikou 

prezentována svými zastánci jako výraz nového přístupu к mezinárodním 

otázkám -  vznikala jako aliance proti ozbrojenému útoku a nikoliv kvůli 

němu, a záměrně nesla název Severoatlantická, aby vyjadřovala, že nejde 

o pakt starého evropského typu, ale o organizaci hlásící se 

к univerzálním západním hodnotám.

К podpisu smlouvy o vzájemné pomoci došlo ve W ashingtonu 4. 

dubna 1949. Formálně nebyla Severoatlantická smlouva namířena proti 

žádné konkrétní zemi, nýbrž byla zaměřena výlučně proti agresi. Smluvní 

strany17 se zavazovaly podporovat stabilitu a blahobyt národů 

v severoatlantické oblasti a rozvíjet mezinárodní spolupráci při zachování 

míru. V případě ozbrojeného útoku proti jedné nebo více signatářských 

zemí bylo úlohou Severoatlantické aliance jednat až do chvíle, kdy Rada 

bezpečnosti Spojených národů „přijme opatření nutná pro obnovení a

16 Luňák P. (1997), s. 93. Bylo nutné vysvětlit tento krok americkým voličům, к čemuž 
napomáhalo sovětské chování na mezinárodní scéně, a získat к  němu souhlas Senátu. 
Možnost zahájení jednání o spolupráci se Západní unií na oficiální úrovni bylo možné díky 
konstruktivní spolupráci mezi státním departmentem a senátním výborem pro zahraniční 
styky, jehož předsedou byl republikánský senátor Arthur Vandenberg. Vandenbergova 
rezoluce, schválená Kongresem v červnu 1948, doporučovala prezidentovi Spojených států 
podporovat rozvoj kolektivních nebo regionálních seskupení, která by byla založena na 
trvalé a účinné svépomoci a vzájemné pomoci, v souladu s principy Charty OSN a 
ústavními procedurami Spojených států. Fidler J., Mareš P. (1997), s. 35. Ustanovení, že 
americký prezident podepisuje mezinárodní smlouvy po poradě a se souhlasem Senátu viz. 
Článek 2, Sekce 2 Ústavy Spojených států amerických, http://www.house.gov/ 
Constitution/Constitution.html.
17 Tj. Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, 
Portugalsko, Velké Británie a Spojené státy.
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Г Г  Г Г Г 18  ' Гzachování mezinárodního míru a bezpečnosti. “ Severoatlantická 

smlouva se stala mezníkem americké zahraniční politiky -  svázala 

Spojené státy s obranou západní Evropy a znamenala definitivní konec 

amerického izolacionismu.

1.1.4 Postavení Německa v Evropě rozdělené železnou oponou 

Stejně důležité jako vznik Severoatlantické aliance bylo vytvoření 

Spolkové republiky Německo v září 1949. Z existence Spolkové 

republiky vyplývala stálá výzva sovětské přítomnosti ve střední Evropě, 

jelikož země, sestávající z bývalé americké, britské a francouzské 

okupační zóny Německa, po dvě desetiletí odmítala uznat 

východoněmecký sovětský stát, který dostal název Německá 

demokratická republika, a nevzdala se nároku, že zastupuje veškeré 

německé obyvatelstvo.19 Spojené státy podporovaly návrat poraženého 

nepřítele do rodiny rovnoprávných evropských národů za bezvýhradného 

předpokladu, že Spolková republika20 bude pevně stát na straně
r 1 r 2 1  vzápadního světa. Pokud však Německo mělo nalézt v evropském rámci 

rovné postavení a současně se mu mělo znemožnit sledovat agresivní 

nacionalistickou zahraniční politiku, která dvakrát stála u kořenů 

světových válek, byla z amerického úhlu pohledu nejlepším a možná 

jediným východiskem nějaká form a  evropské integrace. Každopádně 

necelé čtyři roky po válce nebyla pro státní department akceptovatelnou 

alternativou ani přímá okupační správa Německa na straně jedné ani 

úplná suverenita nového státu na straně druhé. V říjnu 1949 upozorňoval 

státní tajemník Dean Acheson na možnost, že pokud Německo nebude 

zapojeno do formujících se západoevropských hospodářských a 

politických struktur, rozmach německého hospodářství by mohl nabrat

18 Viz. Článek 5 Severoatlantické smlouvy, http://www.nato.int/docu/other/cz/treaty- 
cz.htm.
19 Kissinger H. (1999), s. 477.
20 Dále již jen Německo.
21 Nový německý stát vznikl pod patronací Spojených států, přičemž spojenci ponechávali 
německému kancléři Adenauerovi svobodu v budování demokratického systému, ale 
zahraniční politika Německa zůstávala pod jejich přímým dohledem. Prioritou 
Adenauerovy zahraničněpolitické agendy se stalo plnoprávné začlenění Německa do 
společenství demokratického světa. Ke sjednocení Německa pak podle kancléřova názoru 
mělo dojít teprve poté, co se bilance studené války vyvine ve prospěch západního bloku. 
Luňák P. (1997), s. 101-104.
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„známý a nebezpečný nacionalistický směr. “ Francie si podle něj již 

nemohla dovolit čekat na iniciativu Velké Británie, nýbrž se sama měla 

„ okamžitě a rozhodně“ ujmout vedení při návratu Německa do 

společenství západních demokracií, „pokud se mělo předejít ruské či 

německé, nebo dokonce rusko-německé dominanci [v Evropě]. “22

1.1.5 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 

Na jaře 1950 se Paříž konečně odhodlala iniciovat vlastní návrh 

řešení francouzsko-německého vztahu. Francouzští představitelé si byli 

vědomi, že pokud nepřijdou na plánované květnové schůzce s Brity a
'j')

Američany v Londýně s rozumnou alternativou britským a americkým 

snahám o zrušení veškerých hospodářských omezení pro Německo, 

mohla by být Francie nucena přijmout řešení, jím ž by definitivně ztratila 

kontrolu nad německým poválečným vývojem. Dne 28. dubna 1950 

předložil Jean Monnet, vysoký úředník francouzského komisariátu pro 

plánování, premiéru Bidaultovi a ministru zahraničí Schumanovi nástin 

svého plánu na podřízení francouzsko-německého hutního a těžebního 

průmyslu pravomoci nadnárodního úřadu. Zatímco premiér se 

neobtěžoval s jeho čtením, ministr zahraničí myšlenku přijal a 9. května 

1950 přednesl Monnetem rozpracovaný plán na zasedání francouzského 

kabinetu, který jej bez větších připomínek přijal. Týž den Schuman v 

podobě deklarace zveřejnil návrh, aby „francouzská a německá výroba 

uhlí a oceli byly dány pod  správu společného vysokého úřadu v rámci 

organizace, která bude otevřena i dalším zemím Evropy. “24

Spojením ocelářského a těžebního průmyslu obou zemí by podle 

Schumana byla válka mezi Německem a Francií v budoucnu „nejen 

nemyslitelná, ale také materiálně nemožná. “2S Vytvořením společného 

trhu pro produkty těchto klíčových průmyslových sektorů již  neměla být 

výroba oceli a těžba uhlí nahlížena optikou národního soupeření nebo

22 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 34. V opačném případě by podle Achesona 
v Německu došlo к oslabení demokratických sil a posílení sovětského vlivu.
23 Tj. na londýnském zasedání Severoatlantické rady.
24 The Schuman Declaration o f 9 May 1950, http://europa.eu.int/abc/symbols/9- 
may/decl_en.htm.
25 Citováno podle: Hitchcock W., France, the Western Alliance, and the Origins o f the 
Schuman Plan, 1948-1950, Diplomatic History, 1997, Vol. 21, No. 4, s. 603.
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relativní vojenské převahy; společné zájmy evropských zemí měly 

naopak vést к vytvoření hospodářského společenství, které by 

v dlouhodobé perspektivě položilo základy „Evropské federace, nezbytné 

pro udržení míru. “26 V politické rovině francouzský návrh poskytoval 

Německu příležitost dokázat, že je  důvěryhodným a spolupracujícím 

partnerem, kterého se již  není třeba obávat. Na druhou stranu odrážel do 

značné míry francouzské hospodářské zájmy -  zbavoval německou vládu 

možnosti výhradní kontroly těžkého průmyslu v Porúří a zajišťoval 

Francii rovný přístup к bohatým německým zdrojům koksovatelného 

uhlí.

Navzdory prvotnímu znepokojení, zda Schumanův plán 

neznamená ustavení průmyslového kartelu, vyjadřovali američtí 

představitelé projektu svou plnou podporu již  od jeho zveřejnění. Návrh 

se týkal spolupráce v úzce specializovaných odvětvích těžkého průmyslu 

a jiný než evropský rámec se proto zdál -  alespoň v krátkodobé
97perspektivě -  nepřirozeným. Navíc politická důležitost francouzského 

kroku odsouvala potenciální diskriminaci amerických produktů do 

pozadí: plán byl možností, jak  trvale odstranit letité nepřátelství mezi 

Francií a Německem z evropské politiky, efektivně začlenit Německo do 

struktur západního společenství, a také mohl být prvním krokem na cestě 

ke skutečně integrované Evropě. Na podobnou iniciativu Washington 

čekal již  od jara 1947, kdy Marshall vyzýval evropské země к širší 

spolupráci v rámci programu evropské obnovy. Smlouva o Evropském 

společenství uhlí a oceli (ESUO) byla podepsána zástupci šesti 

evropských zemí - Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Itálie, Německa a 

Francie - a po ratifikaci v národních parlamentech vstoupila v červenci 

1952 v platnost.28

26 The Schuman Declaration o f 9 May 1950, http://europa.eu.int/abc/symbols/9- 
m ay/declen.htm .
27 Lundestad G. (1998), s. 43.
28 Institucionální podoba prvního společenství kombinovala dva výchozí integrační principy 
(tento charakter si evropské orgány zachovaly do současnosti): ESUO spojovalo nadnárodní 
integrační přístup reprezentovaný nezávislým postavením Vysokého úřadu (s pravomocemi 
a svrchovaností v oblastech vyhrazených smlouvou) s mezivládním paradigmatem 
ztělesněným Radou (jež měla kontrolní funkci). Fiala P., Pitrová M., Evropská unie, Brno 
2003, s. 51.

19

http://europa.eu.int/abc/symbols/9-


1.2 Evropská integrace jako metoda posilování atlantického partnerství

1.2.1 Postulát komplementarity evropské integrace a atlantické

spolupráce

Sdílené demokratické hodnoty, vzájemná zainteresovanost na 

hospodářském růstu a vědomí, že sovětské hrozbě lze čelit pouze 

společným úsilím států na obou březích Atlantiku, byly faktory, které 

v druhé polovině čtyřicátých let sjednocovaly západní svět a vedly ke 

vzniku nového euroatlantického mezistátního systému. Přerod

Severoatlantické aliance z papírové smlouvy ve vojenskou a politicky 

integrovanou organizaci (NATO)29 s sebou nevyhnutelně přinesl 

dominantní postavení Spojených států - nej silnějšího člena Aliance a 

poslední záruky bezpečnosti evropských demokracií - v rámci 

takzvaného atlantického společenství. NATO již  od počátku stálo na 

ochotě Spojených států přispívat na obranu Evropy, ať již  dodávkami 

zbraní evropským spojencům nebo finančními příspěvky na jejich zbrojní 

programy.30 Na druhou stranu ve Washingtonu převládala víra, že

v bezpečném prostředí, poskytovaném víceméně na náklady Spojených 

států, povede evropská integrace к silné demokratické Evropě a

životaschopnějšímu atlantickému partnerství. Američtí představitelé 

přitom často zdůvodňovali svým evropským partnerům výsadní pozici 

Spojených států v Alianci odkazy na politickou roztříštěnost západní 

Evropy a předjímali, že až jednou dojde к jejím u sjednocení, stane se 

nová Evropa rovným partnerem Spojených států. S ohledem na tento 

obecný závazek Američané podporovali evropskou integraci a byli 

přesvědčeni o tom, že nadnárodní Evropa bude schopna zadržovat

Německo zevnitř a Sovětský svaz navenek, vytvoří větší trh pro americké 

produkty a bude generovat zdroje, které by Spojené státy mohly využít 

v boji proti komunismu a chudobě v zemích třetího světa.31

29 Aliance završila svou organizační výstavbu na lisabonském summitu v únoru 1952.
30 V letech 1950-1959 poskytly Spojené státy vojenskou pomoc svým evropským 
spojencům v celkové výši 13, 7 miliard dolarů. Základními elementy politiky odstrašení 
v rámci NATO (přičemž vojenská doktrína NATO kopírovala vojenskou doktrínu 
Spojených států) bylo rozmístění amerických jednotek v Evropě a uplatnění „amerického 
nukleárního deštníku“. Lundestad G., East, West, North, South. Major Developments in 
International Politics 1945-1990, Oslo 1991, s. 198.
31 Costigliola F., Kennedy, the European Allies, and the Failure to Consult, Political 
Science Quarterly, 1995, Vol. 110, No. 1, s. 108.
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Prvním předpokladem americké podpory procesu evropského 

sjednocování bylo, že politicky a ekonomicky integrovaná Evropa bude 

vůči Spojeným státům přátelskou entitou. Až do konce padesátých let 

převládalo ve W ashingtonu i v západoevropských politických centrech 

přesvědčení, že Spojené státy a západní Evropa mají podobné, ne-li 

identické zájmy; atlantický rozměr obrany západního světa při zachování 

vůdčí role Spojených států v NATO a zakotvení evropské integrace 

v širším atlantickém rámci.32

1.2.2 Projekt Evropského obranného společenství

Základem kooperativního kursu mezi státy severního Atlantiku se 

pochopitelně stala spolupráce v oblasti obrany.33 V září 1949 vyzkoušel 

Sovětský svaz atomovou bombu, nedlouho poté se komunisté zmocnili 

moci v Číně a v červnu 1950 vypukla válka v Koreji. Úspěch 

komunistického „blitzkriegu“ byl nejen důkazem, že se studená válka 

může relativně velmi rychle proměnit ve válku horkou, ale rovněž 

podnítil spekulace, že rozpoutání válečného konfliktu na Korejském 

poloostrově je  pouze generální zkouškou na sovětskou invazi do západní 

Evropy.34 Kvůli vědomí ztráty nukleárního monopolu zesílily Spojené 

státy politický tlak na konvenční zbrojení svých evropských spojenců. 

Francie a Velká Británie však byly vojensky angažovány ve svých 

koloniích a nemohly poskytnout dodatečné jednotky к účinné 

sebeobraně. Jediným řešením se proto zdálo být využití vojenského 

potenciálu Německa.

V září 1950 na setkání se svým britským a francouzským 

protějškem navrhoval šéf americké diplomacie Acheson, aby německé 

jednotky byly začleněny přímo do sil NATO. Bez souhlasu s německou 

účastí v nově budovaných silách Aliance Spojené státy odmítaly jednat o 

zvýšení počtu amerických divizí v Evropě. Na následném zasedání

32 Lundestad G. (1991), s. 196.
33 V preambuli Severoatlantické smlouvy deklarují smluvní strany svou rozhodnost „spojit 
své úsilí ke kolektivní obraně а к zachování míru a bezpečnosti. “ Podle článku 3 se smluvní 
strany zavazují „jednotlivě i společně rozvíjet stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou 
výpomocí udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému 
útoku. ”, http://www.nato.int/docu/other/cz/treaty-cz.htm.
34 Rozdělená Korea v mnoha aspektech připomínala rozdělené Německo.

21

http://www.nato.int/docu/other/cz/treaty-cz.htm


Severoatlantické rady se americkému ultimátu se podvolily všechny 

členské země NATO s výjimkou Francie. Pokud se francouzská strana 

chtěla vyvarovat izolace, musela buď přijmout americké stanovisko a 

„dát bianco souhlas s německým zbrojením bez větší možnosti ovlivnit
r  r  r í35jeho  konkrétní podm ínky“ nebo v dohledné době přijít s uspokojivým 

protinávrhem. Za těchto okolností vznikl v říjnu 1950 Plevenův plán na 

vytvoření Evropského obranného společenství (EOS). Plevenův plán 

předpokládal, že nové společenství bude odpovědné za obranu svých 

členů, přičemž bude fungovat na základě společné evropské armády, 

s vlastní štábní strukturou a pod velením hlavního velitele, jenž by byl 

podřízen evropskému ministru obrany a hlavnímu veliteli vojsk NATO. 

Nejprve mělo dojít к vytvoření jádra evropské armády z jednotlivých 

národních kontingentů, к němuž by se posléze připojily německé 

jednotky, avšak nikoli v síle větší než prapor. Demokratickou kontrolu 

mělo zajišťovat evropské parlamentní shromáždění.

Ve Washingtonu zpočátku považovali francouzský návrh za 

zbytečně komplikovaný, nadále konzervující nerovnost Německa a 

oslabující význam NATO. Postupně se však ukazovalo, že jde 

pravděpodobně o jediný způsob, jak  přivést německé vojáky na stranu 

západních zemí a zároveň nevyvolat negativní reakci Francie. Teprve v 

červenci 1951 Trumanova administrativa vyslyšela doporučení vrchního 

velitele jednotek NATO v Evropě Dwighta Eisenhowera, velvyslance ve 

Francii Davida Bruce a vysokého komisaře Spojených států pro Německo 

Johna McCloye, kteří v projektu spatřovali „hlavní a možná rozhodující 

krok směrem к evropské politické fed era c i“3’6, a definitivně se rozhodla 

francouzský projekt, výhradně kvůli jeho politickým implikacím, 

podpořit. Z vojenského hlediska Američané chápali evropskou obrannou 

spolupráci výhradně jako doplněk NATO, který bude hájit společné 

zájmy Aliance a přispěje к posílení bezpečnosti severoatlantického 

prostoru.

Smlouvu o vytvoření Evropského obranného společenství 

podepsali zástupci Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska a

35 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 110.
36 Lundestad G. (1998), s. 45.
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Německa 27. května 1952 v Paříži. Souběžně sjednáním i o EOS 

probíhaly od podzimu 1951 rozhovory o ukončení okupačního statutu na 

území Německa. Jednání vyústila v tzv. Generální smlouvu, kterou den 

před podpisem smlouvy o EOS podepsali zástupci západních okupačních 

mocností a Německa. Problém obnovení německé suverenity byl však
47vázán na ratifikaci smlouvy o EOS.

V lednu 1953 se ve Spojených státech po dlouhých dvaceti letech 

ujal prezidentského úřadu republikánský kandidát v osobě Dwighta D. 

Eisenhowera. Kontinuita evropské politiky Spojených států zůstala 

zachována, jelikož nový americký prezident dlouhodobě patřil mezi 

nadšené přívržence procesu evropského sjednocování. Také nový státní 

tajemník Spojených států John Foster Dulles byl známým zastáncem 

atlantické spolupráce a evropské integrace.38

Republikáni již  od konce války ostře vystupovali proti utrácení 

amerických peněz v zahraničí a prosazovali rozsáhlé škrty ve vojenském 

rozpočtu. Jestliže se Amerika měla na obraně Evropy podílet méně, bylo 

tedy logicky na evropských zemích, aby na svou obranu přispívaly více. 

Eisenhowerova administrativa si byla dobře vědoma, že bojeschopná 

evropská armáda by zmírnila vojenské výdaje Spojených států, a důrazně 

naléhala na urychlenou ratifikaci smlouvy o EOS. Mezitím v březnu 1953 

dokončilo tzv. Ad hoc shromáždění práce na smlouvě o Evropském 

politickém společenství (EPS), které mělo zastřešovat dosavadní 

západoevropské organizace a položit základ skutečné evropské federace. 

Naděje na možnost politické integrace západní Evropy se však nemohla 

realizovat bez pokroku na poli EOS.

37 Německo smělo mít jen  jednotky podléhající kontrole EOS nebo nesmělo vlastnit jaderné 
zbraně. Spojené státy, Velká Británie a Francie se zavázaly udržovat své jednotky na 
německém území, došlo také к  podpisu dodatečného protokolu к Severoatlantické smlouvě, 
jímž se platnost Článku 5 rozšiřovala také na členy EOS. Velká Británie se zvláštní 
dohodou zavázala v takovém případě к automatické vojenské pomoci. Plechanovová B., 
Fidler J. (1997), s. 111-112.
38 Fidler J., Mareš, P. (1997), s. 76.
39 Ad hoc shromáždění pod předsednictvím Paul-Henri Spaaka, belgického zastánce 
federalizace Evropy, navrhovalo vytvoření federální struktury orgánů nového společenství 
s dvoukomorovým parlamentem, Evropskou výkonnou radou a Radou národních ministrů, 
se silně nadnárodním charakterem, jenž vyplýval z rozdělení funkcí. Plechanovová B., 
Fidler J. (1997), s. 112-113.
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Nejméně úsilí prosadit evropskou obrannou spolupráci začala 

prokazovat Francie, která s plánem přišla, a naopak Spojené státy, jež 

původně preferovaly prostou integraci Německa do NATO, se staly jeho 

hlavním zastáncem. Už při projednávání návrhu smlouvy o EOS v únoru 

1952 bylo zřejmé, že francouzské Národní shromáždění dá souhlas se 

smlouvou jen  v případě, že Velká Británie bude úzce přidružena 

к novému společenství, které by bylo podřízeno politické instituci sice 

s omezenými, avšak skutečnými pravomocemi.40 Dulles dokonce varoval 

Paříž, že pokud Francie smlouvu o EOS v dohledné době neratifíkuje, 

mohly by Spojené státy bolestivě přehodnotit svou zahraniční politiku.41 

Třebaže všechny ostatní signatářské země již  smlouvu o EOS 

ratifikovaly, rozhodlo 30. srpna 1954 francouzské Národní shromáždění 

o její nezařazení na pořad svého jednání a fakticky tak projekt 

Evropského obranného společenství zamítlo. Francouzští zákonodárci 

neshledávali závazky plynoucí z dodatečného protokolu Severoatlantické 

smlouvy a dohody s Velkou Británií za dostatečné. Svou roli pro jejich 

postoj к osudu projektu EOS jistě sehrálo i relativní uvolnění napětí mezi 

Západem a Východem po smrti Stalina a ukončení korejské války.

Americká reakce byla bouřlivá. Senátní výbor pro vojenské 

záležitosti doporučoval, aby ke konci roku 1954 byla přerušena veškerá 

vojenská pomoc Francii, jestliže francouzské Národní shromáždění svůj 

postoj nezmění.42 Nicméně Eisenhowerova administrativa se přiklonila 

к jiné alternativě vstupu německých sil do západních obranných struktur. 

Britský premiér Antony Eden navrhl zapojení Německa do NATO po 

jeho předchozím začlenění do Západní unie a projekt posléze doplnil 

závazkem, že Velká Británie nestáhne své čtyři divize z německé půdy 

bez souhlasu většiny států Bruselské smlouvy. Výsledkem iniciativy bylo 

na konci října 1954 uzavření tzv. Pařížských dohod, které normalizovaly

40 Plechanovové B., Fidler J. (1997), s. 111.
41 Američané dlouhodobě usilovali o to, aby jejich hospodářská a vojenská pomoc vyústila 
v evropskou svépomoc a aby se nadnárodní Evropa zhostila své role při udržování světové 
bezpečnosti. Varování státního tajemníka implikovalo možnost přesunutí centra americké 
pozornosti ze západní Evropy na Dálný Východ. Luňák P. (1997), s. 133.
42 Fidler J., Mareš P. (1997), s. 79.
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vztahy mezi západními spojenci a Německem.43 Francouzský premiér 

Mendés-France zamýšlel prosadit jejich ratifikaci už do konce roku.

V případě komplikací ze strany Francie W ashington oznamoval 

odhodlání uzavřít separátní obrannou smlouvu mezi Spojenými státy, 

Velkou Británií, Německem a případně také s Itálií a zeměmi Beneluxu. 

Dne 30. prosince 1954, poté co na Štědrý den zamítlo článek 1 týkající se 

vytvoření Západoevropské unie44 a vstupu Německa do NATO, schválilo 

francouzské Národní shromáždění Pařížské dohody v plném rozsahu.

Britské řešení přinejmenším odvrátilo zásadní narušení západní 

jednoty v podobě neutralizovaného Německa a izolované Francie, a tak 

je Američané formálně hodnotili jako „ brilantní a státnické“45. 

Z vojenského hlediska státní tajemník Dulles oceňoval navázání těsnější 

spolupráce Velké Británie s kontinentální Evropou, současně si však 

uvědomoval, že Západoevropská unie zůstane pouze mezivládní 

organizací, jelikož Spojené království není nakloněno vytváření 

nadnárodních struktur, a to byl pro něj „nejdůležitější aspekt [celého 

projektu ]  EOS “46.

1.2.3 Vznik EHS a EURATOM 

Bezprostředně po dramatickém krachu Evropského obranného 

společenství zavládlo v Evropě období „konstruktivního oportunism u“41, 

které přineslo dva nové integrační projekty, Evropské hospodářské 

společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii 

(EURATOM). V květnu 1955 vlády zemí Beneluxu adresovaly ostatním
r r r  O V 48 '  rvládám států Šestky memorandum, které obsahovalo návrh na vytvoření 

společného trhu a na další postup integrace specifických sektorů - 

dopravy, energetiky a zvláště atomové energie. Na počátku června 1955

43 Tj. teprve až na základě Pařížských dohod ukončily Spojené státy, Velká Británie a 
Francie okupační režim na území Německa a uznaly je  jako suverénní stát. Na druhou 
stranu se Německo zavázalo povolit na svém území pobyt cizích vojsk a vzdalo se užití síly 
za účelem sjednocení Německa a získání a výroby zbraní hromadného ničení, raketové 
výzbroje a velkých námořních plavidel.http://www.ena.lu/mce.cfm.
44 Západní unie byla po přistoupení Německa a Itálie к Bruselské smlouvě přejmenována na 
Západoevropskou unii.
45 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 48.
46 Tamtéž, s. 47.
47 Van der Beugel E. (1966), s. 311.
48 Tj. vládám Francie, Německa a Itálie.
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se ministři zahraničí států Šestky na konferenci v sicilské Messině shodli 

na nutnosti „pracovat na ustavení jednotné Evropy založením společných 

institucí, progresivním srůstáním národních ekonomik, vytvořením  

společného trhu a progresivní harmonizací sociální p o litiky“.49 Za 

účelem detailního rozpracování metod integrace došlo к ustavení 

přípravného výboru pod předsednictvím Paul-Henri Spaaka. Výbor do 

dubna 1956 vypracoval zprávu, která byla konkrétním návrhem dvou 

zmíněných společenství, a v květnu 1956 byl pověřen vypracováním 

smluvních dokumentů. Smlouvy o EHS a EURATOM byly podepsány 

zástupci států Šestky 25. března 1957 v Římě a do konce roku je  také 

jednotlivé parlamenty ratifikovaly.50

Eisenhowerova administrativa jednoznačně přivítala odhodlání 

západoevropských států posílit evropskou jednotu přenesením dalších 

kompetencí na nadnárodní instituce. Mnozí američtí představitelé se však 

domnívali, že přehnaný nátlak během debat o EOS zavinil zmaření 

projektu, a proto se vyjádření amerického postoje vůči soudobému dění 

na evropském kontinentu mělo vyvarovat „přílišného náznaku 

zainteresovanosti “51, který by mohl znovu vyvolat spíše více 

antagonismu než kladného přijetí. Třebaže administrativa zvolila odlišný 

přístup, její podpora evropské integrace nedoznala změny. Nový impuls 

pro proces sjednocování západní Evropy nabízel další příležitost, jak 

organicky připoutat Německo к západnímu společenství a zároveň 

pozvednout francouzské sebevědomí, tj. jevil se jako pravděpodobně 

permanentní řešení letitého francouzsko-německého problému.52

Američané nejdříve věnovali mnohem větší pozornost atomovému 

společenství než společnému trhu. Mírové využití atomové energie se 

jevilo jako logické rozšíření integrace jedné oblasti (uhlí a oceli) na 

oblast další (jadernou energii) a přitom nenaráželo na odlišné zájmy 

evropských zemí -  v nukleární oblasti byla západní Evropa závislá na

49 The Messina Declaration (1955), http://www.evropska-unie.cz/download/eng/ 
official_documents/PDF_documents/ The_Messina_Declaration_1955_EN_pdf.pdf.
50 Plechanovová B., Fidler, J. (1997), s. 115.
51 Citováno podle: Beloff M., The United States and the Unity o f Europe, Wasington 1963, 
s. 89.
52 Warner G., Eisenhower, Dulles and the Unity o f Western Europe, 1955-1957, 
International Affairs, 1993, Vol. 69, No. 2, s. 322.
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americké technologii i dodávkách štěpného uranu. Teprve v únoru 1957, 

kdy se již  schylovalo к podpisu Římských smluv53, prezident Eisenhower 

oficiálně oznámil, že Spojené státy vítají program mírového využití 

atomové energie, a nabídl atomovému společenství americkou pomoc. 

Podobně zdrženlivý byl i ve vztahu к EHS. Když po přijetí zprávy 

Spaakova výboru vystoupila v listopadu 1956 britská vláda s vlastním 

protinávrhem (jenž měl neutralizovat vliv tvořícího se nadnárodního 

uskupení na podmínky obchodu v západní Evropě), zaujal americký 

prezident nestranné stanovisko: „Sledujeme tento úžasný vývoj

s největším zaujetím. Protože, přátelé, ja k  Evropa sílí ekonomicky, 

získáváme v každém směru. "54

Americká strana byla ustavení společného trhu a přibližování 

hospodářské politiky členských států Šestky nakloněna primárně 

z politických důvodů, ale i ekonomické motivy hrály svou roli.55 Projekt 

se jí však zdál stěží realizovatelným, kvůli očekávaným výhradám 

protekcionistické Francie. Paříž však prokázala nejen značný zájem o 

EURATOM, ale relativně málo času si vyžádalo také vyřešení sporných 

otázek týkajících se EHS. Naopak Velká Británie znovu zůstala stranou a 

prosazovala vytvoření evropské oblasti volného obchodu.

Eisenhower a Dulles si uvědomovali, že jednotnější západní 

Evropa by mohla vyvíjet protekcionistické tendence a usilovat o zcela 

nezávislou politiku, zvláště vůči Sovětskému svazu, nepřestali však věřit 

v přínos evropské integrace pro evropskou bezpečnost, prosperitu i vliv 

na mezinárodní scénu. Podle prezidentova mínění sjednocená západní 

Evropa mohla přispět к postupnému odpoutání východoevropských 

sovětských satelitů a v konečném důsledku nastolit světový mír. 

Vytvoření třetího mocenského centra mělo Američanům umožnit

53 Smlouva o zřízení Evropského hospodářského společenství a Smlouva o zřízení 
Evropského společenství pro atomovou energii byly podepsány zástupci Belgie, Nizozemí, 
Lucemburska, Francie, Itálie a Německa 27. března 1957 v Římě.
54 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 51.
55 Ekonomické důvody byly sice druhotné, nikoliv však zanedbatelné. Znevýhodnění 
amerických výrobků na trhu EHS bylo inherentním důsledkem vzniku společenství. Na 
druhou stranu Američané předpokládali, že tato diskriminace bude mít jen  dočasný 
charakter a naopak že hospodářský růst přinese větší poptávku po amerických produktech. 
Winand P. (1993), s. 110, 178.
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„posadit se a trochu si odpočinout. “56 Naopak politická rozdrobenost 

západní Evropy v amerických očích představovala nebezpečí, že se 

evropského kontinentu zmocní Sověti, a proto „úplná suverenita tolika 

států Evropy ... byla luxusem, který si j i ž  evropské zem ě nemohly 

dopřávat na americké náklady. “57 Rovněž státní tajemník nepochyboval 

o tom, že rodící se „třetí síla“ bude se Spojenými státy úzce 

spolupracovat „už jen  z toho důvodu, že západní Evropa a Spojené státy 

jsou  součástí západní civilizace dané náboženstvím, kulturou a dalšími
r r 58podstatnými příbuznostmi. “ Republikánská administrativa zkrátka 

předpokládala, že evropská integrace je  v nejlepším zájmu Spojených 

států a že západní Evropa s navrácenou sebedůvěrou nabude rovněž větší 

vědomí spojenecké odpovědnosti.

56 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 19.
57 Citováno podle: Warner (1993), s. 322.
58 Tamtéž, s. 326.



2 . N o v á  e t a p a  v é ř e  a t l a n t i c k é  s p o l u p r á c e  a 

a m e r i c k á  r e a k c e  na  h o s p o d á ř s k ý  v z e s t u p  a p o l i t i c k o u  

e m a n c i p a c i  z á p a d n í  E v r o p y

Spojené státy pokládaly již  od počátků studené války evropskou 

integraci jako součást globálního zápasu mezi demokracií a diktaturou. 

Když se na konci padesátých let západní Evropa s nepostradatelnou 

americkou pomocí definitivně ekonomicky vzpamatovala a těšila se 

politické stabilitě, Washington usiloval o mobilizaci evropského 

potenciálu „ve prospěch celého svobodného svě ta .“59 Noční můrou 

Američanů se stal scénář, kdy se dynamicky rozvíjející a soběstačná 

Evropa uzavře za své ochranářské hradby, půjde svou vlastní cestou a 

zřekne se nejen amerického vůdcovství v Alianci, nýbrž také spojenectví 

se Spojenými státy. Zhoršující se hospodářská situace Spojených států a 

návrat Charlese de Gaulla, který se samozvaně postavil do role mluvčího 

zájmů Evropy, do čela francouzského státu dodávaly podobným úvahám 

na vážnosti.

V americkém zájmu sice bylo, aby se emancipovaná Evropa stala 

aktivnějším účastníkem světového dění, avšak nebylo v něm, aby se 

evropská identita definovala v opozici vůči Spojeným státům. Dosud 

víceméně předpokládaný - a tedy neproblematizovaný - atlantický rámec 

evropské integrace proto začal být americkou stranou explicitně 

zdůrazňován. Američané věřili, že širší a volnější atlantické uspořádání 

by mohlo obklopit užší a pevnější evropské struktury, a předejít tomu, 

aby se západní Evropa obrátila proti americkým politickým a 

ekonomickým zájmům.60 Postupně tak vznikal formálnější koncept 

„atlantického společenství“, jehož účelem bylo posílit transatlantickou 

vazbu a nadále umožnit Spojeným státům efektivně se podílet na 

ovlivňování evropských záležitostí. Zatímco Eisenhower se především 

snažil uchovat a upevnit dosavadní západní jednotu, jelikož pro něj bylo 

primárním „ účelem Severoatlantické aliance postavit se na odpor vůči

59 Winand P. (1993), s. 253.
60 Gianque J., Grand Designs & Visions o f  Unity. The Atlantic Powers and the 
Reorganization of Western Europe, 1955-1963, Chapel Hill 2002, s. 98.
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sovětské agresi“61, Kennedy chtěl modernizovat transatlantické 

spojenectví a nalézt politickou definici termínu atlantické společenství. 

Oba americké prezidenty však spojovalo úsilí o zprostředkování zdrojů 

západní Evropy ve prospěch naplňování společných cílů Západu při 

současném zachování hlavní role Spojených států v Alianci.

2.1 Atlantické partnerství na konci Eisenhowerových let

Eisenhowerova administrativa nepřestala vnímat evropskou 

integraci a atlantickou spolupráci jako spojené nádoby. Nicméně odchod 

Dullese z funkce státního tajemníka v dubnu 1959 a jeho nahrazení více 

atlanticky orientovaným Christianem Herterem pomohly relativně snadno 

uskutečnit přechod americké politiky od bezvýhradné podpory regionální 

integrace ke snahám zahrnout EHS do širšího atlantického rámce. Státy 

Šestky se podílely na fungování NATO a až do nástupu Charlese de 

Gaulla do čela francouzského státu nikdo nezpochybňoval výsadní 

postavení Spojených států v Alianci.62 Nepříznivý vývoj americké 

ekonomiky63 a důsledky vzniku EHS však vedly W ashington v letech 

1958-1959 к podnícení dvou významných iniciativ, které měly přispět 

к reformě atlantických ekonomických vztahů.64

61 Kissinger H. (1999), s. 637.
62 Tj. vojenskou část NATO tvořilo integrované vojenské velení a koordinaci spojenecké 
diplomacie zajišťovaly politické konzultace. Mocenskou nerovnováhu mezi Amerikou a 
Evropou odrážel kontrast mezi americkým vrchním spojeneckým vojenským velitelem a 
evropským politickým generálním tajemníkem.
63 V roce 1958 americký export klesl o 14% na hodnotu 17, 9 miliard dolarů, dovoz pokles 
o 3% na hodnotu 12, 6 miliard dolarů. Přebytek obchodní bilance Spojených států činil 
v roce 1957 6, 5 miliard dolarů, v roce 1959 to již  bylo o miliardu dolarů méně. Winand P. 
(1993), s. 117. Podobně znepokojivý byl narůstající deficit platební bilance Spojených států 
-  vývoj platební bilance je  obecně považován za důležitý ukazatel mezinárodního postavení 
země. Poválečný systém mezinárodních ekonomických vztahů (bretton-woodský systém) 
byl založen na snaze co nejvíce omezit možnosti států zavádět v obchodních vztazích 
protekcionistická opatření. Zároveň měla být zaručena relativní stabilita v mezinárodních 
měnových vztazích -  v praxi za tímto účelem došlo ke stanovení pevné parity dolaru ke 
zlatu (35$ za trojskou unci) a Spojené státy se zavázaly směnit cizím státům dolary za zlato.
V rámci tohoto systému plynuly po válce do západní Evropy dolary, které zásadně pomohly 
к její hospodářské obnově a zajištění její obrany. Nicméně na konci padesátých let se 
začaly projevovat obtíže tohoto systému -  přebytek dolarů v Evropě, narůstající deficit 
platební bilance Spojených států a odliv jejich zlatých rezerv. Plechanovová B., Úvod do 
mezinárodních vztahů. Výběr textů, Praha 2003, s. 98-99.
64 Lundestad G. (1998), s. 52.
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2.1.1 Zahájení Dillonova kola jednání GATT

První iniciativou byl návrh z října 1958 na zahájení dalšího kola 

jednání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).65 V lednu 1959 

vstupovala v platnost ustanovení Římských smluv o okamžitém snížení 

cel o 10% mezi členskými zeměmi EHS, přičemž další postup snižování 

cel byl rozvržen do přibližně osmnácti měsíčních cyklů. Podobně bylo 

regulováno zvyšování dovozních kontingentů z třetích zemí v první fázi o 

20% a dále postupně v etapách.66 Zahájení Dillonova kola jednání GATT 

bylo z americké strany motivováno především potřebou snížení 

společného vnějšího tarifu EHS, aby měl americký export nadále zajištěn 

relativně plynulý přístup na dynamicky se rozvíjející evropský trh.

V roce 1934 se prezident Franklin D. Roosevelt, v reakci na chaos 

panující v mezinárodním obchodu (způsobený hospodářskou krizí a 

nenaplněným předpokladem, že silný americký protekcionismus povede 

ke kýžené hospodářské obnově), obrátil na Kongres, aby mu svěřil 

rozsáhlé pravomoci к vyjednání recipročního snížení tarifů s cizími 

zeměmi к podpoře amerického exportu a obnovení hospodářského zdraví. 

Od té doby byl Zákon o recipročních obchodních dohodách úspěšně 

obnovován, avšak se stále s významnějšími omezeními. V srpnu 1958 

prošla Kongresem relativně liberální obchodní legislativa, která 

opravňovala Eisenhowerova к vyjednání snížení existujících tarifů o 

20% během čtyř let, přičemž žádný z tarifů neměl být snížen o více než 

10% během jednoho roku. Prezident byl zmocněn jednat nejenom „se 

zahraničními vládami, nýbrž i s jejich zástupci“67, tj. rovněž 

s představiteli EHS. Během jednání GATT se však naplno prokázaly 

limity americké strany -  když v srpnu 1961 zástupci EHS navrhli

65 Páté kolo jednání GATT (probíhající v letech 1958 až 1962) mělo za účel -  stejně jako 
předešlá čtyři kola - liberalizaci obchodu a snižování celních tarifů mezi průmyslovými 
zeměmi.
66 Přechodné období bylo stanoveno na dvanáct let po třech etapách a mělo sloužit к a 
postupnému odstranění vnitřních překážek volného pohybu zboží, osob a kapitálu a aplikaci 
a harmonizaci společných politik. O přechodu bylo nutné hlasovat v Radě jednomyslně.
V případě, že by se ekonomiky členských zemí ocitly v obtížích, mohly země EHS za 
dodržení procedurálních podmínek zabránit přechodu do další fáze a pozdržet zahájení další 
etapy o jeden rok. Fiala P., Pitrová M. (2003), s. 69.
67 Winand P. (1993), s. 128.
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paušální snížení cel na průmyslové zboží o 20%, Američané mohli
z :o

nabídnout jen  rozhovory založené na principu položka po položce.

2.1.2 Vznik OECD

Druhá iniciativa reagovala na rozdělení západní Evropy na dvě 

rozdílné hospodářské skupiny, EHS a ESVO, a vyústila v transformaci 

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) v 

Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). OEEC poté, 

co splnila svou úlohu v rámci poválečné hospodářské obnovy členských 

zemí, nedokázala po ukončení americké pomoci nalézt svou vlastní 

agendu a stala pouhým diskusním fórem. Neúspěch jednání o vytvoření 

oblasti volného obchodu mezi šesti státy společného trhu a ostatními 

jedenácti zeměmi OEEC prestiži organizace rozhodně nepřidal, navíc 

Velká Británie po jejich krachu v polovině prosince 1958 začala 

formovat nové integrační uskupení -  Evropské sdružení volného obchodu 

(ESVO), jež bylo čistě zónou volného obchodu s průmyslovými 

produkty, a nemělo ambice zavazovat své členy к celní a obchodní 

spolupráci vůči třetím zemím.69

Američané však jednoznačně preferovali Evropu soustředěnou 

kolem Římských smluv jako základ nového ekonomického a politického 

uspořádání Starého kontinentu a vedeni obavami o atlantickou jednotu, 

považovali za žádoucí navázat užší ekonomické vztahy s evropskými 

zeměmi a přitom vyřešit rozpor v obchodních vztazích dvou evropských 

hospodářských bloků liberalizací obchodu v globálním kontextu. Dalším 

důležitým americkým motivem pro transformaci OEEC bylo přenesení 

části břemene pomoci rozvojovým zemím na bedra svých ekonomicky se 

vzmáhajících evropských partnerů.

V prosinci 1959 proto americký státní podtajemník Douglas 

Dillon během své návštěvy Evropy jednal s představiteli Velké Británie, 

Francie, Německa a EHS o možnosti revitalizace stagnující OEEC 

rozšířením jejího členstva o Spojené státy a Kanadu a přeorientováním

68 Míru neefektivity jednání založené na tomto principu dokládá skutečnost, že americké 
straně trvalo celé dva roky (od června 1958 do června 1960) pouze vypracovat seznam 
položek, o kterých je  možné jednat.
69 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 119-121.
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agendy organizace.70 Výsledkem byla dohoda o vytvoření nástupnické 

organizace s cílem přispívat к rozvoji světového obchodu a koordinovat 

pomoc rozvojovým zemím. Konvence ustavující Organizaci pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj byla podepsána v polovině prosince 

1960. OECD poskytla Spojeným státům fórum, na kterém se poprvé jako 

plnohodnotný člen71 mohly podílet na ovlivňování podmínek obchodních 

vztahů v Evropě. Washington sice předpokládal, že v rámci nové 

organizace dokáže evropské členy vést, na druhou stranu však nechtěl 

přijít o svobodu vlastního rozhodování v ekonomických otázkách. Tyto 

záměry odrážel charakter OECD -  organizace neměla být založena na 

nadnárodním principu a rozhodnutí měla být přijímána jednohlasně 

abstenčním hlasováním.72

Vznik OECD a zvláště zahájení nového kola jednání GATT 

znamenaly výrazné posílení atlantického rámce evropské integrace. 

Mnohem významnější výzvu atlantické jednotě a dosavadní evropské 

politice Spojených států přinesly představy Charlese de Gaulla o podobě 

transatlantického vztahu.

2.1.3 De Gaullovo zpochybnění americké koncepce západní jednoty

V polovině roku 1958, kdy se Francie nacházela na pokraji 

občanské války a hospodářského rozvratu v souvislosti s trvajícím 

konfliktem v Alžírsku, se po dvanácti letech strávených v ústraní vrátil 

do čela francouzské vlády generál Charles de Gaulle. Během několika 

měsíců se mu podařilo prosadit změnu politického systému čtvrté 

republiky a posílit pravomoci prezidenta. Podzimní referendum o změně 

ústavy posvětilo vznik páté republiky a o vítězi prosincových

70 Smluvní strany vyjádřily přesvědčení, že ekonomická obnova a pokrok Evropy otevřely
nové perspektivy pro posílení mezinárodní ekonomické spolupráce, jež by s sebou přineslo 
významný příspěvek к prohlubování mírových a harmonických vztahů mezi národy světa. 
Deklarovaly svou „ rozhodnost vzájemnými konzultacemi a spoluprací maximálně rozvíjet a 
co nejúčinněji využívat své kapacity a možnosti к  dosažení co největšího růstu svého 
hospodářství a zlepšení ekonomického a sociálního blahobytu svých národů Zároveň se 
shodly na tom, že „ ekonomicky pokročilejší národy by měly spolupracovat co nejlépe dle 
svých schopností při poskytování pomoci zemím v procesu ekonomického rozvoje. “ Srov. 
Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, 
http://www. oecd.org/document/7/0,2340, en_2649_201185 1915847_1_1_1_1,00. html.
71 V OEEC byly Spojené státy přidruženým členem.
72 Winand P. (1993), s. 130-137, Gianque J. (2002), s. 104-5.
73 Lundestad G. (1998), s. 53-4.
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prezidentských voleb ve Francii nebylo mnoho pochyb. Jedním 

z hlavních úkolů, které si de Gaulle jako nový prezident předsevzal, bylo 

obnovení sebeúcty Francie - země, která ve dvacátém století šla od 

porážky к porážce, což se nevyhnutelně projevilo prostoupením 

francouzského národa pocitem neúspěchu, zranitelnosti a historického 

ponížení.74

2.1.4 Úsilí o návrat Francie mezi světové velmoci 

De Gaulle věřil, že je  jeho posláním vést Francii v čele evropské 

civilizace proti „ degenerujícím vlivům ja k  z Východu, tak ze Západu. “75, 

a z tohoto důvodu usiloval o dosažení co nej větší samostatnosti jak ve 

vztahu к protivníkům, tak ke spojencům. Protože kladl především důraz 

na odpovědnost své země za vlastní obranu, francouzský prezident 

obhajoval vytvoření nezávislé národní nukleární síly. Organizace 

Severoatlantické smlouvy byla pro něj přijatelnou výhradně jako koalice 

národních států, nikoli jako nástroj udržení anglosaské dominance 

v Evropě, a podle jeho přesvědčení Francie nemohla v západním 

společenství nadále akceptovat ani tu nejmenší podřízenost vůči 

Spojeným státům, jelikož by bylo „ nesnesitelné, kdyby veliký stát 

ponechal svůj osud, svá rozhodnutí a činy na jiném  státu, i kdyby byl 

přátelský ... integrovaná zem ě ztrácí zájem o svoji národní obranu, 

protože za ni není odpovědná. “76 Francouzské výzvy к autonomii 

jaderného odstrašení byly v přímém protikladu vůči americkému 

zdůrazňování jednoty zájmů Západu a argumentaci, že vytvoření 

nezávislé francouzské nukleární síly není nutné a bude považováno za 

známku nedůvěry (za Eisenhowerovy administrativy), resp. naléhání na 

integraci nukleárních zbraní v rámci Aliance (za Kennedyho 

administrativy).

74 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 121-122.
75 Luňák P. (1997), s. 166.
76 Citováno podle: Kissinger H. (1999), s. 630.

34



2.1.5 De Gaullúv návrh na reformu NATO

Nicméně v roce 1958 měl francouzský jaderný program ke 

konečnému úspěchu stále ještě daleko. Přímý podíl na rozhodnutích 

ovlivňujících bezpečnost Francie, Evropy a celého světa, tj. rozhodnutí o 

použití jaderných zbraní, měla Francii poskytnout užší trojstranná 

spolupráce mezi Washingtonem, Londýnem a Paříží. Svou představu o 

novém uspořádání NATO sdělil de Gaulle v memorandu, které zaslal 

americkému prezidentovi Eisenhowerovi a britskému premiérovi 

Macmillanovi v září 1958, tedy v době, kdy byl ještě posledním 

předsedou vlády čtvrté republiky. De Gaulle navrhoval, aby uvnitř 

struktury Severoatlantické aliance byl vytvořen politický direktoriát, 

tvořený šéfy vlád Spojených států, Velké Británie a Francie. Tento orgán 

by se periodicky scházel, nesl odpovědnost za společná rozhodnutí o 

všech politických záležitostech ovlivňujících světovou bezpečnost, 

vytvářel a v případě potřeby také realizoval strategické plány, zvláště ty, 

v nichž jde o použití jaderných zbraní.77 Svůj návrh na vytvoření 

velmocenského triumvirátu de Gaulle spojil s hrozbou vystoupení 

Francie z NATO: „Francouzská vláda ... považuje takovou bezpečnostní 

organizaci za nepostradatelnou. Od této chvíle na ní bude zcela záviset
78je j í  další setrvání v NATO. “

Generálova snaha o proniknutí do užšího americko-britského 

atomového klubu uvnitř Aliance se však nesetkala s nadšeným přijetím. 

Poválečnou politikou Spojených států v otázce jaderného odstrašení bylo 

odradit evropské partnery v NATO od výroby nezávislých jaderných 

zbraní. Na základě Zákona o jaderné energii (tzv. MacMahonův zákon) 

z roku 1948 nesměly americké administrativy poskytovat jiným  státům 

informace týkající se atomové energie. Američtí představitelé proto 

nehodlali dát Francii, tj. zemi nukleární zbraně teprve vyvíjející (navíc 

к americké nelibosti), právo veta jejich použití ani si nepřáli vytvořením 

velmocenského triumvirátu uvnitř Aliance dávat podnět к diskusím o 

diskriminaci ostatních členů NATO. Také Britové se bránili rozmělnění 

svého „zvláštního vztahu“ se Spojenými státy. Velká Británie

77 Newhouse J., De Gaulle and the Anglo-Saxons, London 1970, s. 70.
78 Citováno podle: Kissinger H. (1999), s. 636.
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disponovala v důsledku jaderné spolupráce s Američany během druhé 

světové války vlastními - i když omezenými -  jadernými silami. Navíc v 

červenci 1958 dosáhla britská diplomacie zásadního průlomu v otázce 

možnosti zpřístupnění jaderných informací Spojených států. S ohledem 

na uzavření americko-britské dohody o spolupráci při společném využití 

jaderné energie pro účely vzájemné obrany79 došlo ještě týž měsíc 

к doplnění MacMahonova zákona o dodatek, jenž umožňoval spolupráci 

s Velkou Británií v oblasti jaderných zbraní.80 Tato klauzule se netýkala 

jaderné spolupráce mezi Spojenými státy a Francií.

Avšak francouzský prezident nepřestal lpět na podstatě svého 

návrhu, tj. neslevil z požadavku, aby se Spojené státy, Velká Británie a 

Francie společně zabývaly koncipováním politických a strategických 

plánů západního společenství. De Gaulle po další léta naléhal na přijetí 

své koncepce reorganizace NATO a zároveň dával anglosaským 

partnerům najevo, jak  vážně myslel svou dřívější hrozbu - přistoupil 

к postupnému vyvažování Francie z vojenských struktur Severoatlantické 

aliance. Prvním krokem bylo vyřazení středomořské flotily z jednotek 

podřízených velení NATO v březnu 1959. Navíc čím menší byla ochota 

atlantických spojenců přiznat Francii rovné velmocenské postavení, tím 

větší význam de Gaulle přikládal samostatnému francouzskému 

jadernému programu. V únoru 1960 Francie konečně uskutečnila svůj 

první jaderný výbuch a budoucí „force de frappe“ (úderná síla) jí měla 

poskytnout možnost hájit svou vlastní existenci.

De Gaullovo prosazování nezávislejší evropské politiky s sebou 

nutně přinášelo, z amerického hlediska nutně zneklidňující, praktický 

důsledek -  oslabování role Spojených států na evropském kontinentu. 

Podle francouzského prezidenta se Evropa nemohla spoléhat, že v ní 

Spojené státy zůstanou na neomezenou dobu, a musela se pod 

francouzským vedením připravit na dobu, kdy bude čelit budoucímu 

vývoji sama. Z tohoto důvodu byl pro de Gaulla direktoriát jedinou

79 Viz. Agreement between the Government o f the United States o f America and the 
Government o f the United Kingdom o f Great Britain and Northern Ireland for Cooperation 
on the uses o f  Atomic Energy for Mutual Defense Purposes, http://www.basicint.org/ 
nuclear/195 8MDA.htm.
80 Podnětem к přehodnocení dosavadní americké obranné strategie se stalo vypuštění 
sovětské družice Sputnik v říjnu 1957. Luňák P. (1997), s. 162.
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přijatelnou formou atlantického partnerství - v této koncepci 

bezpečnostního uspořádání (západního) světa by výhradně Francie byla 

odpovědná za hájení zájmů Evropy a postkoloniální Afriky.

Když jednání o možné reorganizaci Severoatlantické aliance 

uvízla v průběhu roku 1960 na mrtvém bodě, de Gaulle usoudil, že 

„ otázka přetvoření Aliance nemůže být prakticky položena dokud Evropa
f  ( 81 r  f  гnebude politickou konstrukcí. “ Evropské hospodářské společenství se 

tak mělo stát základnou pro francouzský mocenský vzestup. Při pokusu 

přizpůsobit evropské struktury svým představám se de Gaulle střetl nejen 

s francouzskými partnery v EHS, ale také s administrativou nového 

amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

2.2 Pokus o novou architekturu atlantického společenství: Geneze 

Kennedyho „Skvělého plánu“, leden 1961-květen 1962

V oblasti evropské integrace bývá prezident Kennedy často 

označován za nadšeného stoupence politiky partnerství mezi Amerikou a 

sjednocenou Evropou v transoceánském rámci.82 Podle představ
• • • 84Kennedyho administrativy mělo atlantické společenství, poté co splnilo 

svou bezprostřední poválečnou roli, tj. hospodářské ozdravení a obnovení 

politické stability demokratických režimů v Evropě, přikročit na počátku 

šedesátých let к mnohem ambicióznějším cílům -  stát se opravdovým 

jádrem svobodného světa. Politicky a ekonomicky integrovaná Evropa se 

měla stát rovnoprávným partnerem Spojených států a podílet se na 

břemenech a závazcích vůdčího postavení ve světě. Společná politická, 

ekonomická a vojenská akce dvou pilířů západní aliance by vycházela 

z konzultace a koordinace mezi Američany a Evropany. To bylo gros tzv.

81 Citováno podle: Gianque J. (2002), s. 103.
82 Winand P. (1993), s. 139.
83 Kennedyho tým poradců zahrnoval Deana Ruska, státního tajemníka a odborníka na 
Dálný Východ; Roberta McNamaru, tajemníka obrany (a reprezentanta Republikánské 
strany); McGeorge Bundyho, poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti nebo 
George Balla, nejdříve státního podtajemníka pro hospodářské záležitosti a později státního 
podtajemníka. Ball byl blízkým přítelem Jeana Monneta a rozhodným zastáncem evropské 
integrace.
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г г 84 ,  r  гSkvělého plánu , oficiálně oznámeného v červenci 1962. Americká 

představa o „rovném sdílení povinností“ však byla ve skutečnosti 

mnohem mlhavější než představa o „stejné úrovni oběti. “85 

Demokratická administrativa koneckonců věřila, že je  v zájmu všech 

členů NATO, aby politické a strategické vedení Spojených států 

v Alianci zůstalo zachováno, a snažila se je  alespoň učinit pro Evropany 

méně zjevným. Od evropských zemí naopak očekávala, že budou větší 

měrou přispívat na hrazení nákladů společné agendy.86 Americká 

zahraniční politika v tomto smyslu usilovala usměrněním evropského 

vývoje o odvrácení relativního oslabování pozice Spojených států na 

mezinárodní scéně.87

Avšak v lednu 1961, kdy Kennedy přišel do Bílého domu, nebyla 

forma evropská integrace tématem, kterému by nový americký prezident 

věnoval zvláštní pozornost. Dvě věci, které jej daleko více 

znepokojovaly, byly předpokládané apokalyptické důsledky nukleární 

války a narůstající deficit obchodní bilance Spojených států.88 

Kennedyho představy o spolupráci mezi Starým a Novým světem se 

dosud omezovaly pouze na vzletná prohlášení o přání dosáhnout

SJ Kniha Josepha Krafta, novináře blízkého Bílému domu, s názvem Skvělý plán a 
s příznačným podtitulem Od společného trhu к atlantickému partnerství zachycuje 
optimismus Kennedyho administrativy poloviny roku 1962 ohledně nového uspořádání 
vztahů mezi oběma stranami Atlantiku, tj. „kreativní harmonie mezi Spojenými státy a 
Evropou vycházející z[e společných]  ekonomických, vojenských a politických cílů. “ Kraft 
J., Grand Design. From Common Market to Atlantic Partnership, New York 1962, s. 22.
85 Address in the Assembly Hall at the Paulskirche in Frankfurt, 25 June 1963, Public 
Papers o f the Presidents o f the United States. John F. Kennedy. Containing the Public 
Messages, Speeches and Statements o f the President. January 1 to November 22, 1963, 
Washington (D.C.), (1964), s. 520.
86 Luňák P. (1997), s. 172.
87 Costigliola F., The Failed Design: Kennedy, de Gaulle and the Struggle for Europe,
Diplomatic History, 1984, Vol. 8, No. 3, s. 227.
88 Lundestad G. (1998), s. 90-91. V období let 1958 až 1961 se propast mezi množstvím 
dolarů, které Spojené státy investovaly v zahraničí a jim iž hradily své závazky, a 
množstvím dolarů, které se vracely zpět, podstatně prohloubila. Během tří let se deficit 
platební bilance Spojených států zvýšil o 11 miliard dolarů, přičemž hodnota zlatých rezerv 
Spojených států klesla o 5 miliard dolarů. Kennedy za hlavní příčiny nepříznivého vývoje 
označoval omezenou schopnost amerického zboží konkurovat na zahraničních trzích a odliv 
soukromého kapitálu ze Spojených států. Srov. Annual Message to the Congress on the 
State of the Union, 30 January 1961, Public Papers of the United States. John F. Kennedy. 
Containing the Public Messages, Speeches and Statements of the President. January 20 to 
December 31, 1961, Washington (D.C.), (1962), s. 19. Znepokojení nerozptyloval ani vývoj 
amerického hospodářství — nezaměstnanost dosahovala 6ti procent, hospodářský růst 
stagnoval na 2, 5 až 3 procentech. Winand P. (1993), s. 168.
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„stabilního a kreativního partnerství mezi rovným i“ 9 a co se charakteru 

evropské jednoty týkalo, Evropa к ní měla dojít svou vlastní cestou. 

Nacionalismus per se přitom Kennedy nepovažoval za zhola škodlivý 

jev, neboť věděl, že Spojené státy by se také nevzdávaly své vlastní 

suverenity lehce, a toto vědomí jej činilo značně skeptickým vůči 

rigidním nadnárodním evropským strukturám. Prezidentův počáteční 

skepticismus však brzy vystřídala pragmatická podpora evropské 

integrace jako prostředku posílení západní jednoty a atlantické 

solidarity.<X) V kontextu prohlubujícího se rozkolu mezi evropskou 

politikou Spojených států a Francie tak Kennedy hájil koncepci 

nadnárodní Evropy politicky a ekonomicky otevřené okolnímu světu, 

zvláště atlantickému společenství, proti de Gaullově vizi autarkní Evropy 

složené z národních států, ve které by Francie hrála hlavní roli.

2.2.1 Achesonova zpráva 

Základní postuláty Kennedyho administrativy ohledně podoby 

transatlantického vztahu byly formulovány v tzv. Achesonově zprávě91 

z března 1961. Dokument navrhoval prohloubení spolupráce mezi 

Spojenými státy a jejich spojenci, současně však kladl důraz na posílení 

amerického vedení v západní alianci, hlavně ve strategicko-vojenské 

oblasti. Politické konzultace v rámci NATO měly „přivodit změnu 

perspektivy a politiky našich [evropských]  spojenců, tím že je  

přesvědčíme o našem porozumění jejich  problémů. “92 Stejně jako 

předchozí poválečné administrativy, i ta Kennedyho se obtížně 

vypořádávala s myšlenkou jiné formy atlantického partnerství než 

spolupráce založené na podmínkách koncipovaných ve Washingtonu. „ V 

očích Američanů se aliance podobala veřejné obchodní společnosti, v níž 

by vliv jednotlivých partnerů měl odrážet jejich  podíl na majetku a měl 

by být přímo úměrný materiálnímu příspěvku, který daná zem ě věnuje

89 Winand P. (1993), s. 139.
90 Schlesinger A. Jr., A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House, Boston 1965, 
s. 781-782.
91 Dean Acheson byl ad hoc poradcem prezidenta Kennedyho (od svého odchodu z politiky 
v roce 1953 již  nepřijal žádnou funkci v administrativě).
92 Citováno podle: Gianque J. (2002), s. 108.
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společnému úsilí. “93 Hlavním záměrem konzultací tedy mělo být 

přizpůsobení postoje evropských zemí americké zahraniční politice 

nikoliv naopak. Zvláště de Gaulle však citlivě rozlišoval mezi tím, zd a je  

informován o rozhodnutí, které již  americký prezident přijal, nebo zd a je  

konzultován kvůli rozhodnutí, jež by měl americký prezident teprve
v  94přijmout.

Zpráva rovněž obsahovala návrh nové strategické koncepce, která 

by nahradila doktrínu hromadné odvety.93 Hlavním záměrem tajemníkem 

obrany McNamarou vypracované strategie pružné reakce bylo omezení 

konfliktu v Evropě na nejnižší možnou míru a racionální, tj. 

odstupňované, použití jaderných zbraní. Na případnou sovětskou 

provokaci vedenou konvenčními prostředky mělo NATO reagovat 

odpovídající konvenční odpovědí, ne automatickým použitím nukleární 

síly. Nová strategie tak měla „ Spojeným státům umožnit, aby si určily, 

pokud by protivník spolupracoval, ja k  a kterými zbraněmi by válka byla 

vedena a za jakých podmínek by byla ukončena. “96 Podmínkou, která 

musela být splněna, aby strategie pružné reakce mohla efektivně 

fungovat, bylo podléhání nukleárních zbraní centrální, tj. americké 

kontrole. Kvůli splnění této podmínky bude Kennedyho administrativa 

vyzývat к integraci všech jaderných sil Aliance a označovala národní 

nukleární programy za „ nebezpečné, nákladné, snadno zastarávající, 

nevěrohodné pokud jd e  o jejich  odstrašující funkci. “97 Ve vztahu 

к Sovětskému svazu bylo jádrem  americké iniciativy úsilí o posílení 

odstrašení tím, že jaderná hrozba byla ve srovnání s doktrínou masivní 

odvety učiněna věrohodnější, ve vztahu к evropským spojencům snaha 

Spojených států podržet si v rámci NATO právo veta použití jaderných 

zbraní a tím snížit riziko vypuknutí globálního nukleárního konfliktu.

93 Kissinger H. (1999), s. 628.
94 Costigliola F., (1984), s. 244.
95 Hromadná odveta byla založena na principu, podle kterého si potenciální agresor měl být 
jist, že jeho akce nezůstane bez odvety a že tato odveta pro něj bude mít zničující důsledky. 
Američtí spojenci museli spoléhat na to, že se deklarovaná hrozba bude realizovat, což ve 
svých důsledcích znamenalo důvěru v ochotu Spojených států riskovat zničení vlastního 
území kvůli obraně Evropy. Luňák P. (1997), s. 160-161.
96 Kissinger H. (1999), s. 638.
97 McNamara Speech at Michigan University (Ann Arbor), Jíme 16 1962, citováno podle: 
Winand P. (1993), s. 234.
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Dalším stěžejním postulátem obsaženým v Achesonově zprávě 

bylo rozšíření EHS o Velkou Británii, jež mělo definitivně odvrátit 

rozštěpení Starého světa na dvě Evropy, jednu soustředěnou okolo 

Římských smluv a druhou vytvořenou v podobě ESVO. Navzdory 

ekonomickým problémům, které Spojeným státům přinesl vznik EHS a 

které by vstup Velké Británie do společného trhu ještě zvýraznil, byla 

Kennedyho administrativa „v zájmu silnějšího atlantického společenství
QO

... připravena se s těmito problémy potýkat. “ V krátkodobé perspektivě 

sice členství Velké Británie v EHS a přijetí jeho ochranářské politiky 

poškozovalo americké obchodní zájmy, z dlouhodobého hlediska by však 

bylo možné prostřednictvím Velké Británie vnést do protekcionistické 

Evropy prvek svobodného obchodu. Navíc Spojené království se svou 

vyspělou politickou kulturou mělo zásadně přispět к zachování evropské 

stability a demokratického vývoje, dosud do značné míry vázaných na 

osoby dvou státníků, francouzského prezidenta de Gaulla a německého 

kancléře Adenauera, a posloužit evropskému kontinentu jako kotva 

uvnitř západního společenství."

2.2.2 Transformace „zvláštního vztahu“

Američané na rozdíl od Britů stále více přikládali vzájemnému 

„zvláštnímu vztahu“ spíše symbolický význam. Z hlediska koncepce 

americké zahraniční politiky nespočívala zvláštní role Velké Británie 

v tom, že se jednalo o spojeneckou zemi, ale že tento evropský stát -  na 

rozdíl od gaullistické Francie - sdílel americkou globální vizi.100 Podle 

W ashingtonu měla hrát Velká Británie v budoucí sjednocené Evropě 

vedoucí roli a mnozí Američané věřili, že „pokud Anglie vstoupí do 

Evropy, vezme s sebou vědom í,, zvláštního vztahu “ a my tak poté budeme 

m ít ,,zvláštní vztah “ s Evropou. “101

98 FRUS, 1961-3: XIII, Memorandum of Conversation Kennedy-Adenauer, 13 April 1961, 
s. 6-7.
99 FRUS, 1961-3: XIII, Memorandum From the Under Secretary o f  State for Economic 
Affairs (Ball) to President Kennedy, 23 August 1961, s. 37-38. Srov. Luňák P. (1997), s. 
176-177.
100 Costigliola F., (1984), s. 234.
101 Lundestad G. (1998), s. 62.

41



Kennedyho administrativa poukazovala na skutečnost, že pouze 

politické výhody mohou ospravedlňovat ekonomickou diskriminaci 

Spojených států po rozšíření společného trhu. Protože EHS bylo vnímáno 

jako základ politické federace, měla Velká Británie usilovat o členství 

jen v případě, že bude připravena v plném rozsahu akceptovat politické 

implikace evropské integrace. Na druhou stranu Američané věřili, že 

evropský integrační proces dospěl do takového stádia, že Velká Británie 

ani nebude schopna dosáhnout významného rozmělnění integračních 

struktur. Z těchto důvodů bylo z amerického hlediska pro atlantické 

společenství nejlepší, aby „ Spojené království vstoupilo do EHS bez 

výhrad к jeho  soudobé podobě. “102 Při návštěvě Washingtonu na počátku 

dubna 1961 Macmillan informoval Kennedyho o odhodlání britské vlády 

požádat o zahájení jednání o vstupu Velké Británie do Evropského 

hospodářského společenství. Prezidentská direktiva z 20. dubna 1961 

zcela jasně vyjadřovala americké stanovisko: „Státy Šestky by měly být 

povzbuzovány к přijetí Velké Británie do společného trhu ... a zároveň by 

[jím] nemělo dojít oslabení stěžejních vazeb mezi státy Šestky. “шз

2.2.3 Kennedyho postoj к francouzské alternativní politice

Ve dnech 31. května až 2. června 1961 se v Paříži uskutečnila 

první (a nakonec také jediná) schůzka Kennedyho s de Gaullem. 

Americký prezident ubezpečoval svého francouzského kolegu, že 

Spojené státy nevnímají „Evropu roku 1961 jako  Evropu roku 1947“ш  a 

že ji respektují jako nej významnějšího amerického spojence. Místo 

institucionální reformy NATO však Kennedy de Gaullovi nabídl ,je n “ 

neformální dvoustranné konzultace a vyjadřoval se také odmítavě к 

francouzskému nukleárnímu programu. V atlantické agendě Spojených 

států generál spatřoval snahu Američanů postupně rozšířit podřízenost 

západní Evropy americké hegemonii z vojenské oblasti do dalších sfér 

západního společenství a americkou angažovanost v záležitosti 

případného přijetí Velké Británie do EHS interpretoval jako odklon

102 FRUS, 1961-3: XIII, Memorandum o f Conversation Kennedy-Adenauer, 13 April 1961, 
s. 6-7.
103 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 62.
104 Citováno podle: Gianque J. (2002), s. 109.
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Washingtonu od dosavadní podpory kontinentální integrace směrem 

к politice, která měla zabránit existenci skutečně nezávislého evropského 

hlasu na mezinárodní scéně. Spojené království de Gaulle považoval za 

mluvčího amerických zájmů v Evropě, a proto se nijak netajil svými 

pochybnostmi o upřímnosti Britů přispět к evropské jednotě, a dával 

americkému prezidentovi najevo, že Francie bude nadále usilovat o užší 

spolupráci mezi státy Šestky. Přes odlišnost pohledů na povahu 

Severoatlantické aliance, roli nukleárních zbraní a budoucnost Evropy 

zůstával konflikt mezi Spojenými státy a Francií stále víceméně 

latentním. De Gaullovou prioritou bylo uskutečnění vlastní vize 

evropského politického uspořádání, které by mu konečně umožňovalo 

jednat se Spojenými státy jako rovný s rovným.

2.2.4 Rozhodnutí Velké Británie vstoupit do EHS

Dne 31. července 1961 britský premiér M acmillan v Dolní 

sněmovně britského parlamentu oznámil, že Velká Británie oficiálně 

předloží žádost o členství v EHS. Americké upřednostňování EHS před 

ESVO a politický tlak na vstup Velké Británie do společného trhu měly 

na rozhodnutí britské vlády jistě nemalý podíl, nicméně nezanedbatelnou 

roli rovněž hrál rostoucí význam Evropského hospodářského společenství 

v britské zahraniční a hospodářské politice -  v roce 1961 Velká Británie 

poprvé exportovala více zboží do Evropy než do Commonwealthu a účast 

ve společném trhu slibovala přinejmenším udržet dosavadní 

konkurenceschopnost britských výrobků na trhu zemí EHS. Pro 

představitele Velké Británie nebyla myšlenka evropské jednoty ideálem, 

nicméně rozhodnutí o jejím  akceptování reflektovalo skutečnost, že 

pokud země do EHS nevstoupí, její důležitost na mezinárodní scéně bude 

zastíněna expandujícím hospodářsko-politickým blokem na kontinentu -  

uskupením, které Spojené státy vnímaly jako svého hlavního partnera ve 

svobodném světě.105

Jednání o vstupu Velké Británie do společného trhu byla zahájena 

v říjnu 1961. Britská strana trvala na podmínce, že se v jejich průběhu

105 Camps M., Britain and the European Community 1955-1963, London 1964, s. 281-282.
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podaří nalézt řešení obchodních vazeb se státy Commonwealthu 

(založených na preferenčním systému), dále otázek zemědělské politiky a 

závazků Velké Británie ke státům ESVO.106 Vzhledem ke skutečnosti, že 

žádost o členství v EHS představovala zásadní přelom britské zahraniční 

politiky ve vztahu ke kontinentální Evropě, bylo Kennedyho 

administrativě i představitelům EHS zřejmé, že je  třeba Britům 

poskytnout „ čas na ... přizpůsobení se novým konceptům. “107

2.2.5 Francouzsky impuls pro kontinentální integraci 

Třebaže přijetí Velké Británie do EHS bylo jednoznačně prioritou 

atlantické agendy Spojených států, Kennedyho administrativa se 

nedistancovala ani od podpory dalšího prohlubování spolupráce v rámci 

Šestky. Od února 1961 do dubna 1962 pracovala komise pod 

předsednictvím Christiana Foucheta na vytvoření návrhu smlouvy 

politické unie. Dominantní postavou celé iniciativy byl francouzský 

prezident, který v zájmu posílení postavení členských států navrhl svým 

partnerům v EHS, aby došlo к institucionalizaci politické spolupráce. De 

Gaullova vize Evropy se však zásadně odlišovala od dosavadní praxe 

evropského sjednocování. Nová organizace měla fungovat na základě 

rozhodnutí pravidelných schůzek šéfů států nebo vlád a ministrů 

zahraničí, měla mít stálý sekretariát, stálé komise pro 

zahraničněpolitické, obranné, ekonomické či kulturní záležitosti a 

parlamentní shromáždění, jejichž funkce by byla pouze poradní. 

Formálně by byla vytvořena svého druhu konfederace.108 Francouzský 

prezident již  dříve označil „ evropskou [tj. nadnárodní] myšlenku za 

m rtvou“m  a podle jeho názoru pouze Evropa národů mohla „dostát 

svému poslání, totiž podepřít svou kulturní nadřazenost politickou  

jednotou národů, nikoli však jejich  sjednocením v jakém si evropském  

superstátě. “

106 Plechanovové B., Fidler, J. (1997), s. 127-128.
107 FRUS, 1961-3: XIII, Memorandum o f Conversation Ball-Hallstein (President o f the 
Commision o f the European Economic Community), 13 May 1961, s. 14.
108 Plechanovové В., Fidler, J. (1997), s. 123.
109 Citováno podle: Warner G. (1993), s. 328.
110 Citováno podle: Luňák P. (1997), s. 189.
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Fouchetova komise předložila v listopadu 1961 politickému 

výboru Evropského parlamentu návrh smlouvy na nerozpustitelnou unii. 

Smlouva již  nemluvila o unii národů, nýbrž o unii států, a chybělo v ní 

řešení prvotních výhrad představitelů ostatních zemí Šestky: odvrácení 

obav o ohrožení dosavadního vývoje EHS, vyjasnění otázky týkající se 

přijímání nových členů a problému vazby unie s NATO v oblasti obrany. 

Zvláště nizozemský ministr zahraničí Joseph Luns varoval před 

nebezpečím postupného ovládnutí evropské politiky ze strany Francie, 

resp. francouzsko-německé kliky. Naopak reakce Washingtonu byla 

překvapivě příznivá: „ Spojené státy v principu nejsou proti snahám  

Šestky vytvořit společnou politiku a užší pouto na poli obrany. Nevidíme 

více vnitřní rozpornosti mezi rolí Šestky v obranné oblasti a NATO než je  

mezi rolí Šestky v ekonomické oblasti a OECD. “in  Americká zahraniční 

politika stále zůstávala založena na předpokladu, že dokud evropská 

spolupráce nebude narušovat transatlantické spojenectví, Spojené státy 

budou nakloněny dalšímu prohlubování evropské integrace.

V lednu 1962 předložila Fouchetova komise revidovaný návrh, ale 

ten se francouzským partnerům v EHS jevil ještě horším než jeho 

předchozí znění. Na poslední chvíli totiž de Gaulle do textu prosadil 

nadřazenost orgánů unie nad EHS a zasadil se o vyškrtnutí zmínky o 

vztahu к Severoatlantické alianci. Důsledkem realizace de Gaullova 

plánu by bylo „zastaveníplánovaného vývoje EHS směrem к nadnárodní 

struktuře, v níž by se většinové hlasování mělo stát normou rozhodování 

o budoucí legislativě“U2 a evropské integrační struktury by se naopak 

mohly stát pouhou podřízenou organizací politické unie s pravomocí 

rozhodovat jen  o tom, co by jí politické špičky národních států dovolily.

Nizozemský odpor vůči původnímu znění Fouchetova plánu byl 

po předložení jeho druhé verze podpořen negativní reakcí zbývajících 

čtyř partnerských zemí Francie v EHS a na pařížském setkání ministrů 

zahraničí Šestky v dubnu 1962 došlo к odložení plánu politické unie ad 

acta. Ačkoli to byli představitelé Nizozemska a Belgie, kteří se obávali 

francouzské dominance v Evropě, a proto preferovali instituce EHS před

111 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 62.
112 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 123.

45



navrhovanými strukturami politické unie stejně jako vyřešení otázek 

obranné spolupráce až po začlenění Velké Británie do společného trhu, a 

odmítli Fouchetův plán vůbec projednávat, de Gaulle považoval za 

příčinu neúspěchu své iniciativy americký vliv v Evropě. Na tiskové
113konferenci z 15. května 1962 generál vyjádřil svůj nesouhlas s 

americkou představou transatlantického vztahu: prohlásil, že se západní 

Evropa musí zbavit stavu závislosti na vnějších mocnostech, a vyzval 

Spojené státy, aby přestaly zasahovat do evropských záležitostí. Spor o 

budoucnost Evropy dostal v polovině roku 1962 nový rozměr.

2.3 Konfliktní vize evropských politik: Kennedy versus de Gaulle, 

květen 1962 - leden 1963

V květnu 1962 také státní tajemník Spojených států Dean Rusk 

vyvodil v otázce dalšího směřování evropské integrace závěr, že 

francouzský návrh politické unie „ odporuje konceptu skutečné integrace, 

kterou Spojené státy dlouhodobě podporují. “114 Po de Gaullově veřejném 

prohlášení bylo zcela zřejmé, že generála nebude jednoduché získat pro 

přijetí americké vize atlantického společenství, nicméně američtí 

představitelé podnikali kroky к jejím u uskutečnění navzdory 

deklarovanému francouzskému odporu. Analýza státního departmentu 

z června 1962 konstatovala, že místo přímé konfrontace s de Gaullem by 

Kennedyho administrativa měla usilovat o podporu ostatních evropských 

zemí, na prvním místě Německa, pro svou atlantickou agendu. George 

Ball argumentoval, že „vše, co může de Gaulle dělat, j e  vystupovat proti 

iniciativám ostatních. Není s to vytvořit Evropu podle svých představ, 

je likož jeho  jednání je  založeno na přezíravé touze po  francouzské  

dominanci. V důsledku toho nemá, co by nabídl ostatním evropským  

státům. “115

Až do konce roku 1962 proto zůstávala americká strana poměrně 

optimistická ohledně nalezení společného východiska také s Francií. Ve 

Washingtonu převládalo přesvědčení, že pokud de Gaulle nebude

113 Text konference Charlese de Gaulla z 15. května 1962 dostupný na 
http://www.ena.lu/mce.cfm.
114 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 64.
115 Citováno podle: Gianque J. (2002), s. 113.
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schopen získat pro svou představu budoucího evropského uspořádání 

podporu Německa, sám dospěje к názoru, že se jeho taktika míjí 

účinkem, a „přizpůsobí se situaci přijetím politiky, která bude více 

konzistentní s tou naší. “116 Pozice německého kancléře byla klíčem к 

řešení celého problému -  německé obchodní zájmy a Adenauerovo 

vědomí, že Spojené státy jsou jediným garantem státní existence 

Německa schopným efektivně zasáhnout na jeho obranu a v dlouhodobé 

perspektivě se zasadit o sjednocení dvou německých států na 

demokratickém základě, měly být zárukou, že narovnání německo- 

francouzských vztahů se nebude dít na úkor narušení spojeneckých vazeb 

mezi západní Evropou a Spojenými státy. Vznik politické entity 

(zahrnující také Spojené království), která by byla odpovědnějším 

americkým partnerem v rámci NATO a OECD, měl naopak podle 

Američanů znamenat nový počátek v transatlantických vztazích.

Washington tedy nepřestal prosazovat dlouholetou politiku 

nadnárodní Evropy se silným americkým poutem, tj. koncepci 

„ sjednocené západní Evropy, která by s námi úžeji spolupracovala 

v rámci Atlantické aliance s ohledem na zajištění společné bezpečnosti a 

prohloubení partnerství při sdílení společné odpovědnosti ve vztahu 

к Asii, Africe a Latinské Americe. “U1

Odkazy na atlantický rámec evropské integrace tak nemohly 

neprostupovat text Deklarace vzájemné závislosti Spojených států a 

sjednocené Evropy, vyhlášené Kennedym symbolicky čtvrtého července 

1962 ve Filadelfii: „ Nepovažujeme silnou a sjednocenou Evropu za 

rivala, ale za partnera. Napomoci jejím u vzestupu bylo základním cílem 

naší zahraniční politiky po  dobu 17ti let. ... Trvalo 11 let od vyhlášení 

Deklarace nezávislosti do sepsání [americké] ústavy. Vytvoření funkčních  

federálních institucí si vyžádalo dobu jedné generace. ... Vznik nového
r  r  r ř  o 1 1 8 "evropského domu provází obdobný ... průběh. “ Spojené státy však

116 FRUS, 1961-3, XIII, Scope Paper Prepared in the Department o f State, 11 June 1962, s. 
107.
117 Tamtéž, s. 106.
118 Address at Independence Hall, Philadelphia, 4 July 1962, Public Papers o f the Presidents 
o f the United States, John F. Kennedy Containing the Public Messages, Speeches, and 
Statements o f the President. January 1 to December 31, 1962, Washington (D.C.), (1963), s. 
538.

47



budou „připraveny konzultovat se sjednocenou Evropou cestu a způsob 

vytvoření vzájemně prospěšného partnerství mezi novou unií form ující se 

v Evropě a dlouholetou americkou unií založenou zde před 175ti lety. “119

2.3.1 Zákon o rozšíření obchodu

Nicméně sjednocená Evropa mohla být pro Spojené státy - jako 

obvykle -  obrovským problémem nebo obrovskou příležitostí nejen 

z politického, ale také z ekonomického hlediska. V březnu 1962 Kennedy 

na doporučení Tarifní komise oznámil podstatné zvýšení dovozních cel 

na koberce a sklářské výrobky. V reakci na americký krok se projevila 

solidarita Šestky - Belgie, zvýšením cel nejvíce zasažená evropská země, 

byla podpořena svými partnery a EHS pozastavilo účinnost dojednaných 

úlev na dovoz amerického polystyrenu, polyethylenu, syntetických a 

umělých vláken, barev a laků. Protekcionistické nálady v Kongresu120 

následně přiměly administrativu к přijetí nových opatření týkajících se 

chemických výrobků a produktů z vlny. EHS odpovědělo na drůbeží 

frontě -  vypukl první vážný obchodní konflikt (tzv. kuřecí válka) mezi 

Spojenými státy a EHS.121

Rozpory v ekonomické oblasti v sobě nesly z amerického hlediska 

daleko podstatnější dimenzi. V Evropě se uskutečnil hospodářský zázrak, 

naopak Spojené státy relativně ztrácely na ekonomické síle. К  uchování 

vůdčí pozice Spojených států ve svobodném světě bylo podle Kennedyho 

třeba podnítit domácí růst a exportovat do nových odbytišť, na prvním 

místě do expandujícího EHS, které však bylo chráněno společným 

vnějším tarifem. Americký prezident se vážně obával, že by Spojené 

státy mohl potkat stejný mocenský pád jako se tomu stalo v případě 

Velké Británie: „ Pokud nebudeme schopni udržet naši přebytkovou

119 Address at Independence Hall, Philadelphia, 4 July 1962, Public Papers o f the Presidents 
of the United States, John F. Kennedy Containing the Public Messages, Speeches, and 
Statements of the President. January 1 to December 31, 1962, Washington (D.C.), (1963), s. 
538.
120 V roce 1962 se konaly volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu. Ve Sněmovně
reprezentantů Demokraté ztratili čtyři křesla, ale zachovali si většinu 259 ku 176 křeslům. 
V Senátu získali к  64 křeslům další dvě na úkor Republikánů. Podle 
http://en.wikipedia.org-wiki/U.S._House_election,_1962, http://en.wikipedia.org-
wiki/U. S ,_Senate_election,_ 1962.
121 Lundestad G. (1998), s. 94, Winand P. (1993), s. 299-302.

48

http://en.wikipedia.org-wiki/U.S._House_election,_1962
http://en.wikipedia.org-


obchodní bilanci, budeme postrádat dolary, kterými bychom financovali

naše zámořské vojenské závazky. ... Musíme buď najít odbytiště
'  ' 1 2 2v zahraničí nebo se stáhnout. “

Aby předešel rozpadu atlantického společenství na dva ostře si 

konkurující bloky, Kennedy žádal po Kongresu rozsáhlé pravomoci 

v oblasti obchodní politiky, kterých by americký prezident následně mohl 

využít (se záměrem zasadit se o snížení celních sazeb, potlačení 

izolacionismu a protekcionismu na obou stranách Atlantiku a také 

podnícení rozvoje svobodného obchodu a hospodářské spolupráce 

v rámci celého západního světa) při jednání s představiteli rozšířeného 

EHS. Kennedyho administrativa proto zahájila rozsáhlou celonárodní 

kampaň, jež měla vést к přijetí nové obchodní legislativy. Debata o 

Zákonu o rozšíření obchodu se stala hlavním legislativním tématem roku 

1962.

Jelikož si Washington stále ještě nepřipouštěl reálnou možnost 

nepřijetí Velké Británie do EHS123, administrativa nechtěla podporovat 

britské tendence rezervovanosti vůči Evropě, a tak do značné míry 

postavila znění zákona na předpokladu britské účasti ve společném trhu - 

prezident by byl zmocněn vyjednat reciproční snížení cel až o 50%, 

avšak například v odvětvích, kde EHS a Spojené státy kontrolovaly 80% 

světového obchodu, mohla být cla potenciálně zrušena. Toto opatření 

ztrácelo význam bez rozšíření EHS o Spojené království.124

Ve svém projevu к americkým zákonodárcům z 25. ledna 1962 

Kennedy zdůrazňoval nutnost schválení návrhu zákona к podpoře 

expanze amerického exportu, jež měla přinést růst americké ekonomiky, 

snížení inflace, vylepšení obchodní bilance Spojených států a celkově

122 Citováno podle: Costigliola F. (1984), s. 234.
123 V květnu 1962 v reakci na přímou otázku, jak  by krach vstupu Velké Británie do EHS 
ovlivnil americkou politiku, Kennedy odpověděl: „Pokud Velká Británie nevstoupí — což by 
po podle nás bylo nešťastné -  do společného trhu, bude stále existovat Šestka a my budeme 
jednat s Šestkou a Velkou Británií. Avšak domníváme se, že je  v zájmu Evropy, v zájmu 
svobodného světa, a že by atlantickému společenství nejlépe posloužilo, aby Velká Británie 
byla členem [EHS]. “ Taber G., John F. Kennedy and a Uniting Europe. The Politics of 
Partnership, Bruges 1969, s. 56-58. V červnu 1962 americké velvyslanectví v Paříži 
informovalo Washington, že Francie se smířila s britským členstvím ve společném trhu. 
Teprve na začátku prosince 1962 administrativa připouštěla „možnost, avšak nikoli 
pravděpodobnost“, že jednání mezi Velkou Británií a EHS by mohla skončit neúspěšně. 
Lundestad G. (1998), s. 66.
124 Taber G. (1969), s. 68, Kraft J. (1962), s. 41.
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měla demonstrovat nadřazenost kapitalistického systému nad

komunismem. Americký prezident prohlašoval: „Dva velké atlantické 

trhy buď porostou společně nebo bude růst každý zvlášť. “ Rozhodnutí 

Kongresu mělo předznamenat „začátek nové kapitoly v alianci 

svobodných států -  nebo ohrožení západní jednoty. “U6

Zákon prošel Kongresem v jádru nezměněn (Sněmovnou

reprezentantů byl schválen v červnu v poměru 298 ku 125, Senátem

v září v poměru 78 ku 8) a 11. října 1962 byl podepsán prezidentem.

Pomineme-li vliv Kennedyho černobílé vizionářské rétoriky na 

rozhodování členů Kongresu, zásadním faktorem pro přijetí nové 

legislativní úpravy byl bezprostředně pociťovaný dopad obchodního 

konfliktu mezi Spojenými státy a EHS na americkou ekonomiku. Na 

základě Zákona o rozšíření obchodu americká strana posléze iniciovala 

další kolo jednání GATT.

2.3.2 Projekt Multilaterálních sil (MLF)

Zatímco hospodářský vývoj v severoatlantické oblasti se měl 

vyvíjet směrem к partnerství mezi dvěma oceánem oddělenými, avšak 

rovnými entitami, ve sféře obranné strategie americké představy 

nepřipouštěly nic jiného než jednotné velení strategických sil 

Severoatlantické aliance. De Gaullovo zpochybňování dosavadní náplně 

transatlantického spojenectví, znepokojení plynoucí z francouzské snahy 

o vytvoření nezávislé nukleární síly a rostoucí obavy Evropanů z redukce 

odstrašení případného agresora v důsledku případné aplikace strategie
v r 127pružné reakce , vedly Kennedyho administrativu ke vzkříšení projektu 

multilaterálních sil NATO. Ten měl dát evropským zemím zdání 

spolurozhodování o použití jaderných zbraní, předejít německému úsilí

125 Winand P. (1993), s. 180.
126 Special Message to the Congress on Foreign Trade Policy, 25 January 1962, Public 
Papers o f the Presidents of the United States. John F. Kennedy. (1963), s. 77.
127 Nová strategie z pohledu evropských zemi snižovala věrohodnost hrozby nukleárního 
odstrašení, jelikož podle ní by Spojené státy nemusely automaticky reagovat na konvenční 
útok Sovětského svazu použitím jaderných zbraní. Navíc by případná nukleární konfrontace 
mohla být omezena pouze na západní část evropského kontinentu. Kissinger H. (1999), s. 
639.
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prosazovat vlastní jaderný program128 a řešit (především v Evropě citelně 

vnímaný) problém asymetričnosti Aliance.

Plán na reformu Severoatlantické aliance vznikal již  v posledních 

letech Eisenhowerovy administrativy, avšak až aktuálnost gaullistické 

výzvy vyzdvihla na jaře 1962 návrh na vytvoření MLF na přední místo 

americké agendy -  projekt rovněž zapadal do obecné americké strategie 

v oblasti evropské integrace, tj. zbytečně nepodněcovat v Paříži a Berlíně 

dojem, že Spojené státy jsou hlavním architektem britského vstupu do 

EHS. Washington proto zdůrazňoval, že Spojené státy stojí mimo jednání 

o vstupu Velké Británie do EHS, a v duchu Kennedyho Skvělého plánu 

usiloval o oslabení americko-britského vztahu v nukleární oblasti na úkor 

americko-evropského partnerství. Za tímto účelem Američané 

prosazovali realizaci plánu smíšených námořních jednotek s jadernou 

výzbrojí: ,,N[n]ěkolik set střel s doletem 2400 až 3200 kilometrů mělo být 

umístěno na lodích, kterým by velelo NATO. “129 Aby byla vyzdvihnuta 

alianční podstata této síly, měla se každá posádka obsluhující plavidlo 

MLF skládat z námořníků z alespoň tří evropských zemí. Hlavní význam 

celého projektu byl jednoznačně politický - department obrany 

Spojených států v čele s Robertem McNamarou si nedělal žádné iluze o 

jeho vojenském přínosu a sám Kennedy jej neváhal označit za „tak
i < 130trochu podvod. “ Protože byl projekt MLF založen na integraci 

nukleárních zbraní evropských zemí a jaderného potenciálu Spojených 

států a současně vycházel ze zásady jednomyslného souhlasu s nasazením 

jaderných zbraní, neřešil základní nukleární dilema Aliance: uskutečnění 

americké iniciativy by v podstatě ponechávalo Spojeným státům právo 

veta použití jaderných zbraní a současně by zbavovalo Velkou Británii a 

Francii nukleární autonomie, aniž by jim  nabízelo nějakou reálnou 

protihodnotu.

Plán na vytvoření MLF byl předložen v dubnu 1962 na zasedání 

Severoatlantické rady v Athénách a setkal se s velmi smíšenými 

reakcemi. Německo jej bezezbytku podporovalo, Velká Británie přes

128 Případně odvrátit spolupráci v oblasti jaderných zbraní mezi Německem a Francií.
129 Kissinger H. (1999), s. 638.
130 Citováno podle: Luňák P. (1997), s. 196.
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vyjádřené výhrady nakonec se svou účastí souhlasila a Francie, která 

považovala jadernou integraci za něco nepředstavitelného, projekt 

jednoznačně odmítala.

Američtí zastánci projektu MLF byli přesvědčeni, že evropské 

země pociťují především absenci spoluúčasti na jaderném odstrašení. To, 

co jim  mohly Spojené státy nabídnout, byla integrovaná námořní flotila 

pod společným velením. Z amerického hlediska závisela bezpečnost 

západního světa na jaderném odstrašení pod americkou kontrolou a „ani
141rozvaha ani americky Kongres by nedovolily zřeknutí se veta. “ 

Nicméně Washington, ve snaze učinit projekt přitažlivějším, dával 

současně najevo, že pokud by se MLF stala skutečností a evropská 

integrace úspěšně pokračovala, Spojené státy by se potenciálně v určitém 

momentu, kdy by nabyly přesvědčení o jednotě zájmů obou pilířů 

atlantického společenství, mohly svého veta vzdát.132

2.3.3 Aféra Skybolt a její důsledky pro evropskou integraci

Zájem Spojených států na udržení centrální kontroly nad alianční 

jadernou strategií nepochybně stál za americkým rozhodnutím o zrušení 

projektu Skybolt v listopadu 1962. Když v dubnu 1960 Velká Británie 

z finančních důvodů přerušila vývoj své vlastní jaderné střely Blue 

Streak, Macmillan ve snaze prodloužit životnost stárnoucích britských 

bombardérů a zajistit Velké Británii relativně nenákladný rozvoj 

národního jaderného odstrašení, požádal Eisenhowera o odprodej právě 

vyvíjených křižujících střel s dlouhým doletem Skybolt. Americký 

prezident, výměnou za poskytnutí základen pro americké atomové 

ponorky v Holy Loch ve Skotsku, souhlasil a rakety měly být Velké 

Británii nabídnuty, až bude jejich vývoj dokončen.

Avšak v srpnu 1962, poté co se projekt Skybolt dostal do 

finančních a technických potíží, jej Kennedyho administrativa bez

131 Schlesinger A. Jr. (1965), s. 776.
132 Srov. např. Address in the Assembly Hall at the Paulskirche in Frankfurt, 25 June 1963, 
Public Papers o f the Presidents o f the United States. John F. Kennedy. (1964), s. 518. 
Nicméně Kennedy ve své řeči rovněž upozorňoval, že při „vytváření úžeji spjatého 
atlantického odstrašení“ by mohlo být „daleko těžší rozštěpit atom politicky než fyzicky. “ 
Tamtéž. Prezidentův poradce pro národní bezpečnost McGeorge Bundy následně 
vyjadřoval své pochyby, zda se nejednalo spíše o „debatní trik .“ К  tomuto aspektu srov. 
Winand P. (1993), s. 349.
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předchozích konzultací s Velkou Británií zrušila. Britský ministerský 

předseda neváhal Američany upozornit, že pokud by ,, byly obtíže -  ať j i ž  

skutečné nebo zdánlivé -  s vývojem Skyboltu využity jako  způsob, kterým 

by byla Británie připravena o svoji nezávislou nukleární sílu, vedlo by to 

vskutku к závažným důsledkům. “133 Krize v americko-britských vztazích 

byla zažehnána kompromisní Nassauskou dohodou, jež modernizovala 

nukleárního partnerství obou zemí. Ve dnech 18. až 21. prosince 1962 se 

na Bahamských ostrovech uskutečnilo setkání mezi Kennedym a 

Macmillanem a uzavřená dohoda zavazovala Spojené státy odprodat 

Velké Británii pro její atomové ponorky řízené střely Polaris, pro něž si 

Britové měli vyvinout vlastní nukleární hlavice. Na druhou stranu Velká 

Británie souhlasila s podmínkou, že rakety budou - s výjimkou případů, 

ve kterých by „šlo o nejvyšší národní zá jem “134 - podléhat 

integrovanému velení MLF, jakm ile se projekt stane skutečností.

Poté, co se de Gaulle dozvěděl o uzavření Nassauské dohody, 

dostal se „do nesmírně bouřlivé nálady“135, nařkl Velkou Británii ze 

„zrazení Evropy"136 a prohlásil, že o ní „není hodné mluvit jako  o 

svobodné zemi. “137 Kennedyho administrativa, která dohodu prezentovala 

jako součást nového uspořádání aliančních vztahů na multilaterální bázi, 

ji nabídla také Francii. Generál však americkou nabídku považoval za 

způsob, jak zbavit Francii autonomního nukleárního vyzbrojení, tj. 

rozhodování o otázkách její vlastní bezpečnosti, a brzy se také mělo 

ukázat, jak úzká vazba existuje ve francouzské zahraniční politice mezi 

otázkami spojenými s nukleárními zbraněmi a jednáními o vstupu Velké 

Británie do EHS. Roztrpčen britskou neústupností hlavně v oblasti 

zemědělské politiky a Macmillanovým upřednostňováním zvláštního 

nukleárního vztahu s Washingtonem před francouzsko-britskou 

spoluprací, generál vyvodil závěr, že Velká Británie je  mocností ostrovní, 

jejíž zájmy jsou momentálně vzdáleny zájmům kontinentálních států, a 

zemí příliš amerikanizovanou pro vstup do společného trhu.

133 Citováno podle: Kissinger H. (1999), s. 626.
134 Tamtéž, s. 179.
135 Costigliola F. (1995), s. 121.
136 Lundestad G. (1998), s. 67.
137 Costigliola F. (1995), s. 121.
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Když Kennedy dne 14. ledna 1963 v Poselství o stavu Unie 

hodnotil stav západní aliance, optimisticky prohlašoval: „ Svobodná 

Evropa vstupuje do nové fá ze  své dlouhé a skvělé historie ... svobodné 

evropské národy směřují к jednotě  ... v každé sféře své činnosti. “138 Ve 

stejný den se na tiskové konferenci de Gaulle ohradil proti americké 

hegemonii v Alianci, odmítl Nassauskou dohodu, vetoval vstup Velké 

Británie do EHS s odkazem, že britská účast by znamenala vstup 

amerického trójského koně do evropských struktur, a zároveň zavrhl 

Kennedyho názor, že je třeba evropský pilíř Aliance organizovat jako 

nadnárodní: „Každý systém, který by předal naši suverenitu vznešeným  

mezinárodním shromážděním, by byl neslučitelný s právy a povinnostmi 

Francouzské republiky. “ Francouzský prezident tak dramaticky 

torpédoval nejen vstup Velké Británie do EHS, nýbrž také Kennedyho 

koncept Skvělého plánu.

2.4 Zápas o uchování atlantické orientace západní Evropy, leden 1963 -

listopad 1963

Veřejné vystoupení francouzského prezidenta vyvolalo ve 

W ashingtonu debatu, zda se dalo vetu britského členství v EHS předejít, 

ať již  například navázáním užší spolupráce s Francií v oblasti 

nukleárního výzkumu nebo smířlivější odpovědí na francouzský návrh 

reformy Severoatlantické aliance. Ukázalo se, jak závažný charakter má 

rozpor uvnitř západní aliance: komplexnost de Gaullova útoku na 

americkou představu přerodu atlantického společenství zcela nepokrytě 

vylučovala konvergenci pohledů Spojených států a Francie na problém 

politického uspořádání Evropy, jejího postavení v západním světě, roli 

nukleárních zbraní nebo povahu vztahů uvnitř Aliance.

Avšak první americké reakce byly vcelku umírněné - dosud byl 

generál schopen pouze zablokovat americkou koncepci, nikoli prosadit 

svou vlastní. Kennedy, odkazujíce na de Gaullovu tvrdohlavost,

138 Annual Message to the Congress on the State o f the Union, 14 January 1963, Public 
Papers o f the Presidents. John F. Kennedy, (1964), s. 15.
139 Citováno podle: Kissinger H. (1999), s. 640.
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lakonicky hodnotil situaci obvyklou formulí: „co můžete dělat s takovým 

m užem ?“140, státní tajemník Rusk po schůzce s italským premiérem 

Fanfanim vyjadřoval naději, že nastalá krize bude jen  dočasná. Státní 

department se nadále držel taktiky nevstupovat do veřejných polemik 

s de Gaullem a usuzoval, že neústupnost pěti partnerských zemí Francie 

v EHS by generála mohla přinutit к revizi jeho rozhodnutí. Vyvrcholení 

de Gaul lovy výzvy americkému konceptu integrované Evropy zakotvené 

v atlantickém rámci však mělo teprve přijít.

2.4.1 Uzavření Elyseiské smlouvy 

Dne 22. ledna 1963 došlo vElysejském  paláci, sídle 

francouzského prezidenta, к podpisu francouzsko-německé smlouvy o 

vzájemném přátelství. Adenauerův politický krok vyvolal ve 

Washingtonu šok -  smlouva obsahovala principy francouzského návrhu 

na vytvoření politické unie z roku 1961 a vše nasvědčovalo tomu, že 

došlo ke vzniku „tvrdého jádra“ de Gaullovy Evropy. Aplikace 

ustanovení, že ,tO[o]bě vlády se před  jakým koli rozhodnutím vzájemně 

poradí o všech důležitých zahraničněpolitických otázkách, na prvním  

m ístě o otázkách společného zájmu, a budou usilovat o pokud možno 

podobná stanoviska. “141 by de facto znamenala spolupráci a konzultaci 

mezi Německem a Francií ještě předtím, než by se konkrétní otázka 

projednávala se Spojenými státy. Informace zpravodajských služeb 

předložené Washingtonu nevylučovaly možnost, že Francie a Německo 

uzavřely nebo se chystají uzavřít tajnou smlouvu se Sovětským svazem, 

která by vedla ,, к demilitarizované střední Evropě včetně celého 

Německa, Řecka, Turecka, progresivnímu stažení amerických [a 

sovětských]jednotek z Evropy ... a uznání hranice na Odře a Nise... "142 

Ve svých důsledcích by uzavření separátní smlouvy vedlo ke sjednocení 

Německa za cenu jeho neutralizace, což by předznamenalo konec NATO, 

jinými slovy rozpad západní jednoty. Tyto implikace šly daleko za rámec

140 Citováno podle: Schlesinger A. Jr. (1965), s. 796.
141 Citováno podle: Kissinger H. (1999), s. 641.
142 Sorensen Т., Kennedy, New York 1965, s. 571.
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aliančních sporů, nýbrž se dotýkaly samotného životního zájmu 

Spojených států.

Američané sice dlouhodobě podporovali francouzsko-německé 

sblížení, avšak poté co Elysejská smlouva vytvářela „ “osu Bonn-Paříž“ 

na úkor role NATO a atlantického společenství“143, si Kennedyho 

administrativa nebrala žádné servítky s vyjádřením svého odmítavého 

postoje. Americký prezident ji označil za „nepřátelský a k t“144 ze strany 

Německa, státní tajemník Rusk argumentoval, že Američané „nejsou 

v Evropě proto, že j e  tam Evropané ch tějí“145, ale že americká přítomnost 

v Evropě je  nezbytná к obraně Spojených států, a proto se Amerika 

jednoduše nemohla nechat vytlačit de Gaullem z Evropy, aniž by jeho 

snaze nevzdorovala. Ve zprávě zaslané americkému velvyslanectví 

v Bonnu dával státní podtajemník Ball najevo, že v dohledné době by 

Německo mělo vyjasnit svou zahraničněpolitickou orientaci a vypořádat 

se s „obtížnou volbu mezi svým vztahem s Francií a svými vazbami se 

zbytkem Evropy a Spojenými státy. “146 V centru americké pozornosti 

stálo další směřování německé politiky.

2.4.2 Role Německa pro uchování dosavadní podoby transatlantického

spojenectví

V dopise adresovanému Adenauerovi z 1. února 1963 Kennedy 

upozorňoval německého kancléře, že v Kongresu a americkém veřejném 

mínění - kvůli pocitu, že „45 miliard dolarů a 16 let nepřetržité 

ekonomické a vojenské pomoci nám nepřineslo nic kromě nepřátelství 

určitých evropských vůdců a novin“141 - nabývají na síle tendence 

prosazující návrat Spojených států к izolacionismu. Americký prezident 

však Adenauera ujišťoval o svém odhodlání udělat vše, co je  v jeho moci, 

aby zabránil oslabení bezpečnosti západní Evropy i Spojených států a 

předešel rozpadu západní aliance. Jakmile by západní Evropa a Spojené

143 Lundestad G. (1998), s. 68.
144 FRUS, 1961-3, XIII, Telegram From the Department of State to the Embassy in 
Germany, 23 January 1963, s. 149.
145 FRUS, 1961-3, XIII, Summary Record o f NSC Executive Committee Meeting No. 39, 
31 January 1963, s. 161.
146 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 68.
147 FRUS, 1961-3, XIII, Letter From President Kennedy to Chancellor Adenauer, 1 
February 1963, s. 164.
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státy začaly se Sověty jednat na základě separátních požadavků a 

konfliktních přístupů, došlo by podle Kennedyho ke zpochybnění jednoty 

západního světa v oblasti obranné spolupráce a také všech očekávání 

spjatých s budoucím vývojem studené války. Adenauer měl Kennedyho 

ubezpečit o tom, že Německo stále stojí pevně na straně Západu a sdílí 

základní postuláty americké zahraniční politiky.

Německý kancléř, v rozpacích z extrémně negativní reakce 

Washingtonu na uzavření smlouvy, které byly Spojené státy v době její 

přípravné fáze nakloněny, odpověděl, že „po deseti letech Spojené státy 

určitě nepotřebují žádné záruky o jeho  podpoře americké po litiky“'4*, 

zároveň se vyjadřoval o de Gaullovi jako o rozhodném americkém 

spojenci. Trumanova a zvláště Eisenhowerova administrativa149 

vyjadřovala Adenauerovi svou podporu kvůli jeho pevnému 

proamerickému zaměření a jednoznačnému odhodlání podílet se na 

evropských integračních projektech. Také za Kennedyho administrativy 

byl Adenauer považován za klíčového amerického spojence, avšak po 

uzavření bilaterální smlouvy mezi Německem a Francií začali Američané 

preferovat spolupráci s explicitně atlanticky orientovaným Ludwigem 

Erhardem: dosavadní vicepremiér a ministr hospodářství považoval 

NATO za nej spolehlivější záruku bezpečnosti Německa a jako 

představitel vysoce konkurenceschopné země a profesionální ekonom 

neoliberálního směru byl stoupencem svobodné výměny zboží a dalšího 

rozšiřování společného trhu (i když na úkor větší soudržnosti evropských 

struktur).

Okamžitou prioritou americké zahraniční politiky byla modifikace 

Elysejské smlouvy ve smyslu potvrzení loajality Německa vůči 

Spojeným státům a Severoatlantické alianci. Během ratifikačního procesu 

prosadila Spolková rada doplnění textu smlouvy o preambuli, v níž došlo 

к vyzdvihnutí zvláštních zahraničněpolitických zájmů Německa „jako 

posílení společné obrany v rámci Severoatlantické aliance,

148 FRUS, 1961-3, XIII, Letter From President Kennedy to Chancellor Adenauer, 1 
February 1963, s. 165.
149 V nepublikovaném memorandu z 8. října 1953 prezident Eisenhower psal, že 
administrativa založila svůj „celý politický program v Evropě na Adenauerovi a jeho  
setrvání и moci. “ Warner G., (1993), s. 323.
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znovusjednocení Německa a pokračování evropské integrace za účasti 

Velké Británie. “15° Znění preambule tak činilo smlouvu nepoužitelnou 

pro de Gaullovy politické cíle a naopak odráželo německé upřednostnění 

atlantické agendy Spojených států.

2.4.3 Evropská politika Spojených států po de Gaullově vetu 

Na začátku února 1963 byla nově formulována taktika americké 

politiky ve vztahu к Evropě zohledňující neúspěch posílení atlantického 

rámce evropské integrace v podobě britského členství v EHS. Aby mohl 

být evropský potenciál nadále uplatněn v souladu se zájmy západního 

světa, měl Washington neustávat v podpoře procesu evropské integrace a 

iniciovat posílení partnerství mezi Spojenými státy a Evropou zvláště 

v obranné a ekonomické oblasti. Americké představy o evropském 

politickém uspořádání měly být pro Evropany bližšími a atraktivnějšími 

než generálovy vize: ,,nej efektivnějším prostředkem v zabránění de 

Gaullovi v podrobení si Evropy bude pravděpodobně vzestup 

demokratického protestu vůči jeho  koncepci paternalisticko-autoritářské 

Evropy. “ы  Především se však měla americká koncepce se proti té 

francouzské vymezovat konstruktivně. Apelování na „legitimní ambice
152 ,

Evropy“ a propagování progresivních tendencí vzájemné závislosti 

Spojených států a Evropy umožňovalo Američanům jednak čelit 

gaullistické výzvě atlantické spolupráci nepřímo a zároveň ponechávalo 

Francii otevřené dveře, aby se připojila ke společným projektům 

západního světa. S ohledem na tyto záměry se Kennedy v červnu 1963 

obrátil na širokou evropskou veřejnost. Cesta amerického prezidenta po 

Evropě se uskutečnila bezprostředně poté, co de Gaulle učinil další gesto 

s úmyslem posílit nezávislost Francie -  20. června 1963 oznámil 

vyřazení atlantické flotily z jednotek podřízených velení Severoatlantické 

aliance. Tři dny poté Kennedy odletěl do Německa, kde jeho triumfální 

cesta po Evropě začala.

150 Luňák P. (1997), s. 193. Smlouva byla ratifikována 16. května 1963.
151 Citováno podle: Gianque J. (2002), s. 116.
152 Lundestad G. (1998), s. 71.
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Dne 25. července 1963 v projevu chrámu sv. Pavla ve Frankfurtu 

Kennedy jednoznačně potvrdil americké odhodlání bránit Evropu: 

„ Spojené státy budou riskovat svá města, aby ochránily ta vaše, je likož  

my potřebujeme vaši svobodu, abychom uchovali tu naši. “153 Zároveň 

znovu vyjádřil podporu Spojených států procesu evropské integrace, 

přičemž podtrhl, že ,, N[n ]ení na Američanech, aby Evropanům  

předepisovali, ja k  má toto úsilí postupovat “154, a spojil budoucí vyhlídky 

Západu s atlantickým partnerstvím mezi Amerikou a „sjednocenou a 

silnou Evropou ... světovou mocností schopnou čelit světovým  

problémům jako  plnohodnotný a rovný partner. “I55

Deklarovaným cílem americké politiky byl vyvážený vztah mezi 

rovnými entitami, rovné sdílení povinností a stejná úroveň oběti. Těmito 

argumenty Kennedy usiloval o vyvrácení de Gaullových prohlášení o 

snaze po americké dominanci v evropské politice uplatňováním zásady 

„divide et impera“ nebo o americkém úsilí kamuflovat hegemonii 

Spojených států atlantickými iniciativami. Nadšená reakce německé 

veřejnosti na projev ve Frankfurtu stejně jako na potvrzení americké 

solidarity při návštěvě Berlína následujícího dne vedla к oslabení pozice 

německých gaullistů v čele s Adenauerem na německé politické scéně.156 

Příznivého přijetí se Kennedymu dostalo také v Irsku, Velké Británii i 

Itálii157: „Popularita Spojených států na mezi [západoevropskou] 

veřejností pravděpodobně nebyla nikdy větší, než během Kennedyho 

návštěvy a okamžitě po  ní. “158

2.4.3 Iniciativa к zahájení nového kola jednání GATT 

Další rozšíření EHS se však jednoduše nemohlo uskutečnit bez 

francouzského souhlasu. Vstup Velké Británie do společného trhu,

153 Address in the Assembly Hall at the Paulskirche in Frankfurt, 25 June 1963, Public 
Papers o f the Presidents of the United States. John F. Kennedy, (1964), s. 518.
154 Tamtéž, s. 520.
155 Tamtéž, s. 517.
156 Na jaře 1963 bylo podle výzkumu veřejného mínění procento těch, kteří vnímali de 
Gaullovu politiku jako škodlivou pro Německo, nejvyšší od října 1962 (tj. v období krátce 
před cestou francouzského prezidenta po Německu): 38 procent ku 32 procentům. V říjnu 
1962 naopak 61 procent německých obyvatel gaullistickou politiku podporovalo. Srov. 
Sommer Т., For an Atlantic Future, Foreign Affairs, 1964, Vol. 43, No. 1, s. 117.
157 Kennedy nenavštívil Francii.
158 Lundestad G. (1998), s. 73.

59



nej důležitější element posílení atlantické orientace integrované Evropy 

v zahraniční politice Kennedyho administrativy, se v dohledné době 

nejevil jako reálný. Nicméně de Gaullovo veto mělo závažné důsledky 

také v ekonomické oblasti. V telegramu americkému velvyslanectví 

v Itálii z 30. ledna 1963 upozorňoval státní tajemní Rusk na naléhavost 

zahájení dalšího kola jednání GATT: „pokrok v tomto směru by měl 

minimalizovat škody, které francouzské veto způsobí nám všem. “159 

Americká obchodní legislativa měla napomoci odvrátit případné 

obchodní konflikty mezi Spojenými státy, EHS a Velkou Británií, přispět 

к dalšímu rozvoji globální ekonomické spolupráce a tak nepřímo 

oslabovat francouzský protekcionismus v rámci EHS a ,,podporoval[t] 

Německo a ostatní evropské státy v odolávání de Gaullovým snahám o 

vytlačení Spojených států z Evropy. “I6°

Dne 31. ledna 1963 Američané publikovali čtyři body, na kterých 

Spojené státy chtěly jednání s EHS založit: i) paušální snížení cel 

namísto dosavadní metody položka po položce161, ii) snížení cel mělo být 

doprovázeno další redukcí nebo eliminací kvót či jiných necelních 

překážek obchodu, iii) jednání neměla být omezena pouze na průmyslové 

zboží, ale měla se týkat také zemědělských produktů iv) jednání měla 

brát v potaz potřeby méně rozvinutých zemí a jejich snahu exportovat do 

průmyslově vyspělých zem í.162 Ustanovení Zákona o rozšíření obchodu o 

možnosti zrušení cel v odvětvích, kde Spojené státy a EHS kontrolovaly 

80% světového obchodu, se bez účasti Velké Británie ve společném trhu 

stalo bezpředmětným, avšak stále bylo možné vyjednat reciproční snížení 

cel až o 50%.

Evropský ohlas na zformulované americké cíle naznačoval, že se 

nové kolo jednání GATT bude potýkat s velmi nesnadným hledáním 

kompromisu. Francouzský protekcionismus a fakt, že společný vnější 

tarif představoval hlavní kohezní sílu EHS, do značné míry

159 FRUS, 1961-3, XIII, Telegram From the Department o f State to the Embassy in Italy, 30 
January 1963, s. 156.
160 Gianque J. (2002), s. 114.
161 Tj. při bourání ochranářských zdí se mělo postupovat podle principu „vrstva po vrstvě“ 
namísto dosavadního principu „cihlapo cih le“. Kraft J. (1962), s. 41.
162 TaberG . (1969), s. 135.
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předznamenával meze přijetí návrhu de facto na vytvoření 

severoatlantické oblasti volného obchodu, resp. oblasti s velmi nízkými 

cly. To se také potvrdilo v polovině května 1963 na setkání účastníků 

jednání GATT v Ženevě. Pětidenní konferenci popsal The Economist
o r r  r „163 'jako „ tak trpkou ja k  jen  může být setkání mezi s p o j e n c i Namísto 

smyslu pro partnerství mezi oběma stranami Atlantiku se zde naplno 

projevily nesrovnalosti amerických a evropských zájmů. Šestka odmítala 

přistoupit na paušální snížení cel o 50% bez dalšího snížení vysokých 

amerických cel164, problémem zemědělských produktů se jednání 

nezabývala a nepodařilo se vyjednat ani snížení cel na tropické výrobky. 

Oficiálně začalo nové kolo jednání GATT (tzv. Kennedyho kolo) až 

v květnu 1964, avšak věnovalo se řešení problémů obecně nastíněných už

o rok dříve.

2.4.4 Americky důraz na atlanticky rámec obrany západního světa

Při interpretaci evropské politické krize z ledna 1963 se 

Washington nemohl vyvarovat závěru, že postupující jednání o vstupu 

Velké Británie byla zablokována pouze jednou zemí na základě 

historických vazeb mezi Velkou Británií a Spojenými státy „jako součást 

kampaně směřující к rozpadu Severoatlantické aliance. “I65 Z amerického 

hlediska de Gaullova snaha eliminovat americkou přítomnost v Evropě a 

neustálé zpochybňování náplně transatlantického vztahu podkopávala ty 

nej elementárnější myšlenky stojící za vytvořením NATO, jmenovitě 

neoddělitelnost obrany západní Evropy a severní Ameriky a závislost 

životaschopnosti Aliance na vzájemné důvěře obou stran Atlantiku.

Hlavní pozornost se však soustřeďovala na Německo a zvláště na 

otázku, zda se francouzsko-německá spolupráce bude také týkat 

nukleární oblasti nebo zda Německo dá přednost jaderném u odstrašení 

v rámci NATO. Francie sice momentálně představovala

163 TaberG . (1969), s. 137.
164 Americký tarif vůči třetím zemím se pohyboval v rozmezí od nuly do 80ti procent, avšak 
u některých komodit činil až 172 procent. Společný vnější tarif EHS byl určen 
matematickým průměrem tarifů jednotlivých zemí a nedosahoval takových výkyvů. Taber 
G. (1969), s. 137.
165 FRUS, 1961-3, XIII, Telegram From the Department o f State to the Mission to the 
European Communities, 28 January 1963, s. 153.
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nejproblémovějšího spojence, avšak Německo s přímým přístupem 

к nukleárním zbraním by se v budoucnu mohlo stát daleko větší hrozbou, 

a otřást samotnými základy Aliance. Po uzavření Elysejské smlouvy tak 

znovu nabyl na významu a aktuálnosti projekt MLF -  představoval 

alternativu potvrzující atlantický rozměr obrany západního světa vůči 

francouzské politice prosazující národní nukleární autonomii. Zároveň se 

jednalo o způsob, jak  Velkou Británii spojit s kontinentální Evropou 

alespoň ve vojenské oblasti a jak  podpořit integraci evropského pilíře 

NATO.

Státní tajemník Rusk proto neváhal informovat německého 

ministra zahraničí Schrödera, že by si nepřál, aby případný vývoj 

v Evropě vyústil к odcizení obou stran Atlantiku a „ vedl к vystavení 

Evropu tlaku z Východu, kterému by sama asi neodolala. “166 Když si 

němečtí představitelé měli vybrat, s čí podporou budou čelit Sovětskému 

svazu, nemohli dát přednost Francii a jejím  malým silám před Spojenými 

státy a jejich obrovským nukleárním arsenálem. Rovněž upřednostnili 

atlantickou spolupráci a evropskou integraci před navázáním užšího 

francouzsko-německého pouta, což ve svých důsledcích znamenalo 

neúspěch de Gaullovy vize Evropy a zachování atlantického rámce 

evropské integrace. Francouzskému prezidentovi se tak nepodařilo získat 

podporu pro nezávislou evropskou politiku u svých partnerů v EHS, a 

proto Washington mohl v budoucnu „trvat na tom, že rozepře s de 

Gaullem není mezi Spojenými státy a Francií, ale mezi francouzským  

vůdcem a ostatními zeměmi NATO. “168

Německo bylo nakonec jediným evropským státem, který projekt 

MLF podporovalo. Francie jadernou integraci neakceptovala a ani Velká 

Británie neprojevovala o svou účast na MLF přílišný zájem. Když se 

zdálo, že by se jaderná integrace v rámci Aliance měla omezit jen  na 

spolupráci mezi W ashingtonem a Bonnem, což nebylo přijatelné ani pro 

Kennedyho ani pro Kongres, americké naléhání na uskutečnění MLF 

postupně ztrácelo na síle. V červnu 1963 Kennedy na doporučení svého

166 FRUS, 1961-3, XIII, Telegram From the Department o f State to the Mission to the 
European Communities, 28 January 1963, s. 154.
167 Kissinger H. (1999), s. 643.
168 Lundestad G. (1998), s. 78.
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poradce pro otázky národní bezpečnosti McGeorge Bundyho a na 

přátelskou radu britského premiéra M acmillana souhlasil, aby 

к definitivnímu řešení budoucnosti MLF došlo po amerických 

prezidentských a britských parlamentních volbách následujícího roku. 

Mezitím měla být zřízena experimentální pracovní skupina, složená ze 

zástupců zainteresovaných zemí, a také mělo vzniknout ukázkové 

plavidlo MLF se smíšenými aliančními jednotkami. Toho se už Kennedy 

nedožil -  dne 22. listopadu 1963 byl v Dallasu zavražděn.
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3 . B i l a n c e  a m b i c í  s p o l u p r á c e  m e z i  s o b ě  r o v n ý m i  

p a r t n e r y  v t r a n s o c e á n s k é m  r á m c i

Spojené státy sice dokázaly úspěšně čelit de Gaullově politické

výzvě a společné bezpečnostní zájmy obou stran Atlantiku se ukázaly být 

dost silnými к uchování západní aliance, avšak ambice Kennedyho 

administrativy ohledně nové architektury atlantického společenství, 

založené na partnerství mezi plnoprávnými a sobě rovnými partnery (tj. 

Spojenými státy a sjednocenou Evropou), kteří by se stejným dílem 

podíleli na dělbě zodpovědností a stejné míře oběti v rámci vůdčího 

postavení ve svobodném světě, zůstaly nerealizovanými. Jak již bylo

výše zmíněno, americká podpora evropské integrace se od počátků

studené války zakládala na předpokladu jednoty Západu a amerického 

vůdcovství v Alianci.

Sjednocená Evropa jako demokraticky fungující a ekonomicky 

prosperující entita v sobě nesla potenciál, že mobilizací svých zdrojů ve 

prospěch západního světa přispěje к zadržování politické a vojenské 

expanze Sovětů v rozvojových zemích a v konečném důsledku tak 

rozhodujícím způsobem napomůže „nastolení mírového a spravedlivého 

světového pořádku. “169 Avšak jedna věc byla žádat po evropských 

spojencích větší míru odpovědnosti pro sdílení břemen vůdčího postavení 

ve svobodném světě, věc druhá vzdát se americké hegemonie. Rovněž 

Kennedyho koncept transatlantického vztahu odrážel implicitní 

studenoválečný předpoklad, že sjednocená Evropa bude stát jednoznačně 

na straně Spojených států. Evropský pilíř atlantického společenství tak 

měl být nominálně nezávislý, ale reálně úzce spolupracující se Spojenými 

státy.

Nicméně de Gaulle nesdílel americké přesvědčení o 

komplementaritě evropské integrace a atlantické spolupráce. Podle jeho 

koncepce měla být Evropa politickým, ekonomickým a strategickým 

blokem pod vedením Francouzské republiky, seskupením 

spolupracujícím se Západem i Východem, podle potřeby zcela nezávisle

169 Taber G. (1969), s. 148.
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uzavírající spojenectví s jednou či druhou stranou, a pokud by to bylo
V , 1 • w'  r  r r ( ( 1 7 0třeba - také arbitrem mezi „sovětským a anglosaským táborem .“ 

Ačkoli se mu nepodařilo přesvědčit ostatní členy společného trhu o své 

vizi evropského uspořádání a využít váhu EHS к restrukturalizaci 

atlantických vztahů, odmítnutí vstupu Velké Británie do EHS prakticky 

znamenalo zablokování atlantické agendy Kennedyho administrativy.

3.1 Změny na politických scénách Spojených států, Velké Británie, 

Německa

Na podzim 1963 proběhly na politické scéně tří ze čtyř hlavních 

západních mocností významné změny, které se odrazily také na oslabení 

zájmu o reorganizaci evropského a atlantického uspořádání -  říjnové 

rezignace německého kancléře Adenauera a britského ministerského 

předsedy M acmillana a listopadová smrt Kennedyho. Ludwig Erhard za 

Německo i Sir Alec Douglas-Home za Velkou Británii byli nakloněni 

úzké spolupráci se Spojenými státy, avšak její základ zůstával založen na 

tradiční bilaterální bázi v rámci aliančních vztahů, než že by se blížil 

Kennedyho ambiciózním, ale také do značné míry neurčitým, 

atlantickým konstrukcím. Když se Lyndon Johnson po Kennedyho smrti 

ujal úřadu amerického prezidenta, vyjadřoval odhodlání pokračovat 

v politice svého předchůdce a zaměřil se na realizaci projektu MLF a 

úspěšné vyústění Kennedyho kola jednání GATT.

3.2 Osud projektu MLF

Jaderná integrace byla stále vnímána jako nejschůdnější způsob, 

jak  řešit problém německé diskriminace v oblasti vývoje nukleárních 

technologií, předejít případné nukleární spolupráci Francie a Německa; a 

na druhou stranu jak  navázat těsnější spolupráci v rámci NATO -  tedy 

připoutat Německo blíže ke Spojeným státům. Státní podtajemník Ball 

objasňoval Johnsonovi politický význam MLF naprosto výstižně (i když 

poněkud politicky nekorektně): ,,Němci se dvakrát během našeho života

170 Schlesinger A. Jr. (1965), s. 793.
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vymkli kontrole . . . a  my si musíme být jisti, že se tomu nestane znovu, že 

zase nezačnou šílet. “171

Avšak na pozicích Francie ani Velké Británie se v průběhu roku 

1964 nic nezměnilo. Uzavření bilaterální smlouvy mezi W ashingtonem a 

Bonnem, ke které by se následně mohly přidat ostatní státy, což 

navrhoval německý kancléř Erhard, státní tajemník Rusk na tiskové 

konferenci v říjnu 1964 explicitně vyloučil. Namísto toho začaly Spojené 

státy přikládat daleko větší význam zabránění šíření jaderných zbraní 

v globálním kontextu. Dne 5. srpna 1963 podepsaly v Moskvě Spojené 

státy, Sovětský svaz a Velká Británie Smlouvu o zákazu jaderných 

pokusů v atmosféře, kosmickém prostoru a pod vodou. Kennedy uzavření 

této smlouvy považoval zajeden  z největších úspěchů své administrativy 

a označil ji ,,historický mezník v odvěkém lidském usilování o m ír“X12 

Následně začala probíhat jednání o Smlouvě o zákazu rozšiřování 

jaderných zbraní, jejichž úspěšné vyústění (smlouva byla podepsána 

v roce 1967) by Německu zabraňovalo vyvíjet vlastní nukleární zbraně 

daleko snadněji než vytváření komplikovaných aliančních projektů 

s cílem jaderné integrace v rámci NATO (jako byl MLF). Prezident 

Johnson nakonec v červenci 1965 oznámil, že uskutečnění MLF by 

ohrozilo proces nešíření jaderných zbraní, a projekt jednostranně odvolal. 

Když byly v prosinci 1966 začleněny do organizační struktury NATO 

nové instituce, Výbor pro otázky jaderné obrany a Skupina jaderného 

plánování, tak „[SJsedm let zadržování něčeho, co stěží existovalo -  

německé nukleární ambice -  došlo [svého] završení. "173 V roce 1967 

prosadily Spojené státy doktrínu pružné reakce jako doktrínu 

Severoatlantické aliance. Na naléhání evropských spojenců přijatá 

formulace nadále vyzdvihovala roli nukleárních zbraní jako hlavního 

zdroje odstrašení.174

171 Citováno podle: Winand P. (1993), s. 352.
172 "Kennedy, John Fitzgerald," Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2000. © 1993-1999 
Microsoft Corporation. All rights reserved.
173 Lundestad G. (1998), s. 80.
174 Luňák P. (1997), s. 206.
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3.3. Kennedyho kolo jednání GATT

Kennedyho kolo jednání GATT (1964-1968) sice nepřineslo 

zásadní omezení překážek svobodného obchodu, jak  americký prezident 

původně očekával, avšak na rozdíl od ostatních cílů evropské politiky 

Spojených států, obecně formulovaných v roce 1962, přineslo konkrétní -

i když jen  omezené - výsledky. Cla na průmyslové produkty byla snížena

o 35%, avšak snížení cel na zemědělské produkty se americké straně 

prosadit nepodařilo.175 Také další z deklarovaných amerických záměrů, 

tj. zlepšení obchodních podmínek pro rozvojové země usilující o prodej 

průmyslových a zvláště zemědělských komodit do vyspělých zemí, se 

nepodařilo uskutečnit. I přesto bylo Kennedyho kolo jednání GATT 

významným průlomem do evropského obchodního protekcionismu a 

přineslo nej větší snížení cel v dosavadní poválečné snaze o liberalizaci 

obchodu mezi zúčastněnými zeměmi. Dohodnuté snížení cel 

mnohonásobně převyšovalo výsledky předešlého - Dillonova - kola 

jednání GATT (kdy došlo ke snížení cel jen  o 8%).176

3.4 Vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Francií

Zásadní oteplení vztahů mezi Spojenými státy a Francií nenastalo ani 

za Johnsonovy administrativy. Poté, co se mu nezdařilo posílit pozici 

Francie v rámci NATO ani získat větší vliv na německou politiku a 

dominovat na evropské politické scéně, de Gaulle prosazoval alespoň 

nezávislý kurs vlastní země. Ještě v červenci 1963 oznámil, že Francie 

nepodepíše Smlouvu o zákazu jaderných pokusů v atmosféře, kosmickém 

prostoru a pod vodou. Stále častěji se také v generálových projevech začaly 

vyskytovat odkazy poukazující na to, že nedojde-li к zásadní reformě 

Severoatlantické aliance, Francie přehodnotí svou další účast v jejích 

strukturách. Na tiskové konferenci v září 1965 generál dokonce prohlásil: 

,,Jak dlouho se nám bude zdát, že solidarita západních národů je  nezbytná 

к eventuální obraně Evropy, naše země zůstane spojencem svých spojenců; 

avšak po vypršení dřívějších závazků -  tj. nejpozději v roce 1969 -

1/5 Luňák P. (1997), s. 207.
176 Taber G. (1969), s. 139.
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podřízenost známá jako „integrace“, která je  vlastní v NATO a která 

svěřuje náš osud do rukou cizí autority, pomine, co se nás týče. “177

Nikoliv nelogickým vyústěním dosavadních de Gaullových iniciativ 

v otázce navrhované reformy NATO bylo vystoupení Francie z vojenských 

struktur Aliance. Dne 7. března 1966 obdržel prezident Johnson dopis, ve 

kterém mu de Gaulle oznamoval, že Francie „ má v úmyslu obnovit svou 

plnou suverenitu na svém území, která je  v současné době narušena 

přítomností cizích spojeneckých vojsk a konstantním využíváním jejího  

vzdušného prostoru, a hodlá ukončit svou účast v ,, integrovaném “ velení a 

nadále j i ž  nepodřizovat své jednotky NATO. “I78

Státní department byl odhodlán zpochybnit legalitu francouzského 

kroku a navrhoval sérii nátlakových opatření, která měla de Gaulla donutit 

к návratu do vojenských struktur Aliance.179 Oficiální reakce na generálův 

dopis však byla na Johnsonův podnět upravena a nesla se ve smířlivém 

duchu. Americký prezident v ní oceňoval potvrzení francouzského závazku 

vzájemné pomoci Spojených států a západoevropských zemí podle článku 5 

Washingtonské smlouvy a vyjadřoval přesvědčení, že se Francie nebude 

dlouho distancovat od společného úsilí o dosažení efektivního odstrašení a 

že se brzy bude znovu podílet na udržování míru v severoatlantické oblasti: 

„ Francii jako našeho starého přítele a spojence bude očekávat je jí místo, 

jakmile se rozhodne zaujmout svou vedoucí roli [v Aliancij. “18°

V prosinci 1965 de Gaulle zvítězil v prezidentských volbách a 

případný návrat Francie do vojenských struktur NATO se nemohl uskutečnit 

bez jeho souhlasu, a tak Johnson neviděl „ žádný prospěch pro nás ani pro  

naše spojence ve vedení sporu o pozici francouzské vlády ... měli bychom 

přijít s návrhy, které by stmelily atlantické národy; podporovat, ja k  nejlépe 

můžeme dlouhodobý proces sjednocování západní Evropy ..."  181

177 Citováno podle: Newhouse J. (1970), s. 283.
178 Letter From President de Gaulle to President Johnson, 7 March 1966, citováno podle: 
Alting von Geusau F., Western Cooperation: Origins and History; Analysis and 
Documents, Nijmegen 2002, s. 161.
179 De Gaulle svým rozhodnutím zrušil dvoustranné dohody, i když obsahovaly formuli o 
nutnosti informovat o takovém záměru s dvouletým předstihem. Fidler J., Mareš P. (1997), 
s. 137.
180 Letter From President Johnson to President de Gaulle, 22 March 1966, citováno podle 
Alting von Geusau F. (2002), s. 162.
181 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 80.
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Nicméně přehodnocení oznámeného rozhodnutí nebylo na pořadu 

dne - podle memoranda, které 29. března 1966 zaslala francouzská vláda 

všem členům NATO, mělo působení francouzských jednotek v rámci 

vojenských struktur Severoatlantické aliance skončit к 1. červenci 1966 a 

spojenecké jednotky musely opustit francouzskou půdu nejpozději do 1. 

dubna 1967. Během jednoho roku tak bylo z francouzského území 

evakuováno hlavní velitelství NATO a 30 amerických vojenských základen. 

Zároveň odešlo 26 tisíc amerických vojáků a 37 tisíc jejich rodinných 

příslušníků.182

Francouzská politika poloviny 60. let, charakterizovaná slogany 

„Evropa od Atlantiku po Ural“ a „strategie všech azimutů“, jasně 

vyjadřovala snahu o vyloučení Ameriky z evropských záležitostí a úsilí o 

vytvoření výhodnějšího manévrovacího prostoru pro posílení pozice Francie 

v mezinárodních vztazích. Johnsonova administrativa se zdržovala 

veřejných polemik s francouzským prezidentem a svou pozornost zaměřila 

zejména na reakce ostatních evropských spojenců, zvláště Německa. De 

Gaullovo rozhodnutí již nebylo naprosto překvapující a jak sdělil 

americkému prezidentovi jeho poradce pro národní bezpečnost Robert 

Komer: ,,Skutečným problémem je, jako vždy, Německo nikoli Francie. “183 

De Gaullův diplomatický styl však nejen vzdaloval Francii od Spojených 

států, ale byl také neslučitelný s postoji ostatních členských států 

Severoatlantické aliance, tedy i francouzských spojenců v EHS.

3.5 Dopad francouzské politiky na evropskou integraci

Atmosféra uvnitř EHS se začala zhoršovat již  v souvislosti 

s generálovým postupem ve věci plánu politické unie v roce 1962, avšak 

jednostranný krok francouzské strany v podobě veta britského vstupu do 

společného trhu v lednu 1963 vyústil v neustávající rozpory mezi Šestkou:

„ období hledání a harmonizace společných zájmů v rámci Evropských 

společenství [bylo] ukončeno. Ochota obětovat část svých zájmů s cílem 

nalézt konsensus prudce poklesla. “184

182 Luňák P. (1997), s. 199. Fidler J., Mareš P. (1997), s. 136.
183 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 80.
184 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 130.
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К otevřené roztržce mezi Francií a ostatními členy EHS došlo 

v polovině roku 1965 v souvislosti s řešením problému financování společné 

zemědělské politiky. V březnu 1965 předložila Komise EHS návrh na 

zřízení společného zemědělského fondu, jehož plnění by bylo založeno na 

vybraných dovozních daních jako jediném zdroji jeho rozpočtu, a nadále již 

neměl být uplatňován přímý příspěvek členských států jako doplňující zdroj. 

Na druhou stranu měl být fond spravován Komisí EHS a Evropský 

parlament měl získat právo schvalovat jeho rozpočet.185 Schválením návrhu 

by se Francie stávala největším příjemcem prostředků zemědělského fondu, 

a tak Komise EHS věřila, že návrh bude Francií přijat. Avšak francouzská 

strana odmítla podpořit jakýkoli návrh, který by posiloval pravomoci 

institucí EHS, a kvůli neshodám s ostatními členy ohledně podmínek 

uskutečnění společné zemědělské politiky francouzský ministr zahraničí 

Couve de Murville v červenci 1965 oznámil, že se zástupci Francie nadále 

nebudou účastnit prací v orgánech EHS.

Praktikování politiky „prázdné židle“ bylo dalším de Gaullovým 

útokem na nadnárodní akcent Římských smluv -  od 1. ledna 1966 mělo 

EHS vstoupit do třetí fáze přechodného období a ve většině oblastí 

zahrnutých ve smlouvě o EHS by došlo k aplikaci principu většinového 

hlasování v Radě ministrů -  což s sebou přirozeně přinášelo možnost 

přehlasování jednoho z členů EHS. Vymezení kompetencí orgánů 

společenství a procedur hlasování v nich bylo hlavním tématem jednání o 

návratu Francie do evropských struktur. Jejich výsledek znamenal posílení 

pozic členských zemí na úkor nadnárodního principu společenství. Podle 

tzv. lucemburského kompromisu z ledna 1966 měla Komise EHS povinnost 

své návrhy, o kterých se v Radě ministrů „ mělo rozhodovat většinovým 

hlasováním, předložit všem členským vládám к vyjádření a snažit se vyjít 

vstříc jejich připomínkám. V Radě ministrů pak měl mít každý člen právo 

odmítnout většinové hlasování v případě, že považuje projednávanou 

záležitost za dotýkající se životních zájmů jeho země. O věci se pak muselo 

rozhodovat jednomyslně. "186

185 Stejný princip měl být uplatněn při nakládání s fondy vznikajícími obdobným způsobem.
186 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 131.
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Lucemburský kompromis přinesl oslabení role Komise EHS a proces 

evropského sjednocování se na dvě desetiletí odehrával předně na 

mezivládním základě.187 Kompromisní dohoda zabraňovala dalšímu 

posilování nadnárodních prvků evropských společenství, tj. politickou 

integraci Evropy a vznik takového amerického partnera, kterého hledala 

(nejen) Kennedyho administrativa. Washington však nepřestal podporovat 

evropskou integraci a často vyjadřoval naději, že po odchodu de Gaulla 

z politického života přijme Francie konstruktivnější stanovisko ve vztahu ke 

Spojeným státům a NATO stejně jako к otázce směřování evropské 

integrace.

3.6 Problematika britského vstupu do EHS

Účast Velké Británie ve společném trhu byla Američany nadále 

vnímána jako faktor posílení atlantického rámce evropské integrace, a proto 

podpora britskému členství v EHS zůstávala nedílnou součástí evropské 

politiky Spojených států. Zeslabení nadnárodního charakteru společenství 

dělalo EHS pro Velkou Británii jistě mnohem atraktivnějším, ale američtí 

představitelé nepřestali upozorňovat, že by Britové měli respektovat nejen 

ekonomický, ale především politický význam EHS.

V květnu 1967 britský premiér Wilson zopakoval britskou žádost o 

vstup do EHS. Prezident Johnson jednoznačně vítal britský krok, jenž měl 

podle něj ,, rozhodně pomoci posílit a sjednotit Západ. “188 De Gaulle opět 

viděl situaci zcela odlišně a na tiskové konferenci 27. listopadu 1967 

podruhé vyslovil své veto britskému členství v EHS - tentokrát ani 

nedovolil, aby jednání byla vůbec zahájena: „To, co Francie nemůže 

v současnosti dopustit, je  zahájit jednání s Brity a jejich partnery, která by 

mohla vést к destrukci evropské struktury, je jíž  je  [Francie] součástí. “189

Ke změnám francouzského kursu v otázce směřování evropské 

integrace vskutku došlo až po de Gaullově odchodu z čela francouzského

187 Nový impuls pro oživení Evropských společenství přinesl až Jednotný evropský akt 
(JEA) podepsaný v únoru 1986. Členské státy se zavázaly к  dobudování jednotného trhu 
přičemž o konkrétních rozhodnutích, jež měly být ze strany Evropských společenství nutná 
к dosažení tohoto cíle, se mělo v Radě ministrů rozhodovat na základě principu 
kvalifikované většiny. Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 138-139.
188 Citováno podle: Lundestad G. (1998), s. 81.
189
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státu v dubnu 1969. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let si již Francie 

nemohla být jistou svou dlouholetou vedoucí pozicí uvnitř Evropských 

společenství a postupně začala zvažovat, zda by právě účast Velké Británie 

ve společenství vhodným způsobem nevyvážila rostoucí hospodářskou váhu 

a stoupající politický vliv Německa.190 Nový francouzský prezident - 

Georges Pompidou - už další veto britskému členství nevyslovil, a tak se 

Velká Británie a spolu s ní také Irsko a Dánsko mohly stát к 1. lednu 1973 

členy Evropských společenství.

3.7 Americký „odklon“ od evropocentrismu

Spojené státy byly po druhé světové válce odhodlány přetvořit 

mezinárodní systém podle hodnot, které odpovídaly tradici amerického 

národa. Američtí představitelé byli přesvědčeni, že poslání jejich země je na 

vyšší etické úrovni než usilování ostatních států, sledujících pouze své 

národní cíle - aktivní americkou účastí na mezinárodním dění se měl svět 

stát bezpečným pro demokracii a jeho mír měl vyrůstat z osvědčených 

základů politické svobody.191 Převzetí role světového hegemona souviselo 

se samotnou národní bezpečností Spojených států -  Evropa nemohla být 

znovu ponechána sama sobě napospas a svět napospas Evropě. Evropská 

integrace se ukázala být úspěšným nástrojem, jak překonat sebevražedné 

evropské soupeření, které vyústilo ve dvě světové války, a jak mírovými 

prostředky zabránit jedné velmoci, aby Evropu politicky nebo ekonomicky 

ovládla. Vytvoření Severoatlantické aliance pak předcházelo tomu, aby se 

evropského kontinentu vojensky zmocnil Sovětský svaz.

Starý kontinent zaujímal v americké zahraničněpolitické agendě padesátých 

a šedesátých let jednoznačně přední místo, avšak Spojené státy na sebe 

vzaly roli vzoru a obhájce svobodných lidí nejen v Evropě, ale na celém 

světě. V souladu s tímto odkazem rovněž prezident Kennedy potvrzoval, že 

americkým cílem je  „skutečný mír ... nejen mír pro Američany, ale mír pro

190 Plechanovová B., Fidler J. (1997), s. 132.
1)1 Nový světový řád měl být založen ve wilsonovském duchu (tj. duchu politiky prezidenta 
Woodrowa Wilsona, 1913-1921) na čtyřech pilířích: svobodě projevu, svobodě vyznání, 
svobodě před strachem a svobodě před nedostatkem.
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všechny muže a ženy -  nejen mír pro naši dobu, ale mír jednou provždy. 1,192 

Za tímto účelem mělo společenství demokratických států, působících na 

základě konvergujících zájmů, společných cílů a dělby práce, bojovat za 

definitivní mír na světě. Kennedyho ambiciózní vize atlantického 

společenství založeného na dvou pilířích, Spojených státech a integrované 

Evropě, ztroskotala především kvůli gaullistické opozici. Amerika a Evropa 

zůstaly odlišnými světy a vztahy Spojených států s „Evropou“ zůstaly 

v politické a vojenské sféře institucionalizovány na základě spolupráce 

v rámci NATO -  žádné nové fórum pro dlouhodobou společnou politickou 

akci rovných partnerů nevzniklo. Na druhou stranu se žádné, ať již 

„přátelské“ (Francii ani Německu) či dokonce „nepřátelské“ (Sovětskému 

svazu) mocnosti nepodařilo ovládnout evropskou politiku a následně 

distancovat Ameriku od Evropy. Krize v aliančních vztazích nakonec 

postupně vyzněla do ztracena.

Konec Kennedyho administrativy lze charakterizovat jako dobu, ve které 

bylo dosaženo bipolámí stability v Evropě. Útok Sovětského svazu na 

evropské demokracie se zdál být daleko méně reálným než v předchozích 

letech: ,,[P]po kubánské raketové krizi se Sověti soustředili na pronikání do 

rozvojových zemí. “193 Centrum americké pozornosti se postupně přesouvalo 

stejným směrem -  к obraně svobody v jihovýchodní Asii. Prezident Johnson 

prohlašoval: ,, [Vjv této oblasti není nic, co bychom chtěli, nic, co bychom 

potřebovali -  žádné území, vojenské postavení nebo politické ambice. Naši 

jedinou touhou -  naším jediným odhodláním -  je, aby lidé v jihovýchodní 

Asii mohli žít v míru a rozhodovat o svém osudu podle své vůle. “194 

Válka ve Vietnamu, stále rostoucí deficit obchodní bilance Spojených 

států a uvolnění ve vztazích mezi Východem a Západem byly ve druhé 

polovině šedesátých let hlavními faktory, které v Kongresu znovu 

významně podněcovaly izolacionistické tendence. Johnsonova 

administrativa -  stejně jako ta Kennedyho - se však bránila oslabování 

role Spojených států v Evropě. Místo podstatného snižování počtu 

amerických vojáků na Starém kontinentu Washington vyjednal daleko

192 Commencement Address at American University in Washington, 10 June 1963, Public 
Papers o f the Presidents. John F. Kennedy, (1964), s. 460.
193 Kissinger H. (1999), s. 620.
194 Citováno podle: Kissinger H. (2002), s. 201.

73



větší hrazení amerických nákladů spojených s rozmístěním svých 

jednotek v Evropě ze strany Německa. Sjednocená Evropa byla vzdálena 

skutečnosti, nicméně ani Johnsonova administrativa nepřestala 

prosazovat dlouholetou americkou politiku nadnárodní Evropy -  Evropy, 

která by byla partnerem Spojených států při prosazování nového 

světového pořádku.
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Z á v ě r

Ambicí této bakalářské práce bylo postihnout poválečnou americkou 

podporu procesu evropské integrace jako metodu progresivního posilování 

atlantického partnerství. Největší pozornost jsem přitom věnoval analýze 

období konce padesátých a začátku šedesátých let, kdy Spojené státy 

usilovaly o nalezení modernějších forem spolupráce s ekonomicky 

prosperující a politicky víceméně stabilizovanou západní Evropou. Jedním 

z hlavních podnětů soudobých amerických iniciativ bylo zpochybnění 

dosavadní náplně atlantického partnerství založeného na jednotě zájmu 

západního světa stejně jako odmítnutí dlouholeté americké koncepce 

integrované Evropy v transoceánském rámci ze strany gaullistické Francie. 

Rovněž vznik nového uskupení na Starém kontinentu, Evropského 

hospodářského společenství, s sebou přinesl výzvu rozvoji svobodného 

obchodu a mezinárodní hospodářské spolupráce v rámci atlantického 

společenství.

Druhá světová válka byla pro Evropu opětovnou krutou reminiscencí 

selhání evropského systému mocenské rovnováhy založeného na tradičních 

národních státech a podnítila úvahy (a to na obou stranách Atlantiku) o 

nových formách evropského politického uspořádání. Washington od druhé 

poloviny čtyřicátých let nepřestával podporovat vytváření integrované - 

nadnárodní - Evropy; politické entity, která by přinesla na Starý kontinent 

potřebnou dimenzi stability, dokázala samostatněji čelit sovětskému 

expanzionismu a v dlouhodobé perspektivě by přijala roli skutečně 

hodnotného amerického spojence při nastolování nového světového 

pořádku. Zásadními faktory, které stály za americkou podporou vytváření 

nového evropského mocenského centra, byly eskalace mezinárodního napětí 

v druhé polovině čtyřicátých let a obava ze sovětského útoku na slabou a 

rozdělenou Evropu. Stejně důležitým motivem bylo zabránit Německu 

znovu sledovat agresivní zahraniční politiku a naopak jej pevně zakotvit v 

západním společenství. Osud země, která byla nedávno podrobena 

bezpodmínečné kapitulaci, byl Spojenými státy vnímán jako klíčový pro
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vývoj studené války, a proto hrál v úvahách amerických představitelů vždy 

rozhodující roli.

S počátky studené války se jednotícím prvkem států ležících na obou 

stranách Atlantiku stala společná politika vůči Sovětskému svazu. Starý svět 

nemohl čelit komunistické hrozbě bez pomoci toho Nového; rovněž Spojené 

státy chápaly spojenectví se zeměmi evropského kontinentu v době 

nadcházejícího atomového věku jako otázku přežití a národního zájmu -  

iluze pokračování politiky amerického izolacionismu se definitivně 

rozplynula se vznikem NATO. Konvergence evropských a amerických 

bezpečnostních zájmů a vědomí příslušnosti к zvláštnímu společenství 

hodnot vedlo ke vzniku jednotícího atlantického vztahu: bezprostřední 

funkcí NATO se stalo předejít agresi vůči kterékoli smluvní straně 

Washingtonské smlouvy. Tento účel odrážela strategie odstrašení, jež 

vyžadovala integrované vojenské velení pod americkou kontrolou, důvěru 

v odstrašující funkci amerických nukleárních zbraní, permanentní 

rozmístění amerických jednotek v západní Evropě a také německou 

participaci. Aliance tak byla výrazem společného osudu západního světa.

Elementárním předpokladem americké podpory procesu evropského 

sjednocování bylo, že integrovaná Evropa nabude se svým rostoucím 

politickým a ekonomickým významem také větší vědomí spojenecké 

odpovědnosti a hlavně že v budoucnu již znovu nebude představovat hrozbu 

pro americkou národní bezpečnost. Až do konce padesátých let, kdy Charles 

de Gaulle začal otevřeně vystupovat proti americkému vlivu v Evropě, 

nedošlo ke zpochybnění komplementarity evropské integrace a atlantické 

spolupráce; možnost ohrožení geopolitických zájmů Spojených států ze 

strany jejich samotných západoevropských spojenců byla až do této doby 

prakticky nereálnou.

Relativní uvolnění mezinárodního napětí na konci padesátých let a 

na začátku let šedesátých, plynoucí z definitivního a zcela jasného rozdělení 

evropského kontinentu, a rostoucí váha západní Evropy na mezinárodní 

scéně vedly na straně Západu к reflexi dosavadní náplně transatlantického 

spojenectví. Spojené státy reagovaly na dynamický vývoj v Evropě 

iniciativami, které měly za účel přenést část amerického ekonomického
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břemene vůdčího postavení ve svobodném světě na bedra svých -  nyní již 

pevně na nohou stojících - evropských spojenců, posílit atlantický rámec 

evropské integrace, předejít ovládnutí evropské politické scény ze strany 

gaullistické Francie a zachovat výsadní postavení Spojených států v západní 

alianci. Deklarovanou americkou politikou byl vyrovnaný vztah mezi 

Spojenými státy a integrovanou západní Evropou, přitom si však američtí 

představitelé nedovedli představit zřeknutí se amerického vůdcovství - 

Evropa tak měla být současně nezávislá i pevně ukotvená v atlantickém 

rámci.

Eisenhowerova administrativa chápala Evropské hospodářské 

společenství jako základ nového uspořádání politických a ekonomických 

vztahů na evropském kontinentu, zdůrazňovala politickou a vojenskou 

spolupráci v rámci NATO, v hospodářské sféře iniciovala Dillonovo kolo 

jednání GATT a podnítila transformaci Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci v Organizaci pro hospodářskou spolupráci.

Kennedyho administrativa se snažila prosadit novou architekturu 

atlantického společenství: přišla s ambiciózním „Skvělým plánem“ -  

podporovala účast Velké Británie v EHS jako faktoru posilujícího jeho 

atlantickou orientaci, vznik atlantického partnerství mezi rovnými, tj. 

Spojenými státy a plně integrovanou nadnárodní Evropou, ve vojenské 

oblasti podporovala integraci nukleárních sil v rámci projektu MLF. 

S úspěchem (a to značně omezeným) se však setkalo pouze Kennedyho kolo 

jednání GATT.

Novou architekturu atlantického společenství ve smyslu partnerství 

mezi Spojenými státy a plně integrovanou Evropou se americké straně 

prosadit nepodařilo -  především kvůli gaullistické opozici. Ta odhalila 

reálnou možnost odlišnosti zájmů obou stran Atlantiku. Na druhou stranu se 

Francii nepodařilo pro svou alternativní politiku získat své partnery v EHS, 

zvláště Německo, a následně distancovat Evropu od Ameriky. Nicméně 

evropská integrace se na dvě desetiletí odehrávala primárně na mezivládním 

základě a NATO (bez účasti Francie ve vojenských strukturách této 

organizace) zůstalo jedinou institucí politické a vojenské atlantické 

spolupráce.
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Problematika atlantické spolupráce a evropské integrace je  stále 

aktuální a zajímavá i přes absenci studenoválečné sjednocující hrozby. 

Třebaže evropská integrace stále nepokročila do té míry, aby bylo možné 

oprávněně stavět evropský pilíř naroveň americkému, Kennedyho představa 

o dvou pilířích -  Spojených státech a plně integrované Evropě - ,  na nichž 

by měla být založena Severoatlantická aliance, v současnosti již  není pouze 

neurčitou vizí vzdálené budoucnosti.

I v 21. století existuje vzhledem rozsahu a povaze problémů jako 

jsou mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, populační 

exploze, etnických nebo náboženských konfliktů naléhavá potřeba 

partnerství mezi Evropou a Amerikou v globálním měřítku. Nabízí se 

otázka, jaký postoj к těmto problémům a také vůči spojenectví se Spojenými 

státy bude Evropa zaujímat. К  tématu transatlantických vztahů v éře po 

zhroucení Sovětského svazu, společného nepřítele Aliance, bych se chtěl 

případně věnovat ve své diplomové práci.
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S u m m a r y

The aim o f this work was to analyze U.S. policy o f supporting 

European integration as a means of strengthening the Atlantic partnership. 

Washington never wanted a really independent “third force” Europe. Thus, 

integrated Europe was always to be fitted into an wider Atlantic framwork. 

U.S. leaders have consistently sought to make Europe a stronger and more 

sufficient Cold War ally, but they have generally hesitated to acknowledge 

the logical conclusions o f such a policy, e.i. diminution -  or end -  of 

American leadership in Europe.

The United States supported the integration o f Western Europe very 

strongly since the late forties up to the mid-sixties. Fears regarding 

communist encroachment on a weak and divided Europe were gradually 

complemented and then replaced by a general belief in the value of 

European unity as a way o f promoting democracy and political stability, 

economic growth, and liberal trade policies in Europe as a whole - European 

integration represented the European version o f U.S. federalism, democracy 

and open markets. Particularly important was in the thinking of U.S. 

policymakers the binding of Germany to the West (Chapter 1).

As a result o f the negative balance o f payments and the challenge 

from French president de Gaulle, U.S. support for European integration had 

to be balanced more and more by the protection both o f American economic 

interests and the crucial NATO framework. This kind o f considerations was 

inherently involved in an idea o f “Atlantic Community”, which Washington 

gradually developed by the late fifties to contain and channel European 

unity and enable the United States to intervene more efectively in European 

affairs. All the nascent U.S. ideas o f modernizing the Atlantic arrangement 

were gathered by President John F. Kennedy and his advisers into the 

“Grand Design” (Chapter 2).

Nevertheless the conflict between France and the United States was 

paramount in the disappointing outcome o f the proposed arrangement. On 

the other hand the common values and interests o f both sides o f Atlantic had 

proved strong enough to hold the western aliance (Chapter 3).
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Cíl práce:

Cílem této bakalářské práce je analýza zahraniční politiky Spojených 

států amerických vůči západní Evropě v letech 1959 až 1963, resp. analýza 

koncepce atlantického partnerství formulovaného prezidentem Kennedym. 

Konkrétní podoby nabyla Kennedyho koncepce atlantického partnerství 

v červenci 1962, je však třeba ji zkoumat v kontextu delšího období snah 

o nalezení nového vztahu mezi Spojenými státy a Evropou. Proto se 

nejdříve budu zabývat obecnými východisky amerického postoje vůči 

západní Evropě a evropské integraci po podpisu Římských smluv. Rovněž 

se zaměřím na sledování kroků americké diplomacie směřujících к naplnění 

vize Spojených států ohledně podoby politického uspořádání v západní 

Evropě. Nedílnou součástí analýzy v této práci bude rozebrání role Velké 

Británie pro navázání nového partnerství mezi oběma stranami Atlantiku 

a zmínění faktických omezení tohoto nového vztahu. Dále bych se chtěl 

věnovat zásahu do koncepce nového partnerství mezi Spojenými státy 

a Evropu ze strany francouzského prezidenta de Gaulla v lednu 1963, 

nakonec bych se zabýval perspektivou Kennedyho vize.



Dále se pokusím odpovědět na tyto otázky:

• Jak se vědomí vůdcovské pozice v demokratickém světě 

odrazilo na rozhodování o řešení problému narůstajícího 

deficitu platební bilance USA?

• Jaký byl vliv ekonomické diskriminace Spojených států ze 

strany EHS na americkou koncepci politického uspořádání 

západní Evropy a jaké kroky podnikla Kennedyho 

administrativa pro omezení této diskriminace?

• Jak se zásah francouzského prezidenta de Gaulla odrazil na 

uplatňování americké zahraniční politiky vůči procesu 

evropské integrace?

• Byla Kennedyho koncepce atlantického partnerství 

dlouhodobým cílem americké zahraniční politiky nebo jen 

imaginární představou uspořádání vztahů mezi USA a 

Evropou?

Při vypracovávání práce budu postupovat analyticko-historickou 

metodou.
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