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Abstrakt 

Po druhé světové válce se Evropa nacházela v situaci, kdy se nemohla postarat o svou 

prosperitu vlastními silami. V tu chvíli bylo třeba se rozhodnout pro jednu 

z dominantních zemí – USA nebo SSSR. Díky bližšímu politickému a ekonomickému 

systému se západní Evropa přiklonila na stranu Spojených států, které neprodleně 

začaly formulovat svou politiku vůči poraženému Německu, expanzivnímu Sovětskému 

svazu a zdevastované Evropě. Výsledkem tohoto úsilí byla politika zadržování, které 

byla rozvinuta Trumanovou doktrínou a Marshallovým plánem. V prvních poválečných 

letech to byla zejména ekonomická pomoc, která byla hlavním nástrojem Spojených 

států ke stabilizaci Evropy. Rozvoj ekonomik však nebyl možný bez aktivní spolupráce 

mezi evropskými státy, a proto vyvíjely Spojené státy a zejména kongres velký tlak na 

integraci na hospodářském poli. To mělo zajistit lepší propojení evropských ekonomik a 

také možnost jednodušší expanze amerického zboží na evropský trh. Na začátku 50. let 

se důraz přesunul od ekonomické integrace ke spolupráci obranné, zejména díky 

začínající válce v Koreji. Všechny tyto snahy o ulehčení americké pozice a rozvoj 

Evropy vedly k nastartování procesu evropské integrace.  

 

Abstract 

After the World War II Europe was in a situation in which there was no possibility of 

enhancing its prosperity on its own. At that moment it was necessary to choose one of 

the dominant opponent sides the USA or the USSR to cooperate with. Due to political 

and economical systems similarity Western Europe joined the side of the United States, 

which immediately started developing new approaches towards defeated Germany, 

expansionistic Soviet Union and devastated Europe. This resulted in formulation of 

containment policy which was later developed into the Truman doctrine and the 



   

Marshall plan. In the first post-war years the main tool of the United States approach 

towards European stability was economical help. Development of economies was 

impossible without active cooperation among European countries and therefore the 

United States and especially the Congress pressed for economic integration. It was also 

supposed to create better connection between European economies and to enable the 

expansion of American goods to Europe. At the beginning of 1950s with the first sparks 

of Korean War the main stress was laid on cooperation in defensive field. All these 

attempts for enhancing the US position and development of Europe also led to the 

initiation of European integration process. 
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Úvod 

Konec druhé světové války neznamenal jen tečku za nejkrvavějším konfliktem 

minulého století, ale stejně jako konec první světové války se stal výzvou pro vyspělé 

státy světa, jejichţ úkolem bylo nastavit parametry pro poválečné fungování zejména 

evropského kontinentu. Spojené státy, vědomy si pozice státu, který vyšel z války jako 

jeden ze dvou světových hegemonů, nehodlaly opakovat chybu ze začátku 20. let a 

rozhodly se hrát přední roli při poválečné rekonstrukci starého kontinentu. Přestoţe se 

americké i evropské představy o fungování a obnově Evropy lišily chvílemi velmi 

diametrálně, státy atlantického regionu dokázaly vţdy v zásadních otázkách najít 

společnou řeč a zajistit tak podmínky pro rozvoj nejen svých zemí. Základem úspěšné 

obrany proti hrozbám komunismu ve zdevastované Evropě, která sama o sobě byla 

výzvou pro fungování mezinárodních vazeb a obchodu proto nebylo jen sbliţování na 

poli politickém, ale podstatnou roli hrála i sloţka ekonomická a vojenská. Podle 

americké vize mohla jen Evropa integrovaná a silná politicky, vojensky i ekonomicky 

čelit nástrahám sovětského expanzionismu. Základní „konfliktní linií“ mezi oběma 

bloky byla otázka Německa a jeho politické příslušnosti. S ohledem na tuto skutečnost 

bude část prostoru věnována právě integraci západních okupačních zón do evropských 

struktur, coţ byla pro Spojené státy jedna z podmínek poskytnutí pomoci. 

 Cílem práce je posoudit vliv Spojených států amerických na rekonstrukci 

Evropy a evropskou integraci bezprostředně po druhé světové válce. Hodnocena bude 

míra zapojení Spojených států do poválečného dění a rekonstrukce na starém 

kontinentě, který byl na konci války suţován katastrofálním stavem hospodářství, a 

další hrozbou byla expanzionistická politika Sovětského svazu. Jedná se tedy o 

případovou studii americké iniciativy s cílem podpořit evropskou integraci. 

Analyzovány budou kroky Spojených států týkající se těchto procesů a jejich 

konstruktivní či destruktivní vliv, přičemţ se budu snaţit dokázat, ţe nehledě na 

americké motivy byly dopady na evropskou integraci veskrze pozitivní a podnítily 

spolupráci v rámci Evropy. Hlavní důraz v práci bude kladen na problematiku mezi 

rokem 1945, tedy koncem války, a rokem 1952, kdy byla podepsána Smlouva o 

Evropském obranném společenství. Protoţe je třeba zasadit poválečný vývoj do 

kontextu americké zahraniční politiky a nastínit téţ důsledky některých událostí budou, 

v místech kde bude nutno, zmíněny události i mimo tento časový úsek a na začátek 

samotné práce bude zařazena kapitola nastiňující základní trendy americké zahraniční 
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politiky předcházející poválečnému dění. Naopak ve zkoumání nebudou zohledňovány 

teorie věnující se důvodům rozpoutání studené války a posuzována nebude ani míra 

podílu obou velmocí na eskalaci poválečné situace. 

 Přestoţe je období studené války velmi zajímavým tématem, česká literatura se 

začátkům evropské integrace a vlivu spojených států na ni věnuje spíše jen obecně 

v dílech Vladimíra Nálevky (Světová politika ve 20. století), Petra Luňáka (Západ: 

Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce) a Běly Plechanovové (Kapitoly z 

dějin mezinárodních vztahů 1941-1995), jeţ byly pouţity při tvorbě práce. Z anglicky 

psané literatury byly zohledněny jak díla revizionistických historiků jako Waltera 

LaFebera (America, Russia, and the cold war 1945-1975), dílo nizozemského ekonoma 

a politika Ernst van der Beugela (From Marshall aid to Atlantic partnership: European 

integration as a Concern of American Foreign Policy), který byl členem nizozemské 

delegace, která jednala o Marshallově plánu a později se stal i ministrem zahraničí 

Nizozemského království. Jeho monografie je podrobným zdrojem informací o 

oficiálních i neoficiálních jednání v poválečné době. Pohled s větším časovým 

odstupem přináší ve svých pracech post-revizionistický historik a ředitel Norského 

nobelova institutu Geir Lundestad ("Empire" by integration : the United States and 

European integration, 1945-1997; The United States and Western Europe since 1945 : 

from "Empire" by invitation to transatlantic drift). Umění diplomacie od Henryho 

Kissingera představuje subjektivnější svědectví z pohledu politika angaţovaného na 

dění v průběhu studené války. Dílo Johna W. Spaniera a Stevena W. Hooka (American 

foreign policy since World War II) je prací obsahující obecnější pojednání o amerických 

záměrech a moţnostech po druhé světové válce. 
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1 Od nezávislosti k internacionalismu 

Vztahy Spojených států s Evropou byly vţdy o něco intenzivnější, neţ se 

zbytkem světa, coţ je vidět i na křesťanském vyznání všech amerických prezidentů a 

vychází i z původního statutu britských kolonií. V dnešní době bereme americkou 

kulturní i vojenskou přítomnost v Evropě jako realitu ať s ní souhlasíme či ne, ovšem 

v minulosti tomu tak vţdy nebylo. 

1.1 Izolacionistická léta 

 Jiţ nedlouho po vyhlášení nezávislosti se Spojené státy zapojily do dění na 

starém kontinentě nerespektováním blokády napoleonské Francie a obchodováním s ní, 

coţ vedlo aţ k vyhlášení války proti své mateřské zemi v tzv. druhé válce na nezávislost 

v letech 1912 - 1814. Ekonomické a kulturní propojení Spojených států s Evropou je 

důsledkem mnohamilionové migrace do Spojených států a následného styku imigrantů 

s jejich rodinami zejména v západní Evropě. Tato nejméně 30 milionová imigrace mezi 

roky 1836 a 1914
1
 byla jedním z mála propojení mezi severní Amerikou a Evropou od 

Washingtonova projevu na rozloučenou z roku 1796, ve kterém tvrdí, ţe „Evropa má 

své zájmy, jeţ k nám (USA – pozn. R.B.) nemají ţádný, anebo jen velmi malý vztah. Je 

zapletena v častých sporech, jejichţ příčiny jsou cizí našim zájmům.“
2
 Tato strategie 

byla ještě umocněna Monroeovou doktrínou z roku 1823, která označovala politické 

systémy spřátelených mocností na starém kontinentu za natolik odlišné, ţe snaha o 

jejich expanzi na západní polokouli by musela být ze strany Spojených států vnímána 

jako ohroţení vlastní suverenity a naopak zdůrazňovala, ţe ani Spojené státy se 

nehodlají angaţovat v evropských záleţitostech.
3
 V té době to byla reakce zejména na 

koloniální politiku Španělska a Portugalska, nicméně obecnost tohoto prohlášení dala 

Spojeným státům moţnost aplikovat ji aţ do první světové války, která znamenala 

průlom v americké zahraniční politice. Je třeba zdůraznit, ţe do ní se Spojené státy 

zapojily, po krátkém intermezzu tzv. Amerického imperialismu na přelomu století, aţ 

                                                           
1
 „Nicholas J. Evans, Indirect passage from Europe: Transmigration via the UK, 1836-1914“, Journal for 

Maritime Research, 

http://www.jmr.nmm.ac.uk/server/show/conJmrArticle.28/setPaginate/No (staţeno 15.4.2011). 
2
 „Roman Joch: Rétorika svobody, George Washington, projev na rozloučenou, září 1796“, Občanský 

institut, 

http://www.obcinst.cz/en/clanek.asp?id=763 (staţeno 15.4.2011). 
3
 „Dokument: Monroeova doktrína (2.12.1823)“, PhDr. Petr Just, Ph.D., 

http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010190 (staţeno 16.4.2011). 
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po obnovení neomezené ponorkové války Německem, a ţe prezident Woodrow Wilson 

„zdůvodňoval nutnost vyhlášení války osobou německého císaře a nikoliv hrozbou, 

kterou Německo znamenalo pro bezpečnost Ameriky.“
4
 

Jiţ během války nastínil Wilson svou představu o uspořádání poválečného světa 

ve Čtrnácti bodech
5
, které poloţily základ Společnosti národů. Z těchto bodů vypustil, 

pro snadnější schválení v tradičně izolacionistickém kongresu, zmínky o vojenských 

silách Společnosti, nicméně ani tyto ústupky nepřiměly kongresmany vstup do 

Společnosti národů ratifikovat, a tak byla Společnost národů zaloţena bez zapojení 

Spojených států, které by byly hlavním mocenským garantem organizace. 

V meziválečném období cítily i velké evropské země nutnost americké ekonomické a 

případně i vojenské přítomnosti zejména kvůli neutěšené hospodářské situaci. 

Především vojenské zapojení amerických jednotek bylo velmi nepravděpodobné mimo 

jiné i pro velký odpor amerického veřejného mínění a nevoli kongresu. Podle 

Američanů se evropské země zaplétaly do válečných konfliktů příliš často a byly 

v tomto ohledu nepoučitelné, coţ vedlo k domněnce (a jak se ukázalo o dvě desetiletí 

později, k domněnce velmi přesné), ţe první světová válka nemůţe být posledním 

konfliktem vedeným v Evropě kvůli evropským expanzionistickým choutkám. 

 Na druhou stranu Spojené státy si byly vědomy nutnosti pomoci zdevastované 

Evropě, a proto se jejich ekonomická pomoc vyšplhala ze 700 milionů dolarů v roce 

1919 aţ na 1,3 miliardu dolarů v roce 1929,
6
 čímţ se pro Spojené státy stala Evropa 

nadlouho strategickým partnerem. Ţe Evropa velmi stála o americkou podporu ve všech 

sférách, není nutné zdůrazňovat. I Británie se snaţila připoutat Spojené státy 

k evropskému dění, například garantováním pomoci Francii v případě německé agrese, 

ale pouze za předpokladu, ţe pomoc poskytnou i Spojené státy.
7
 Ty se především díky 

osobě státního tajemníka Franka B. Kellogga zasadily o rozšíření garančního systému 

prostřednictvím tzv. Briand-Kelloggova paktu, který odmítal válku jako prostředek 

vedení mezinárodní politiky
8
 a z původního návrhu francouzského ministra zahraničí 

                                                           
4
 Henry Kissinger, Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. (Praha: Prostor, 1999), 466. 

5
 „President Woodrow Wilson's Fourteen Points, 8 January, 1918“, The Avalon Project, 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp (staženo 17.4.2010). 
6
 Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From "Empire" by Invitation to 

Transatlantic Drift. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 24. 
7
 Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945, 23. 

8
 Marek Pečenka, Petr Luňák et al., Encyklopedie moderní historie. (Praha: Libri, 1999), 65. 
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Aristide Brianda na bilaterální smlouvu se stal pakt, který do konce třicátých let 

podepsalo na šedesát zemí. 

 Jak uţ bylo zmíněno výše, americká účast na evropském dění se 

v meziválečných letech vrátila k politice izolace a většina spolupráce se opět odehrává 

v rovině kulturně-ekonomické. Zde za zmínku stojí zejména plány amerických 

finančníků na pomoc Německu při placení válečných reparací. Chronologicky jde o 

Dawesův a Youngův plán z let 1924, respektive 1929, kdy se expertní komise pod 

vedením zmíněných finančníků pokusily vytvořit systém splácení válečných reparací, 

který by bylo Německo schopné dodrţet.   I tyto plány byly na začátku 30. let 

přehodnoceny, kdyţ se ukázalo, ţe ani sníţené reparace není schopné Německo splácet. 

Hooverovo moratorium a Závěrečný pakt Laussanské konference nakonec zbavily 

Německo jakékoliv povinnosti dalšího splácení.
9
 

 

1.1 Jeden svět 

 Poválečná pozice Spojených států nebyla nepodobná situaci z konce první 

světové války, kdy aţ zapojení amerických jednotek znamenalo konečné poraţení 

vilémovského Německa a i v roce 1944 bylo americké vylodění v Normandii tou silou, 

která určila výsledek války s definitivní platností, přestoţe vliv sovětského svazu byl 

mnohem významnější neţ úloha Ruska v první světové válce. Na druhou stranu území 

Spojených států přestalo být nedosaţitelné pro jeho nepřátele a bylo tedy jasné, ţe se 

Amerika musí zapojit do řešení poválečné situace i pro své vlastní dobro. Proto se jiţ 

v průběhu války schází prezident Roosevelt s Churchillem a Stalinem, aby zhodnotili 

moţnosti spolupráce po poráţce nacistického Německa a jeho spojenců. Roosevelt 

tehdy navrhuje systém „Čtyř policistů“
10

 – Spojených států, Spojeného království, Číny 

a Sovětského svazu, kteří by měli dohlíţet na světový pořádek. Toto mocenské 

uspořádání by Spojeným státům dovolilo neudrţovat po válce své vojáky v Evropě déle 

neţ dva roky, přesně jak to Roosevelt oznámil svým spojencům a delegovalo by to 

zodpovědnost za rekonstrukci Evropy na Británii a Sovětský svaz. Podle amerických 

plánovačů z konce války měla být Británie dostatečně ekonomicky schopná, aby tomuto 

údělu mohla čelit, zatímco Francie měla plnit pouze úlohu mocnosti druhé kategorie. 

                                                           
9
 Pečenka, Luňák et al., Encyklopedie moderní historie, 271. 

10
 Kissinger, Umění diplomacie, 404. 
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 Zatímco se blíţil konec války a Sovětský svaz se dostával z nejhorší situace, 

doporučoval Sbor náčelníků štábů odloţit plánování detailního uspořádání Evropy do 

doby ukončení konfliktu, coţ jednoznačně nahrávalo Stalinovi, který postupem svých 

armád na západ posiloval svoji vyjednávací pozici. Nic na tomto faktu nezměnila ani 

Procentová dohoda mezi ním a Churchillem z roku 1944. Po smrti prezidenta 

Roosevelta stanul v čele americké administrativy Harry S. Truman, člověk pocházející 

z naprosto odlišného prostředí a který měl daleko do politického idealismu Franklina D. 

Roosevelta. Byl to Truman, kdo se jiţ v Postupimi začal stavět do opozice proti 

Stalinovi, informoval jej o vlastnictví atomové bomby a pochopil, ţe není moţné jen 

ustupovat vůči poţadavkům Sovětského svazu. Na druhou stranu Truman, který si 

ponechal většinu ministrů a poradců po svém předchůdci, dokázal rozeznat, ţe větší 

riziko neţ komunismus samotný představuje ekonomická a politická slabost válkou 

zdevastované Evropy. Podle George F. Kennana, předního amerického diplomata, měla 

být situace řešena blíţe nespecifikovanou formou evropské integrace či federace.
11

 

Moţností, kterou ve své práci vyloučil, bylo posílení nezávislého Německa, coby „Třetí 

síly“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, coţ by mohlo otevřít Německu cestu 

k potenciálnímu znovuvyzbrojení a hegemonii na starém kontinentu. Poslední jím 

zmíněnou moţností v případě absence evropského společenství a obnoveného Německa 

byla vidina sovětské expanze po celém kontinentu a jeho ovládnutí, coţ bylo pro 

Spojené státy stejně nemyslitelné jako nadvláda německá. 

 V době mezi koncem světové války a začátkem války studené byly Spojené státy 

ve strategické výhodě zejména ze dvou důvodů, které tvořily americkou „Pozici síly“, 

ovšem ani jeden z nich nebyly schopné naplno vyuţít ve prospěch svých zájmů, 

potaţmo zájmů západní Evropy. Prvním z nich byla síla dolaru a americké ekonomiky, 

kterou válka nijak nepostihla a naopak s rozvojem zbrojního průmyslu a exportu do 

Evropy v rámci programů Cash & Carry a Lend & Lease americká ekonomika rostla. 

Druhým a mnohem méně vyuţitým prostředkem byla atomová bomba, která dávala 

Spojeným státům moţnost mocenské nadvlády kdekoliv na světě. Západní spojenci 

však podlehli tvrzením sovětské propagandy, ţe samo vlastnictví atomové zbraně 

nemůţe působit jako absolutní strategická výhoda a bombardování těmito zbraněmi 

                                                           
11

 Sebastian Rosato, „Passing the buck: The United States and the Origins of European Integration“ 

(Příspěvek přednesený v rámci The annual meeting of the American Political Science Association, Hyatt 

Regency Chicago and the Sheraton Chicago Hotel and Towers, Chicago, IL, USA, 31. srpna 2007), 16. 
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nemůţe dosáhnout významu konvenčních sil.
12

 Po konci války, kdy obě velmoci 

prováděly masivní demobilizaci, však dovolila atomová bomba zredukovat počet 

amerických vojáků na 1,4 miliony muţů oproti 3-4 milionům sovětských vojáků.
13

 

 Kombinace západoevropské zranitelnosti, sovětských expanzionistických nálad 

a amerických zkušeností s Evropou vedly ve Washingtonu k přesvědčení, ţe jediné 

moţné řešení poválečné situace je model evropské integrace za plné americké politické 

a ekonomické podpory. Jak později potvrdil i Dean Acheson, americký ministr 

zahraničí v letech 1949-1953: „v dobách, kdy byla Evropa ponechána sama sobě, celou 

mocenskou rovnováhu zpackala.“
14

 

                                                           
12

 Kissinger, Umění diplomacie, 447. 
13

 Walter LaFeber, America, Russia, and the cold war 1945-1975 (New York: Wiley, 1976), 51. 
14

 Kissinger, Umění diplomacie, 476. 
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2 Německo 

 Otázka Německa se stala jednou z nejoţehavějších otázek konce války ať uţ pro 

jeho polohu, velikost trhu nebo průmyslový potenciál. Obě poválečné mocnosti měly 

své zájmy týkající se Německa a nebyly ochotné vyklízet válkou dobyté pozice. 

Následující řádky se nebudou zajímat o jednotlivé kroky vedoucí k rozdělení Německa, 

jako spíše o tendence obou bloků v přístupu k Německu, naplňování svých představ a 

samozřejmě vztahů k evropské integraci. 

 Pro americkou politiku vůči Německu z období konce války je typická snaha o 

co nehlubší propojení se zbytkem Evropy a přeneseně i se Spojenými státy, coţ do 

značné míry reflektoval i Herbert Hoover, bývalý americký prezident či Walter 

Lippman, uznávaný ţurnalista. Podle Hoovera byla poválečná produktivita Evropy úzce 

spojena s produktivitou Německa, které není moţné od sebe oddělovat, coţ podpořil i 

Lippman tvrzením, ţe je třeba pokračovat v ekonomické podpoře Evropy v duchu Lend 

& Lease ovšem v rámci společného evropského plánu a za účasti Německa. 

 Jiţ během války byla spojenci otevřena otázka jak naloţit s poraţenou Třetí říší. 

Moţností se naskýtalo hned několik, a proto se touto problematikou začali zabývat 

představitelé spojenců jiţ na konferenci v Teheránu v roce 1943. Zde přednesl prezident 

Roosevelt svůj návrh na rozdělení Německa na pět státních celků. Tento provizorní 

návrh byl modifikován ministerským předsedou Churchillem, který navrhoval zabránit 

opětovné militarizaci Německa rozmístěním spojeneckých jednotek na německém 

území. Stalin se k oběma verzím moţného dělení postavil skepticky, sám ale vlastní 

návrh nepřednesl. Velká část agendy týkající se poválečného uspořádání byla také 

vloţena do kompetence Evropské poradní komise.
15

 

 V roce 1944 vypracoval, na ţádost prezidenta Roosevelta, americký ministr 

financí Henry Morgenthau plán na poválečné vypořádání s Německem, v němţ 

předpokládá přeměnu Německa na „pasteveckou“ zemi druhořadého významu.
16

 

Roosevelt tento plán „tvrdého míru“ zprvu podporoval a nechal jej rozpracovat do 

podoby, kdy měl být z Německa demontován a odvezeno veškeré průmyslové vybavení 

a celý národ se měl orientovat pouze na zemědělskou produkci. Po Rooseveltově smrti a 

nástupu Trumana do úřadu prezidenta bylo rozhodnuto o ústupu od tohoto plánu 

                                                           
15

 Vladimír Nálevka, Světová politika ve 20. století. 1. (Praha: Skřivan ml., 2000), 244. 
16

 Pečenka, Luňák et al., Encyklopedie moderní historie, 315. 
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zejména proto, ţe byla velká pravděpodobnost průmyslové podpory ze strany 

Sovětského svazu a s tím byla spojena hrozba pádu Německa do sovětského područí. 

Další ze série schůzek na nejvyšší úrovni, Jaltská konference konaná v únoru 

1945, přinesla do poválečného uspořádání světa jen malý pokrok. Premiéru 

Churchillovi se podařilo spojence přesvědčit, aby se i Francie podílela na správě 

Německého území. To, oproti dohodě z Teheránu, nemělo být rozděleno na několik 

státních celků, ale pouze do okupačních zón, u kterých se předpokládalo brzké 

sjednocení a navrácení suverenity státu.  Záhy po skončení konference bylo však jasné, 

ţe další dohody budou přicházet na svět jen velmi těţko, kdyţ se ukázalo, ţe cíle i 

rétorika jednotlivých spojenců se začínají velmi lišit. Nejsloţitější situace nastávala při 

diskuzích o územích dobytých Rudou armádou. 

Postupimská konference, přezdívaná téţ jako dialog hluchého s němým, přinesla 

několik změn a zlomových bodů. Nově se na konferenci, která se konala v létě 1945 

nedaleko Berlína, objevil Harry S. Truman. Politik, který byl v otázkách mezinárodní 

politiky naprostým nováčkem, a který v době zastupování úřadu viceprezidenta byl ve 

stínu Roosevelta, a který aţ do příchodu do Oválné pracovny nevěděl ani o programu 

vývoje atomové bomby. Britskou stranu zastupoval Churchill, který byl ale po 

prohraných volbách ještě během konference vystřídán novým premiérem Clementem 

Attleem. Během jednání bylo dohodnuto, ţe polská hranice bude procházet po linii 

Odra – západní Nisa s dodatkem, ţe tato hranice ještě bude vyţadovat pozdější 

potvrzení. Trumanovi se podařilo prosadit, ţe reparační nároky jednotlivých zemí budou 

uspokojovány z vlastních okupačních zón. Naproti tomu se nepodařilo Stalina 

přesvědčit k odsouhlasení návrhu na internacionalizaci Dunaje. Na konferenci byly také 

formulovány zásady „4D“: demokratizace, demilitarizace, denacifikace a dekartelizace. 

Někdy se k těmto bodům připisuje ještě páté D: decentralizace. Na zákulisních 

jednáních se Truman pokusil zatlačit Stalina do defenzívy informováním o existenci 

atomové bomby. Stalin, který o ní jiţ věděl od sovětských špionů, výborně předstíral 

nezájem a podařilo se mu celou záleţitost bagatelizovat takovým způsobem, ţe po celou 

dobu existence amerického jaderného monopolu se jej nepodařilo vyuţít k vymáhání 

americké vůle na Sovětském svazu. Na základě rozhodnutí z Postupimi byla zřízena 

Spojenecká kontrolní rada pro Německo, která se měla starat právě o naplňování dohod 

uzavřených na mírových konferencích. 
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V poválečné době se i v samotném Německu začalo hovořit o budoucnosti a 

politické orientaci nově vznikajícího státního celku a mezi německým obyvatelstvem 

převládaly dvě navzájem se doplňující nálady. Jedna z nich hovořila o únavě 

z nacionalisticky orientovaného národního státu v Německu a lidé dávali přednost 

zapojení do evropské spolupráce v ekonomické i politické sféře
17

. Druhá zdůrazňovala 

roli Německa, ať uţ samostatně nebo v rámci integrované skupiny států, coby „Třetí 

síly“ vyvaţující působení Spojených států a Sovětského svazu, čímţ se mělo předejít 

noční můře Němců – dělení Německa mezi východ a západ. I ve Washingtonu se 

ztotoţňovali především s integračním plánem, který měl slouţit jako nástroj „dvojího 

zadrţování“
18

 Německa i Sovětského svazu, které by znamenalo, ţe ani jedna ze 

zmíněných evropských zemí se nestane absolutním hegemonem kontinentu a Spojené 

státy by se po poráţce Německa ve válce mohly stáhnout zpět do Ameriky.
19

 Integrace 

Německa za americké podpory mohla podle amerických plánovačů skončit rozdělením 

mezi východ a západ, coţ nebylo ţádoucí, ale na druhou stranu správa takového 

prozápadně orientovaného státu by bylo nejlevnější i nejefektivnější a navíc jen 

samostatné Německo bude mít motivaci k rapidnímu rozvoji své ekonomiky. 

 Mezi samotnými západoevropskými státy byly tři hlavní proudy moţného 

zapojení Německa do evropské politiky.
20

 Především státy Beneluxu podporovaly co 

nejtesnější zapojení Německa do integračních plánů a to zejména pro vyuţití 

německého průmyslového potenciálu a nerostných surovin. Oproti tomu se tradičně 

postavila Francie, pro níţ bylo nejvhodnějším řešením zamezení jakékoliv potenciální 

ekonomické a hlavně vojenské obnovy a v tomto duchu byl prezidentem de Gaullem 

přijat i tzv. Monnetův plán, který počítal s internacionalizací nebo připojením oblastí 

Porýní a Porúří k Francii a začleněním Sárska do Lotrinska. Proti tomuto plánu se mimo 

jiné staví i George C. Marshall, který ještě před svým projevem na promoční slavnosti 

Harvardovy univerzity v červnu 1947 tvrdil, ţe je třeba dát přednost evropské integraci 

před speciálním nakládáním se sporným územím.
21

 Herbert Hoover ve zprávě své 

                                                           
17

 Wilfried Loth, „From the „Third Force“ to the Common Market: Disscussions about Europe and the 

Future of the Nation-State in West Germany, 1945-1957“, In The postwar challenge: cultural, social, and 

political change in Western Europe, 1945-58, ed. Dominik Geppert (London: German Historical Institute 

London; Oxford University Press, 2003), 193. 
18

 Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945, 38. 
19

 Rosato, „Passing the buck“, 6. 
20

 Ernst Hans van der Beugel, From Marshall aid to Atlantic partnership: European integration as a 

Concern of American Foreign Policy. (Amsterdam: Elsevier, 1966), 73. 
21

 Rosato, „Passing the buck“,  21. 
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komise o stavu Německa z téhoţ roku tvrdí, ţe německá ekonomika nikdy nebyla takto 

slabá a ţe Porýní a Porúří by mělo zůstat v drţení Německa, avšak připouští, ţe by 

výhody těchto území neměly náleţet jen Německu, které by je v budoucnosti mohlo 

pouţít k další agresi, ale mají být vyuţity k prospěchu celé Evropy.
22

 Třetí proud 

politiky vůči Německu zastávala Británie, ktérá balancovala mezi oběma předchozími 

pozicemi. Její hlavní zájem byl, aby se případná spolupráce nesla v mezivládním duchu, 

nikoliv v rámci nadnárodní organizace. 

 K tomuto rámci tří přístupů můţeme ještě přidat sovětskou politiku, snaţící se o 

sjednocení Německa, za podmínek, které by později umoţnilo jeho ovládnutí 

komunistickými silami, coţ se nepovedlo a blokáda Berlína z let 1948 – 1949 reagující 

na měnovou reformu v západních okupačních zónách znamenala dlouhodobé rozdělení 

na dva státy. Paradoxem sovětského snaţení byl fakt, ţe blokádou Berlína se Moskva 

snaţila připojit západní části Berlína k východním okupační zóně, avšak v důsledku 

znamenala především semknutí zemí západního bloku do protikomunistického „valu“, 

přestoţe se Francie do té doby snaţila zachovávat si určitou míru nezávislosti na 

Británii a Spojených státech. 

 Historickým milníkem pro fungování západního Německa se stal rok 1950, kdy 

pod tlakem začínající korejské války schvaluje Sbor náčelníků štábů návrh státního 

tajemníka Deana Achesona na částečné vyzbrojení Německa pro zvýšení 

obranyschopnosti Evropy. Součástí tohoto plánu bylo i vyslání 4 – 6 divizí americké 

armády proti potenciální agresi Sovětského svazu či Německa a nabízelo 

i Dwighta D. Eisenhowera, coby vrchního velitele vojsk NATO v Evropě. Další zásadní 

změnou byl návrh Schumanova plánu, jenţ se zakládal na myšlenkách Jeana Monneta, 

avšak nebyl pro Německo zdaleka tak diskriminační. Podle tohoto plánu měla být 

pod společnou kontrolu začleněna produkce uhlí a oceli z Francie a západního 

Německa. Na základě tohoto návrhu bylo později realizováno Evropské společenství 

uhlí a oceli a právě v tomto okamţiku můţeme vidět začátek evropské integrace 

v nejuţším smyslu. 

                                                           
22

 Ibid., 12. 
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3 Rozprostření železné opony – Trumanova doktrína 

 S koncem války zmizel z mezinárodní scény jednotící prvek společného 

nepřítele tj. nacistického Německa a mezi spojenci se začaly šířit neshody. Sovětský 

svaz začal prosazovat stále agresivnější reţim při jednání se státy ze střední a jiho-

východní Evropy (a Tureckem) a ve Washingtonu začala panovat v tomto ohledu 

napjatější protisovětská nálada. Prezident Truman a jeho tehdejší státní podtajemník 

Dean Acheson správně pochopili evropskou situaci, kdy západoevropské státy nutně 

potřebovaly americkou hospodářskou a vojenskou pomoc, jinak váţně hrozilo vítězství 

komunismu v celé Evropě a to ať uţ cestou vojenskou nebo formou vnitropolitického 

převratu na základě špatných ekonomických podmínek v zemi. 

 Jiţ od postupimské konference Sovětský svaz poţadoval revizi správy tureckých 

úţin, coţ bylo pro spojence jasným znamením o změně sovětské politiky k Evropě, se 

kterou logicky musela přijít reakce americké administrativy. Prezident Truman se svými 

poradci si těchto tendencí sovětského svazu byl vědom a pomalými kroky se začala 

formovat americká zahraniční politika, která udávala tón americké diplomacie v první 

fázi studené války. 

 Jeden z největších kritiků agresivní politiky Sovětského svazu byl, v té době jiţ 

bývalý, britský ministerský předseda Winston Churchill, který usiloval o co nejmenší 

ústupky a tvrdý přístup ke komunismu jiţ během druhé světové války, kdy však jeho 

snahy byly utlumeny idealismem prezidenta Roosevelta. Kdyţ byl po prohraných 

volbách ještě v průběhu postupimské konference vystřídán labouristou Atleem, nemohl 

se podílet na dalších jednáních a stává se z něj opoziční politik kritizující trestuhodnou 

nečinnost západu při sovětském podmaňování střední a východní Evropy. Churchill 

tvrdil, ţe nejvhodnější doba zasaţení proti komunismu sice jiţ pominula, ale čím déle 

bude západ váhat s aktivní politikou proti šíření komunismu, tím slabší bude západ mít 

pozici. Svou tezi o ţelezné oponě rozprostírající se od Štěnína k Terstu přednesl na 

Westminsterské koleji ve Fultonu, Missouri v březnu 1946, kde apeloval na spojenectví 

Spojených států, Británie a smíření s Německem v krátkém časovém horizontu, protoţe 

čas nahrával komunistické moci.
23

 

 Ještě před pronesením tohoto projevu přišla z amerického velvyslanectví 

v Moskvě zpráva čítající asi 8000 slov od George Kennana, jeţ byl ve státním 

                                                           
23

 Kissinger, Umění diplomacie, 454. 
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departmentu odborníkem na Sovětský svaz. Jeho „dlouhý telegram“
24

 na ţádost George 

Marshalla podrobně pojednával nejen o jednotlivých poválečných krocích sovětského 

vedení, ale především analyzoval sovětské myšlení a ideologii, její důvody a důsledky. 

Přestoţe byl tento telegram ještě přepracován do podoby článku pro Foreign Affairs, ve 

kterém byl publikován pod pseudonymem „X“, je nutné na tento dokument nahlíţet 

jako na osobní názor jeho autora stojící za zrodem politiky „zadrţování komunismu“ a 

ne jako na oficiální postoj Washingtonu. Jedním z hlavních bodů práce bylo vysvětlení 

sovětské neústupnosti v otázkách zahraniční politiky. Podle něj je sovětská zahraniční 

politika v podstatě směsicí komunistické ideologické horlivosti a starého carského 

expanzionismu.
25

 Proto podle Kennanovy interpretace nemohly nést Spojené státy vinu 

na polarizaci situace a za vznik Studené války. Dále ze zprávy vychází, ţe Stalin 

povaţuje kapitalistické státy za „nesmiřitelně nepřátelské“,
26

 a proto není moţné vinit ze 

zhoršování vztahů zanedbání komunikace mezi Washingtonem a Moskvou, ale 

komunistickou ideologii samotnou. Kennan dále věřil, ţe ruští carové jiţ od nepaměti 

usilovali o rozšíření svého území a mimo jiné se snaţili podrobit si Polsko a změnit jej 

ve vazalský stát.
27

 Cíle Spojených států a Sovětského svazu byly tak odlišné, ţe bylo 

nutné počítat s dlouhodobým „bojem“, který můţe skončit jedině změnou myšlení jedné 

ze stran (tedy Sovětského svazu). Kennan také dobře rozeznal moţné pozadí sovětské 

politiky, kdyţ se zmínil o ruském pocitu nebezpečí, který vychází z pocitu obklíčení 

komunismu kapitalistickými zeměmi,
28

 coţ vede Sovětský svaz ke snaze vytvořit kolem 

svého území obranný val, který by zabránil dalšímu proniknutí nepřátel na ruské území 

přes region střední a východní Evropy. 

 Na Kennanův rozbor navázal diplomat ministerstva zahraničí H. Freeman 

Matthews působící mj. jako ředitel Kanceláře pro evropské záleţitosti Státního 

departmentu Spojených států, který se pokusil převést tuto teoretickou linii do praktické 

zahraniční politiky. Podle jím vypracovaného plánu bylo potřeba Moskvu přesvědčit o 

nemoţnosti sledovat tehdejší kurz zahraniční politiky a to nejdříve diplomatickými 

kroky a případně i za pouţití vojenské síly. Spojené státy měly tedy především 
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pokračovat ve své podpoře západní Evropy. Další rozpracování politiky „zadrţování“ 

nabídl tehdejší poradce prezidenta Trumana a pozdější ministr obrany Clark Clifford. 

Dle jeho úvah (a je nutno zmínit, ţe s jeho postojem souhlasila řada dalších politiků) 

bylo moţné odstrašit „Sovětský svaz před útokem na Spojené státy či útokem na ty 

oblasti světa, které jsou ţivotně důleţité pro jejich bezpečnost“
29

 jen vojenskou silou. 

S tímto postojem souhlasil i Dulles s Kennanem, kdyţ první jmenovaný zastával názor, 

ţe sovětská poválečná dynamika se zastaví, pouze pokud narazí na souvislý odpor 

Spojených států,
30

 zatímco podle druhého jmenovaného se Sovětský svaz zastaví, pouze 

pokud bude vystaven síle, „na kterou nebude mít odpověď“.
31

 

 Stejně jako Churchill i Marshall věřil, ţe jakékoliv průtahy v řešení sloţité 

otázky hospodářské a vojenské pomoci nejenom Řecku a Turecku mohou mít fatální 

následky a zdůrazňoval, ţe se Spojené státy mají primárně zajímat o Evropu. Tuto víru 

můţeme vidět v jeho prohlášení, ţe pacient umírá, zatímco doktoři se radí.
32

 I podle 

Lundestada bylo zadrţení komunismu poválečnou prioritou číslo 2, neprodleně po 

vypořádání se s Německem a Japonskem.
33

 Spojené státy nespornou výhodu díky tomu, 

ţe proti nim stál jen jediný protivník a to Sovětský svaz, zatímco v době Britské 

nadvlády se ostrovní monarchie musela potýkat v větším počtem rivalů. 

 Británie, která po válce procházela obdobím nízké průmyslové produkce a její 

výkonnost se rovnala jen polovině předválečné výroby,
34

 byla v zimě 1946/47 navíc 

postiţena krutými mrazy a bylo jasné, ţe nebude schopna dlouho dostávat svým 

závazkům vůči Řecku a Turecku. V únoru 1947 tedy Británie oficiální cestou sděluje 

Spojeným státům, pro které to není ţádným překvapením, ţe bude nucena na jaře téhoţ 

roku ukončit finanční podporu jak Řecku, zmítanému občanskou válkou, tak Turecku, 

bránícímu se sovětskému nátlaku. Prezident Truman výzvu přijal a odmítnul jakékoliv 

náznaky moţné expanze centrálně plánovaných ekonomik, jelikoţ by to vedlo k depresi 

ve světovém obchodu. Zejména obchod byl po skončení války ve středu zájmů 

Spojených států, coţ bylo zdůrazněno ještě jeho prohlášením, ţe mír, svoboda a světový 

obchod jsou vzájemně neoddělitelné.
35
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 Trumanova doktrína v nejpřesnějším smyslu slova se datuje ke 12. březnu 1947, 

kdy prezident Truman předstoupil před Kongres s projevem, aţ do nejmenších detailů 

propracovaným od Deana Achesona, ve kterém ţádal 400 milionů dolarů na pomoc 

Řecku a Turecku. Tyto státy se uţ nemohly spolehnout na podporu kolabující Británie, 

a proto se americká administrativa musela zapojit do obrany proti komunismu. Při 

formulaci ţádosti pro kongres je třeba kromě prezidenta samotného zdůraznit úlohu 

Deana Achesona a George Marshalla, kteří se účastnili jednání s nejvlivnějšími 

kongresmany. 

Zejména role Achesona byla zásadní při vyjednávání podpory pro balíček 

pomoci pro Evropu. Jelikoţ prezident, coby hlava exekutivy byl demokrat, a v kongresu 

měli většinu republikáni, známí svým konzervatismem a odporu k internacionalismu, 

daly se očekávat velké souboje a kompromisy při vyjednávání o podobě zákona, který 

by mohl být předloţen kongresu ke schválení. Při přípravných jednáních, kdy se 

proponentům návrhu nedařilo přesvědčit zástupce kongresmanů o nutnosti této pomoci, 

se Acheson po ujištění ţe se zde nejedná o ţádný řečnický souboj jednotlivců ujal slova, 

promluvil o důleţitosti pomoci a apeloval především na principy obrany demokracie a 

wilsonovské ideály. Zdůraznil také, ţe nejde jen o Turecko a Řecko, kdy se měly 

Spojené státy zapojit do podpory jedné ze stran občanské války, ale ţe se jedná o obranu 

proti komunismu a sovětské expanzi. Jeho proslov se setkal s pochopením 

kongresmanů, a proto byla i Trumanova řeč při předkládání návrhu koncipována ve 

stejném duchu. Podařilo se tedy kongres přesvědčit, ţe ve světě proti sobě stojí dva 

nesmiřitelné tábory a je povinností Spojených států bránit ten demokratický. Proto do 

dubna 1948 mohlo do obou zemí doputovat 33 milionů dolarů, kdyţ na vojenské účely 

bylo pouţito 59% v Řecku a celých 100% v Turecku.
36

 

Protoţe kaţdé rozhodnutí politiků bývá podrobeno kritice společnosti, bylo i u 

rozhodování o pomoci Evropě nahlíţeno na moţnosti ovlivnění veřejného mínění, coţ 

potvrdil i senátor Vandenberg, který tvrdil, ţe je potřeba zdůraznit komunistickou 

hrozbu, zatímco o výdajích potřebných k prosazování této politiky bude lépe pomlčet,
37

 

coţ si uvědomoval i prezident Truman a tuto strategii podporoval. 

Na Státním departmentu se v souvislosti s Trumanovou doktrínou utvořili dva 

tábory s rozdílnými názory na otázku vyzbrojení Turecka – zatímco Acheson 
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podporoval masivní vyzbrojení Tureckého státu za pouţití argumentu, ţe se Stalinem se 

dá vyjednávat jen silou, vytvořila se proti němu skupinka Kennan, Marshall a Bohlen 

(poslední jmenovaný byl specialistou na Rusko), která vyzbrojení Turecka 

nepodporovala zejména díky tomu, ţe země neměla přímý problém s komunismem a 

proto by podle jejich názoru byla vhodnější pomoc čistě ekonomická. Protoţe byla 

přípravě projevu ke kongresu věnována velká pozornost, byl do ní zakomponován 

protikomunistický tón, který obhajoval ochranu svobodných národů před útlakem ze 

strany ozbrojené menšiny či vnější síly,
38

 coţ bylo později pouţíváno jako ideologický 

štít americké zahraniční politiky a zároveň toto prohlášení můţe být chápáno jako 

předstupeň Marshallova plánu. 

                                                           
38
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4 Ekonomická pomoc 

 

Stejně jako ekonomické těţkosti dopadly na Řecko a Turecko, potýkaly se i 

ostatní evropské země s materiálními a finančními nedostatky, coţ naprosto vyhovovalo 

Stalinově představě o šíření komunismu do celé Evropy. Sovětskému svazu, jenţ nebyl 

v nijak lepší ekonomické pozici neţ ostatní státy, ale dokázal svou situaci lépe 

maskovat, vyhovoval stav, kdy by se Evropa skládala ze slabých států, kde by se 

naskytla moţnost pro komunistickou nadvládu. Jednalo se primárně o slabost 

ekonomickou, která by, nejen podle Stalina, vedla k nepokojům v jednotlivých 

navzájem nespolupracujících zemích, coţ by mělo vést k nespokojenosti občanů a 

moţnosti pro nastolení komunismu. 

Této moţnosti si však byli velmi dobře vědomi i ve Washingtonu, kde 

předpokládali, ţe ekonomický kolaps západoevropských zemí by s velkou 

pravděpodobností vedl i k pádu demokracie. Spojené státy také původně neplánovaly 

zbytečně prodluţovat svoji vojenskou přítomnost v Evropě a snem americké 

administrativy byla Evropa ţivotaschopná a soběstačná. V bezprostředně poválečné 

době si američtí představitelé bezesporu mohli dovolit takový „rodičovský“ tón pro 

komentování a plánování dění na starém kontinentě. V letech 1940 – 1950 si Spojené 

státy připsaly více neţ 82% vynálezů, objevů a technických vylepšení a v roce 1950 

vlastnily 49,8% světových zásob zlata, zásob měn a také zásob MMF.
39

 

Spojené státy vycházely z premisy, ţe ekonomická situace, kdy doprava zboţí 

v Evropě je vystavena velkým problémům, zahraniční investice byly staţeny, efektivita 

práce se díky menšímu počtu strojů a jejich špatnému stavu zásadně sníţila a celkově 

byl v Evropě nedostatek surovin a jídla. Tento stav na jednu stranu, zajišťoval 

americkou hegemonii ve světovém obchodu, na druhou stranu ovšem Spojené státy 

nenabyly tak silné pozice, jako Velká Británie během 19. století, kdy britové ovládali 

kolem roku 1870 asi 24% světového obchodu, zatímco Amerika v roce 1950% se 

účastnila jen 18,4% obchodu, její výhodou však byla mnohem větší soběstačnost 

s ohledem na nerostné suroviny, jídlo i spotřební zboţí.
40
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Ve Spojených státech se po válce prosadil názor, ţe ţádná země na světě 

nemůţe udrţet svůj ţivotní standard bez expanze obchodu, a proto bylo pro Spojené 

státy nutné se postarat o odbytiště pro své produkty. Americká prosperita tedy závisela 

na vyřešení ekonomických problému Evropy, která se nacházela v ekonomickém 

začarovaném kruhu, z něhoţ bylo jediné východisko formou dolarové injekce. Přebytky 

amerického obchodu v Evropě bezprostředně po válce se rovnaly přibliţně 10 mld. 

dolarů ročně, coţ by znamenalo velké ohroţení stability. Proto se Spojené státy ještě 

v rámci „relief“ programů rozhodly poskytnout evropským zemím půjčky ve výši 11 

mld. dolarů v 18 měsících následujících po válce,
41

 a nemůţe být velkým překvapením, 

ţe většina prostředků putovala do Francie. Mezi další nástroje pro vyrovnání obchodní 

bilance navrhoval Acheson maximální podporu evropského importu do Spojených států 

a podporu programu společného postupu evropských ekonomik. 

 

4.1 Marshallův plán 

Nutnost ekonomické pomoci celé Evropě vyjádřil George C. Marshall ve svém 

projevu
42

 na promoční slavnosti na Harvardově univerzitě 5. června 1947. V projevu 

zmiňoval odhodlání americké vlády podporovat obnovu celé Evropy. Stejně tak zmínil, 

ţe pomoc bude namířená i proti potenciální agresi a má vést ke stabilizaci politické 

situace v jednotlivých zemích. Na druhou stranu ovšem později administrativa 

oznámila, „ţe se postaví nejen proti kaţdé vládě, ale i kaţdé organizaci, která bude stát 

v cestě obnově Evropy.“
43 

Podstatnou částí, která později vedla i k mírným rozepřím 

mezi administrativou a kongresem, byla zmínka o nutnosti evropské iniciativy ke 

spolupráci se Spojenými státy a i mezi jednotlivými evropskými státy. V praxi to 

znamenalo, ţe Spojené státy nebudou Evropě nařizovat jakékoliv kroky k ekonomické 

stabilitě, ale mají být spíše zainteresovaným dozorcem a donorem. 

Americká pomoc však neměla být zcela zadarmo. Aby mohly evropské státy 

čerpat zámořskou pomoc, musely Spojené státy přesvědčit o své ochotě se aktivně 

zabývat svými osudy a ne se jen pasivně nechat vést silnou americkou ekonomikou. 
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Proto vznikla za amerického mentorování Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci, které bude věnován prostor později. Marshallův plán byl tedy formálně 

nabídnut všem evropským státům (mimo Francova Španělska) a bylo jen otázkou 

jednotlivých vlád, jaké stanovisko k americké nabídce zaujmou. 

 

4.2 Plán evropské obnovy – European Recovery Program 

Reakce ze strany Evropy na sebe nenechala dlouho čekat a jiţ na konci června 

téhoţ roku se v Paříţi setkal Bidault, Bevin a Molotov, který si s sebou přivezl i tým 89 

ekonomických odborníků. Iniciátorem a hnacím motorem tohoto setkání byl britský 

ministr zahraničí Bevin, který jiţ dopředu situaci konzultoval se svým francouzským 

protějškem, zejména s ohledem na nutnost obezřetného jednání se Sovětským svazem, 

jenţ měl hrát také svou roli v realizaci programu. Moskva, která „pravděpodobně 

skutečně zvaţovala svou účast“
44

, však měla velmi specifické představy o podobě 

americké pomoci. Na rozdíl od Marshallova návrhu poţadovalo, aby kaţdá účastnická 

země programu připravila samostatný „nákupní seznam“,
45

 tj. seznam nekoordinovaný 

s jinými zeměmi, který měl být schválen na bilaterální bázi přímo se Spojenými státy. 

Jakákoliv kontrola ekonomiky ze strany jiných států znamenala nebezpečí a útok na 

ruskou suverenitu, coţ vedlo Molotova aţ k odjezdu z konference a tvrzení, ţe 

Evropská integrace obnovuje „německou hrozbu“ a Marshallův plán je jednoznačná 

snaha o podmanění Evropy. Jeho odjezd dával západním státům hned dvojí výhodu. 

Poznaly totiţ, ţe sovětský svaz není ochotný uvolnit nadvládu nad východní Evropou 

výměnou za ekonomickou pomoc a navíc bylo od této chvíle jednodušší pro země 

izolovat své vlastní komunistické síly (zejména ve Francii a Itálii).
46

 

Sovětské záporné stanovisko k zapojení za podmínek stanovených Spojenými 

státy byl jednoznačný triumf pro americkou administrativu. Celé znění Marshallova 

projevu bylo koncipováno tak, aby Sovětský svaz neměl zájem o spolupráci, ale i přesto 

měla administrativa připravenou argumentaci pro případ Sovětského zájmu, ve které se 

tvrdilo, ţe Sovětský svaz má dostatečné zásoby uhlí a zlata, aby se o poválečnou 
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rekonstrukci postaral sám.
47

 V nejvyšších kruzích americké politiky bylo totiţ veřejným 

tajemstvím, ţe i přes umírněnou rétoriku odpůrce tvrdého přístupu k Sovětskému svazu 

Henryho Wallace by americký kongres Marshallův plán se zapojením Sovětského svazu 

neschválil.
48

 V sovětském svazu se tak mohla rozšířit propaganda tvrdící, ţe „s 

„Marshallovým plánem“ je přímo spojena první etapa vojensko-strategického plánu 

USA: zřídit svá nástupiště v západní Evropě. 

Vytvoření rozsáhlého nástupiště USA v západní Evropě je částí širšího plánu 

amerických imperialistů, směřujícího k „strategickému obklíčení“ SSSR a lidově 

demokratických zemí.“
49

 

Jiţ během přípravných jednání před paříţskou konferencí se objevily jasné 

obrysy pomoci a americké podněty ukazovaly směr budoucího vývoje. Evropský postup 

měl být úzce koordinovaný mezi jednotlivými státy a měla být zřízena organizace mimo 

rámec OSN, ale v souladu s duchem ustanovení OSN. Program pomoci byl jasně časově 

omezen předběţně na 3-4 roky a měl být koncipován tak, aby jeho cíle byly splněny a 

byl to na dlouhou dobu poslední program americké pomoci Evropě.
50

 Mnoţství 

prostředků, které budou kongresem uvolněny, nebyl v roce 1947 znám, coţ pro 

evropské státy znamenalo částečnou komplikaci pro jednání. 

Jedněmi z nejaktivnějších účastníků jednání byly státy Beneluxu, které navíc pro 

Spojené státy představovaly ideální partnery pro svou jiţ existující celní unii, a zejména 

v Nizozemí se nahlas mluvilo o nutnosti rozvoje Německa pro podporu celé Evropy, 

coţ byl argument, který se ve Spojených státech setkával s pozitivní odezvou. Oproti 

tomu i britský The Economist přiznával, ţe Británie musí na podpoře evropské 

integrace intenzivně zapracovat, aby se z ní nestala evropská brzda.
51

 Začátek realizace 

Marshallova plánu také znamenal definitivní rozdělení Evropy na země Marshallova 

plánu a země ţelezné opony, z čehoţ byl na západě viněn Sovětský svaz. Oproti tomu 

revizionističtí historikové toto období vnímají jako nástroj hegemonické izolace 

Sovětského svazu.
52
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4.3 Pařížská šestnáctka 

Během paříţské konference se ukázalo, ţe Evropa je stále kontinentem 

nekonsolidované skupiny států, které mají rozdílné potřeby zájmy a pohled na 

problematiku integrace, kdy se minimálně v začáteční fázi státy zajímaly spíše o vlastní 

dolarové příjmy neţ o jednotu Evropy. Nikdo navíc neměl přesný plán, jak mají jednání 

postupovat, ani co přesně má být jejich výsledkem. O to cennější byly neformální 

konzultace se zástupci americké administrativy, kteří nebyli oficiální součástí 

konference, která měla Spojené státy vyzvat k účasti na poválečné rekonstrukci Evropy. 

Stejně tak se jednání v první fázi neúčastnily ani západní sektory Německa, které navíc 

nebyly ani zastupovány okupačními mocnostmi. Hlavním cílem Spojených států tedy 

bylo přimět evropské státy k částečnému převzetí amerického údělu při rezistenci 

komunismu.
53

 

Agenda konference zahrnovala i problematiku Německa, a nejdůleţitější 

relevantní postoje jiţ byly zmíněny v kapitole zabývající se německou otázkou. 

Zajímavým faktem je, ţe po odporu velitelů byly i do jednotlivých okupačních zón 

rozeslány stejné dotazníky zkoumající potřeby a moţnosti jednotlivých států týkající se 

americké ekonomické pomoci, coţ v důsledku znamenalo rozdělení Německa. 

Dalším diskutovaným bodem konference bylo moţné zřízení celní unie, coţ by 

opět vedlo k liberalizaci obchodu a pomohlo by to z krátkodobého hlediska zejména 

Spojeným státům. Pro zavedení se však vyjádřila i Francie s Itálií, zatímco Británie byla 

striktně proti, kdyţ argumentovala nemoţností tuto unii sloučit se svým systémem 

obchodu v rámci Commonwealthu. Po tomto odporu tedy státy od celní unie odstoupily 

a byly to ochotné akceptovat i Spojené státy, přestoţe veřejné mínění se stavělo 

jednoznačně za celní unii a stejně tak by to znamenalo zjednodušení projednávání Plánu 

evropské obnovy v kongresu. 
54

 

Jednou z podmínek pro uskutečnění Marshallova plánu byl aktivní přístup zemí, 

které měly o pomoc zájem, a proto musela vzniknout organizace, jejímţ cílem by bylo 

právě naplnění tohoto amerického poţadavku. Proto v srpnu 1947 vznikla Komise pro 

evropskou hospodářskou spolupráci, jako předstupeň Organizace pro evropskou 

hspodářskou spolupráci (OEEC) a orgán koordinující stanoviska jednotlivých 

evropských států. Členy organizace, která formálně vznikla v dubnu 1948, byly: Belgie, 
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Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, 3 západní okupační zóny Německa, 

Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a 

Velká Británie. Je tedy patrné, ţe OEEC musela fungovat mimo rámec OSN, aby měla 

nárok na pomoc i pozdější Trizónie. Hlavním orgánem organizace byla Rada ministrů, 

která přijímala rezoluce pouze jednomyslně. 

Ani před vyhlášením Marshallova plánu však nebyla západní Evropa bez 

amerických financí, ale naopak mezi červencem 1945 a červnem 1947 připívaly 

Spojené státy v průměru více neţ pomocí Marshallova plánu – zatímco před schválením 

Plánu evropské obnovy sahala americká pomoc k cifře 8,3 mld. dolarů za dva roky, 

v jeho rámci to bylo 14,1 mld. za roky čtyři.
55

 A právě výše poţadované pomoci byla 

jedním z hlavních ujednání Paříţské konference, původní návrh na poţadavek 28 mld. 

dolarů byl však na podnět amerických diplomatů sníţen na částku 17 mld. dolarů, coţ 

jiţ byla výše, se kterou chtěli zástupci administrativy předstoupit před kongres, aniţ by 

hrozilo radikální odmítnutí. 

 

4.4 Tah Washingtonu 

 Po skončení paříţské konference a publikování závěrečné zprávy se na podzim 

1947 jednání přesunulo do Spojených států a bylo nyní záleţitostí zejména 

administrativy a kongresu, přičemţ mnohé evropské státy poprvé poznaly rozdílný 

systém vlády a nutnost dobré komunikace mezi americkým prezidentem a kongresem, 

který schvaluje jeho návrhy. Je logické, ţe i zde byli přítomni zástupci evropských 

států, coby neformální poradci, kteří se podíleli na přípravě prezentačních materiálů pro 

kongres, účastnili se některých jednání a vysvětlovali svá stanoviska.  Stejně tak se jiţ 

v létě 1947 vydala skupina asi 200 kongresmanů do Evropy, aby se na vlastní oči 

přesvědčili o situaci panující na starém kontinentě. 

 Při jednáních předcházejících závěrečnému hlasování o legislativě na pomoc 

Evropě se prezident Truman mohl spolehnout i na zprávy několika expertních komisí, 

jím navrţených, které se zajímaly jak o americké moţnosti při pomoci, moţné dopady 

na americkou ekonomiku, ale i o stav jednotlivých zemí a hodnotily i závěrečnou 

zprávu paříţské konference. Ze závěrů zpráv zejména vyplynulo, ţe americká 

ekonomika by měla být schopná uvolnit prostředky na pomoc Evropě, mimo jiné díky 
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tomu, ţe ţivotní úroveň byla vyšší neţ v předválečných letech a i pokud by program na 

pomoc Evropě znamenal částečné zvýšení cen, byl by stále výhodnější neţ pomoc 

v případě zhroucené evropské ekonomiky, coţ by do značné míry ovlivnilo i 

hospodářskou situaci ve Spojených státech. Jiné závěry se zmiňovaly o nutnosti brzké 

spolupráce s Německem, jeţ má hrát důleţitou hospodářskou roli stejně jako Británie, 

která by měla být schopna podílet se na obchodu s Evropou i Commonwealthem. 

 Na podzim se kongres sešel i na mimořádném jednání, kde se debatovalo 

zejména o zvyšování cen ve Spojených státech a o krizi v západní Evropě a mezi 

kongresmany se dalo tušit, ţe mají ochotu pomoci Evropě, coţ podpořil i Marshall 

zdůrazněním rychlého jednání. Termíny jako „federace“, „sjednocení“, „integrace“ byly 

často zmiňovány, přestoţe konkrétní kroky a návrhy nikdo nepřinášel, coţ ale nebránilo 

obecnému porozumění o nutnosti integrace, coţ vyjádřil i člen sněmovny reprezentantů 

Boggs, kdyţ tvrdil, ţe i přes desítky miliard dolarů investovaných do Evropy se situace 

zhoršuje a je tedy nutné přistoupit ke sjednocování Evropy, pokud má být zamezeno 

noční můře Spojených států a to trvalé vojenské a ekonomické pomoci Evropě.
56

 Proto 

ještě v období před schválením Plánu evropské obnovy putovalo zejména do Francie, 

Itálie a Rakouska necelých 700 mil. dolarů v rámci „The Authorization Act for Interim 

Aid“. 

 Nálady amerického veřejného mínění trefně vystihují články v tisku, které se 

vyjadřují k situaci v Evropě: „join or die; Europe desperately needs…political and 

economic federation; European problem…may remain insoluble if…the continent 

remain (-s – pozn. R.B.) divided.”
57 

I z těchto hesel můţeme vyčíst potřebu amerického 

tisku vyvolat co nejaktivnější přístup administrativy k řešení situace a právě v této 

otázce docházelo k rozepřím mezi kongresem a administrativou. Zatímco Truman a jeho 

tým v čele s Marshallem prosazovali nutnost jasné iniciativy a pozvání evropských zemí 

pro Spojené státy, kongresmani v čele se senátorem Fulbrightem na druhou stranu 

zastávali stanovisko, ţe větší aktivita Spojených států nemůţe být problém a určitý 

americký tlak na sjednocení Evropy nemůţe být povaţovaný za diktátorství. 

 V březnu 1948 prezident Truman předstupuje před kongresmany s projevem, 

kde apeluje na přijetí Plánu evropské obnovy a zmiňuje, ţe plán v současném znění je 

jen minimem toho, co by měly Spojené státy pro své spojence na druhé straně Atlantiku 
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udělat.
58

 V té době uţ i administrativa přistoupila na vypuštění specifické částky pro 

Evropu, která byla jiţ v rámci paříţské konference sníţena na 17 mld. dolarů a 

spokojuje se s obecnou definicí „přiměřeného nutného obnosu“ navrţenou vlivným 

senátorem Vandenbergem. Ten argumentoval, ţe i tato specifická částka mohla způsobit 

nevoli kongresu a zdůrazňoval, ţe jeden kongres nemůţe v rámci ústavy zavázat ten 

následující ke specifickým výdajům. Navíc byl do konečného znění zapracován i návrh 

na kaţdoroční autorizaci pomoci a její výše, čímţ si kongres zajišťoval neklesající vliv 

na rozhodování o Plánu evropské obnovy na následující čtyři roky doby jeho trvání. 

 Práce senátora Vandenberga při jeho projevech před plénem i v komisích, kdy 

vypovídal o plánech na pomoc, zásadně přispěly k hladkému schvalování a tak v březnu 

mohl být návrh Zákona o zahraniční pomoci schválen jasnou většinou v obou komorách 

amerického kongresu a 3. dubna téhoţ roku byl podespán prezidentem. Díky své silné 

pozici se kongresu podařilo přimět administrativu k větší kreativitě ve věci evropské 

integrace a zejména první čtyři roky fungování OEEC byly ve znamení vyhovění přání 

amerického kongresu. 

 Rok 1948 znamenal i pro Spojené státy nové výzvy a impulsy pro podporu 

západní Eropy a to zejména díky Československu. Únorový převrat a záhadná smrt Jana 

Masaryka přesvědčily americké představitele, ţe není moţné opakovat chybu z roku 

1938 a agresi jen ustupovat. Proto byla v Americe s velkým povděkem přijata Bevinova 

řeč před dolní komorou britského parlamentu z ledna 1948, ve které zmiňoval i nutnost 

konsolidace svobodných států a západní Evropy.
59

 Ještě vřeleji byla ve Spojených 

státech přijata zpráva o podepsání Bruselského paktu, ve kterém se signatáři zavazovali 

poskytnout si v případě nutnosti vojenskou i jinou adekvátní pomoc
60

, coţ přesně 

korespondovalo s představami kongresu o fungování obrany západní Evropy a navíc to 

odvrátilo i kritiku ze strany Spojených států týkající se nečinnosti evropských zemích 

při čekání na schválení Marshallova plánu, a proto se ještě na jaře roku 1948 schází 

ministři zahraničí zainteresovaných zemí, aby pro Spojené státy připravili zprávu o 

pokrocích v obnově a spolupráci jednotlivých zemí, potvrdili své závazky z dojednané 

na paříţské konferenci a připravili seznam moţných exportních poloţek pro Spojené 

státy. 
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4.5 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 

V březnu 1948 se setkávají ministři šestnácti zemí Marshallova plánu, aby 

vytvořili jiţ permanentní organizaci, která by v Evropě zaštiťovala rozdělování peněz 

poskytnutých Spojenými státy na obnovu států. Při přípravě ustavujícího dokumentu 

asistovaly Spojené státy spíše jen symbolicky, a i proto nakonec organizace nenese 

znaky silné organizace, jak si to přály společně s Francií, která se tradičně snaţila o 

vytvoření nadnárodní organizace, ale zvítězila britská snaha o méně mocnou organizaci, 

která nebude schopna do takové míry diktovat účastnickým zemím svoji vůli, coţ bylo 

podpořeno i menšími státy, které měly strach, ţe v případě, kdy by se Francie s Británií 

shodla na nějakém kontroverzním rozhodnutí, byly by tyto velké země skrze 

organizační struktury schopné vnutit svoji vůli i menším zemím. Po všech jednáních 

byla nakonec 16.4.1948 zaloţena Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, 

která vznikla jako tradiční mezivládní organizace, kdy si kaţdá vláda měla právo 

nesouhlasit s ujednáním Organizace a nepodřídit se mu.
61

 

Pro Washington zaloţení OEEC znamenalo, ţe jiţ američtí diplomaté a politici 

nemuseli podstupovat mnoţství bilaterálních jednání se zástupci jednotlivých zemí, 

kteří se je snaţili získat pro svoje záměry, ale vnitroevropské problémy byly vyřešeny 

v rámci Organizace samotné a americkým partnerům se dostaly jen finální poţadavky, 

kdyţ navíc byla pro jednání s Evropou zřízena Economic Cooperation Administration 

(ECA), jejímţ úkolem bylo spravovat a kontrolovat finance, které měly putovat do 

Evropy v rámci americké pomoci. Prvním úkolem, který před OEEC stál, bylo navrţení 

jednoletého plánu 1948/1949 čerpání peněz pro celou Evropu, coţ se nakonec děje i 

přes britskou snahu o výsadní bilaterální jednání se Spojenými státy. ECA připomíná i 

nutnost zvýšení vnitroevropského obchodu a státy připravují své programy, které byly 

později vystaveny examinaci komise, která posuzovala oprávněnost poţadavků na 

pomoc, kdy se kaţdá země snaţí prosadit minimální export a maximální import, aby 

byly zásobené zboţím. V srpnu je plán jiţ probíhajícího čerpání schválen a rodí se tak 

další z úspěchů poválečné integrace Evropy, kdy se na společném ekonomickém 

programu podílí 19 evropských politických jednotek s 270 mil. obyvatel. 

Tvorbu dalšího jednoletého plánu 1949/1950, který měl být navázáním na 

předchozí plán, provázelo aţ nečekané mnoţství komplikací a léto 1949 bylo jedním 
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z nejkrizovějších období fungování OEEC vůbec. Kongres poţadoval, aby tento plán 

byl oproti tomu předchozímu vytvořen jiţ před začátkem jeho fungování, coţ s sebou 

přinášelo i mnohá úskalí. Evropské země nebyly schopné přesně odhadnout svoji 

hospodářskou situaci na více neţ 12 měsíců dopředu a proto data dodávaná pro potřeby 

tvorby nového plánu nemohla být naprosto přesná, stejně jako jednotlivé země nemohly 

zodpovídat za ekonomické výkyvy jiných zemí, protoţe nebyly integrované v jednu 

ekonomickou jednotku a jakékoliv hospodářské změny v Evropě měly dopad i na jiné 

země. Dalším problémem byly poţadavky jednotlivých zemí na finanční pomoc, které 

se proti předchozímu roku ještě zvedly, přestoţe ECA dala zemím jasně na vědomí, ţe 

finanční obnos na rekonstrukci se bude postupně sniţovat. Tvorbu programu 

doprovázely ještě neshody o formě půjček na bilaterální a multilaterální bázi, kterým 

zde ovšem nemůţe být věnováno tolik prostoru. Podstatným krokem k řešení krize bylo 

uvědomění zemí, ţe neschválení plánu by znamenalo nepřidělení peněz americkým 

kongresem a následovně pravděpodobně i rozpad OEEC, coţ nikdo nechtěl a země byly 

ochotné přistoupit i na značně kompromisní podmínky. Aby se předešlo podobným 

nešvarům v dalších letech, bylo dohodnuto, ţe se poměr rozdělení peněz mezi jednotlivé 

země zachová a pouze se bude sniţovat se sniţováním prostředků od americké vlády na 

75% a 50% v letech 1950/1951 resp. 1951/1952 oproti financím z roku 1949/1950.
62

 

Přestoţe rok 1949 znamenal hlubokou krizi, která mohla vyústit aţ v pád snah o 

evropskou integraci a americkou pomoc Evropě, všechny země z této situace vyšly 

posílené zejména díky jasnému signálu, ţe v Evropě je i přes neshody vůle domluvit se 

a spolupracovat nejen v ekonomických otázkách. Dílčí úspěchy dokumentuje i 

prohlášení ministra obchodu W. Averella Harrimana, ţe v Evropě uţ není takový strach 

jako před 18 měsíci.
63

 

 

4.6 Americká integrace  - postoj kongresu 

Jiţ při schvalování Plánu evropské obnovy si kongres nechal moţnost 

kontrolovat pokroky v evropské integraci díky kaţdoročnímu schvalování peněz, coţ 

vyuţíval zejména k dotazování ECA, OEEC a členů administrativy, přičemţ tu 

kritizoval zejména za laxní přístup k sjednocování Evropy, kde byla kritika seslána 

především na Británii a jak tato země, tak administrativa mohly podle kongresu 
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podniknout mnohem více, coţ vyvolávalo nevoli u senátora Fulbrighta a také to 

vznášelo otázku, zda má být OEEC pouţíváno pouze jako nástroj k rozdělení pomoci, 

nebo se má jednat i pomůcku ke sjednocení starého kontinentu. 

Výhodou i nevýhodou amerického kongresu byla také jeho informovanost – obě 

komory byly zaplaveny mnoţstvím expertíz a zpráv odborníků, které dělaly 

z amerického kongresu nejvíce informovaný parlament na zemi, na druhou stranu bylo 

toto mnoţství naprosto zahlcující a nebylo v silách jednotlivých politiků se těmito 

zprávami nechat poučit, coţ glosoval i Dean Acheson v tvrzení, ţe kongresmani nic 

neví, o nic se nezajímají a jen dělají problémy.
64

 

Kongres přitom nepochyboval o projevech, které přednášeli Acheson, Hoffman 

či Harriman, kdyţ tvrdili, ţe ekonomická integrace je prvním krokem k dalšímu 

propojování evropských států, které za sebou mají první krok v podobě navázání 

spolupráce a je potřeba vazby dále prohlubovat, coţ ukazuje, ţe se jedná o jeden 

z nejkonstruktivnějších projektů mezi národy.
65

 Stejně tak kongresmani nepochybovali 

o přínosu ECA pro ekonomickou integraci Evropy, ale váţné pochybnosti se vznášely 

nad tempem prohlubování spolupráce, které se kongresu nezdálo dostatečné. 

S odstupem času však můţeme říci, ţe Plán evropské obnovy přispěl k propojování 

ekonomik velkým dílem a nastartoval nekončící řadu integračních snah. 

Po krizových měsících léta 1949 přišel na podzim na řadu projev ředitele ECA 

Paula Hoffmana před Radou ministrů OEEC, kdy se zamýšlel nad novými úkoly a 

výzvami pro OEEC, která po stanovení rozdělení peněz do konce čerpání ztratila 

agendu, jeţ by byla hnacím motorem pro spolupráci a tak Hoffman představuje nový 

úkol – sjednocení evropských trhů. Evropské ekonomiky nebyly stále dostatečně silné a 

jedním z viníků byla podle amerických odborníků roztříštěnost evropských trhů, které 

nemohly čerpat ze své geografické blízkosti, a bylo tedy nutné vytvořit jednotný 

kompetitivní trh, kde by byly odstraněny bariéry pro volný pohyb zboţí, osob a 

kapitálu, a který by svou velikostí předčil i trh americký, coţ měl být cíl OEEC, důvod 

pro vytvoření Marshallova plánu i podnět pro podporu kongresu.
66

 Země měly být 

kolem roku 1952 jiţ integrované tak, aby vzájemně nemusely chránit své dolarové 

zásoby před ostatními a zároveň, aby byly schopné nakupovat potraviny a suroviny u 

svých sousedů. Z tohoto pohledu tedy integrace znamenala liberalizaci trhu a plateb 
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v Evropě a z byla to právě Hoffmanova řeč, která byla jedním z impulzů vedoucím 

k zaloţení Evropské platební unie  19.9.1950. 
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5 Vojenská pomoc 

Hospodářská stabilizace byla prvotním předpokladem zadrţení komunismu 

v jeho dosavadních hranicích. Neméně podstatnou roli hrála ovšem ze strany Spojených 

států pomoc vojenská. Mezi evropskými zeměmi drţel jasný vojenský primát Sovětský 

svaz a to i přes obrovské ztráty ve válce. Nicméně svou roli hrála i sovětská propaganda 

a rétorika představitelů Sovětského svazu, kteří se snaţili pozici a moţnosti země 

tradičně nadhodnocovat. Oproti tomu Británie tradičně měla pouze velmi omezené 

pozemní jednotky, Francie se z válečných ztrát vzpamatovávala pomalu a o vyzbrojení 

Německa nemohla být bezprostředně po válce ani řeč. Na evropské scéně tedy musely 

zůstat Spojené státy, pokud nechtěly riskovat moţnost pádu západních zemí do rukou 

komunistických vůdců. 

 

5.1 Severoatlantická aliance 

Rozhodujícím rokem pro existenci a fungovaní Severoatlantické aliance 

(NATO) byl rok 1948 a to hned z několika důvodů. Prvním z nich byl komunistický 

převrat v Československu, kdy západoevropské státy pochopily, ţe mírumilovné souţití 

se Sovětským svazem a jeho satelity zřejmě nebude moţné. „Zotročení Československa 

dodalo sílu hlasům volajícím po rozhodné iniciativě jak ze strany Západoevropanů, tak 

Američanů.
67

 Ve stejném roce, v červenci, na půdě amerického Kongresu vystoupil 

senátor Arthur Vandenberg, jenţ navrhoval pro Spojené státy moţnost zapojení do 

regionálních organizací, coţ znamenalo zásadní změnu politiky od neutrality 

k angaţovanosti. Tento senátor, který byl dříve zastánce izolacionismu, podpořil 

zaloţení NATO, jako nejpodstatnější krok v americké zahraniční politice od vyhlášení 

Monroeovy doktríny.
68

 Rezoluce byla přijata a Spojené státy se tak mohly začít 

zapojovat do obraných organizací i v době míru.  Tím se otevřela moţnost navázání 

formální spolupráce se západní Evropou. 

Západoevropské státy se, stejně jako američtí kolegové, zalekly postupu 

komunistů v únoru 1948 v Praze a rozhodly se ustavit obranné společenství, které mělo 

za úkol vytvořit alespoň částečnou protiváhu sovětské armádě. Proto byl 17. března 
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1948 v Bruselu podepsán tzv. Bruselský pakt, který ustanovil Západní unii. 

Zakládajícími členy byla Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Velká Británie, 

tedy státy, které se tradičně spojují se začátky evropské integrace.  Cílem Bruselského 

paktu byla ekonomická, sociální a kulturní spolupráce a kolektivní sebeobrana. V roce 

1955 k paktu přistoupila ještě Spolková republika Německo a Itálie a organizace se 

přeměnila na Západoevropskou unii. 

I přes odsouhlasení Vendenbergovy rezoluce však nebylo vytvoření NATO 

samozřejmou záleţitostí. Ještě v roce 1949, jiţ po podepsání smlouvy o NATO byl 

státní tajemník Dean Acheson před senátní komisí a odpovídal na otázky týkající se 

Severoatlantické aliance. Jak jiţ bylo zmíněno výše, jeho volba frází a celkový projev 

však měly vţdy úspěch a Achesonovi se povedlo cíle aliance zabalit do úhledné 

strategie, která nebrání území v Evropě, ale brání demokratické principy na celém 

území signatářských států, tedy i ve Spojených státech. 

Existuje několik pohledů na otázku, odkud přišel hlavní impuls k vytvoření 

společného projektu transatlantické vojenské spolupráce. Jedním z nich, který zastává i 

Geir Lundestad, je názor, ţe to byly především evropské státy, které se snaţily 

zaktivovat Spojené státy k udrţení a zvýšení vojenské účasti. Jedním z hlavních 

vyjednavačů atlantické spolupráce byl britský ministr zahraničí Ernest Bevin. Ten jiţ od 

roku 1947 mluvil o nutnosti spolupráce zemí pozdější Západní unie za podpory 

Spojených států. Jako zdůvodnění pro svoji tezi uváděl, ţe západní Evropa se sama 

neubrání. Jako nereálná se totiţ ukázala moţnost, ţe by státy sjednocené v Západní unii 

hrály roli „třetí mocnosti“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a bylo tedy nutné, 

aby se přidaly do některého ze znepřátelených táborů. 

Zajímavý je i fakt, ţe mezi Spojenými státy a Británií nikdy neustala vojenská a 

zpravodajská spolupráce. Jediným rozdílem mezi zeměmi bylo, ţe Británie si přála tuto 

výměnu provozovat otevřeně, coţ bylo pro americkou administrativu nemoţné. 

V určitém období Trumanovy vlády dokonce Spojené státy spolupráci přerušily, 

Británie však pokračovala v dodávání informací a tak se administrativa rozhodla 

opětovat britskou spolupráci. 

Dne 4. dubna 1949 byla ve Washingtonu podepsána smlouva, která ustanovila 

obrannou Severoatlantickou alianci.  Zakládajícími členy byla Belgie, Dánsko, Francie, 

Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Spojené státy 

americké a Velká Británie. V roce 1952 přistoupilo Řecko a Turecko a v roce 1955 i 
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Spolková republika Německo. První generální tajemník NATO, lord Ismay v nadsázce 

vysvětlil i poslání aliance: „udrţet Ameriku v Evropě, Rusko mimo Evropu a Německo 

při zemi.“
69

 V roce 1950 vyslovil Winston Churchill svou obavu z přílišného vyčkávání 

v boji proti komunismu. Spojené státy chtěly na přelomu 40. a 50. let vybudovat 

„pozici síly“, díky níţ by mohly zasáhnout proti komunismu. Ve stejné době však 

ztratily atomový monopol a Rusko se dostalo do výhody velké konvenční převahy 

v Evropě. 

Vysoké důleţitosti tato aliance nabyla zejména proto, ţe se jiţ nejednalo o 

podporu západní Evropy ze strany Spojených států, ale bylo navázáno rovnoprávné 

transatlantické partnerství. Je logické, ţe vůdčí postavení zde zaujímali američtí 

představitelé a tím si i kontrolovali, aby Spojené státy nebyly jen smluvně zavlečeny do 

války iniciované západoevropskými partnery. Jak uţ bylo řečeno, vznik NATO byl 

reakcí na události v Československu. To však nebylo jediným katalyzátorem aliančního 

vyjednávání. Stejné obavy partnerům dělal sovětský návrh obranné smlouvy s Finskem 

a moţnost rozšíření vlivu ještě do Norska, čímţ by se Sovětský svaz dostal aţ na 

pobřeţí Atlantiku. 

Mezi zakládajícími členy se kromě zemí Bruselského paktu objevily i státy, 

které se na evropské integraci do té doby nepodílely, nebo k ní dokonce nebyly ani 

přizvány. Na tomto příkladu je vidět, ţe si Spojené státy uchovaly svou dominanci a 

vůdčí pozici a vynutily si členství Portugalska (kvůli Azorským ostrovům), Dánska 

(Grónska) a dalších strategicky významných teritorií.
70

 Vojenská účast Spojených států 

se v roce 1950 sníţila na 80 tisíc vojáků, coţ bylo nejméně od konce války, ale jiţ 

v roce 1953 se opět vyšplhala na 244 tisíc. Z toho je patrné, ţe jeden z hlavních cílů 

americké administrativy při zakládání NATO – vojenské osamostatnění Evropy – se 

zcela nepodařilo. Je však jasné, ţe nastolený trend byl příslibem do budoucna a všechny 

strany mohly z partnerství jen těţit. V Evropě byla situace při jakékoliv transatlantické 

spolupráce jednodušší v tom, ţe obyvatelé Británie, Francie i západního Německa se 

jednoznačně vyjadřovali pro spolupráci se Spojenými státy a vládní představitelé 

nemuseli vyvíjet velké úsilí pro přesvědčení veřejnosti. 
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5.2 Evropské obranné společenství 

Důleţitým mezníkem ve vývoji vztahů mezi spojenci na obou stranách Atlantiku 

se stala korejská válka. Ta odčerpala část prostředků, které by byly proinvestovány na 

obranu Evropy a Spojené státy ještě zvýšily tlak na partnery v Evropě, aby posílily svou 

vlastní obranu. Stejně tak si Evropské státy uvědomily, ţe mezi studenou válkou a 

opravdovým válečným konfliktem můţe být jen tenká hranice, a proto se v Evropě 

rozběhla jednání o koordinaci vojenských jednotek. Velká Británie a Francie měla část 

svých vojenských jednotek vázaných v zámořských teritoriích a bylo tedy jasné, ţe 

jediná moţnost při vyzbrojování Evropy je účast Spolkové republiky Německo. 

Německá otázka tedy opět polarizovala mezinárodní politiku. Prvotním návrhem 

bylo určeno, ţe by se německé jednotky měly stát součástí kontingentu NATO. Toto 

řešení mělo však hned několik problematických bodů – NATO bylo neprodleně po 

svém vzniku vnímáno spíše jako dočasná aliance a tudíţ nebylo ţádoucí do této 

struktury zapojovat vojsko okupovaného státu. Druhou překáţkou k integraci byl fakt, 

ţe NATO bylo svým uspořádáním strukturou mezivládní, ne nadnárodní a jednotlivé 

členské země se nemusely řídit jednotlivými rezolucemi. Sám kancléř Adenauer se 

vyjádřil, ţe Německý kontingent by měl být součástí evropských sil. 

V září 1950 Acheson sděluje spojencům ultimátum, které poţaduje dohodu o 

moţnostech znovuvyzbrojení Německa. Pokud by se tak nestalo, byly Spojené státy 

podle jeho slov připraveny neposlat do Evropy vyţádané vojenské posily. Proto jiţ 

v říjnu 1950 přichází francouzský premiér René Pleven s plánem, jak nastalou situaci 

řešit. V tomto tzv. Plevenově plánu navrhuje vytvoření společné evropské armády, která 

by podléhala jednomu ministerstvu, měla jeden rozpočet i zbrojní program. Jednotky by 

byly integrovány na nejniţší úrovni – praporů. „Šlo tak vlastně o vyzbrojení Němců, 

aniţ by při tom bylo vyzbrojeno Německo.“
71

 K plánu se přihlásila Belgie, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. Jednání vedla ke vzniku 

Evropského obranného společenství (EOS), jehoţ zakládací smlouva byla podepsána 

27. května 1592 v Paříţi zástupci výše zmíněných zemí. Finální verze smlouvy o EOS 

se však od původní Plevenovy verze dosti lišila a svou strukturou se ještě více přiblíţila 

mezivládní organizaci. Ve většině záleţitostí také musela Rada ministrů rozhodovat 

jednomyslně a integrace jednotek se neměla konat na úrovni praporů ale pluků. Podle 
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Chruchilla, který byl od října 1951 opět v čele britské vlády se tak stala z EOS „kalná 

slitina“ právě díky snaze vyhovět názorům všech potenciálních členů.
72

  

Přes všechny změny proběhla ratifikace bez větších problémů v zemích 

Beneluxu a v západním Německu, zatímco dvě další země s ratifikací otálely. Itálie si 

připadal při jednáních opomíjená na úkor Německa a chtěla počkat s ratifikací, aby tím 

zvedla svoji cenu. Ve Francii naopak ţádná vláda neměla dost odvahy, aby změněnou 

verzi smlouvy dala ke schválení Národnímu shromáţdění. Kdyţ uţ se tak v roce 1954 

stalo, Národní shromáţdění se odmítlo vůbec ratifikací smlouvy zabývat. 

Zároveň s jednáními o EOS vedly západoněmecké okupační mocnosti jednání o 

obnovení suverenity Spolkové republiky. Slavnostní podepsání této smlouvy bylo 

v předvečer podpisu smlouvy o EOS a kromě zástupců okupačních států ji podepsal i 

kancléř Adenauer. Vejít v platnost měla smlouva aţ po ratifikaci smlouvy o EOS ve 

všech členských zemích. Kdyţ byla smlouva odmítnuta ve Francii, muselo na řadu přijít 

náhradní řešení. Proto tedy Spojené státy a Velká Británie vyvinuly na Francii, která 

byla k Německému vyzbrojování tradičně silně negativní nátlak, jeţ měl za cíl přinutit 

Francii k odsouhlasení přijetí Spolkové republiky do NATO a Západní unie. 

                                                           
72

 Ibid., 130. 



35 

 

Závěr 

Na předchozích stranách je stručně nastíněn vývoj poválečných vztahů zejména 

mezi Spojenými státy americkými a západoevropskými zeměmi. Je logické, ţe v daném 

rozsahu není moţné popsat průběh ve větších detailech a spojitostech.  

Jiţ za války a bezprostředně po jejím skončení se před prezidenty Rooseveltem a 

Trumanem objevila zejména otázka, jak naloţit s poraţeným Německem. Společný 

nepřítel ještě sbliţoval postoj Sovětského svazu a Spojených států a dohoda byla moţná 

na větším počtu bodů. S postupujícím časem se však stanoviska, která zaujímal Stalin, 

stále více radikalizovala a bylo jasné, ţe musí dojít k určitému konfliktu mezi 

jednotlivými budujícími se bloky. Německo tedy bylo rozděleno a po několik dekád se 

stalo jedním z hlavních bojišť studené války. 

Americká administrativa a její diplomaté proto začali kriticky analyzovat postoje 

sovětského svazu a moţnosti, které se mu naskýtají v Evropě. Jedním z východisek bylo 

vyhlášení Trumanovy doktríny a Marshallova plánu. Pro střední a východní Evropu 

přišla nabídka pomoci jiţ za situace, kdy o celkovém směřování národních politik 

rozhodovala Moskva. Na druhou stranu západní Evropa můţe tomuto americkému 

postoji vděčit za ozdravení svých ekonomik a také za stabilizaci vnitropolitické scény, 

která tak byla chráněna proti moţným útokům komunistů. OEEC byla jako zaloţena 

jako podmínka pro čerpání americké pomoci, a právě ona je ilustrativním příkladem 

přispívání Spojených států k procesu evropské integrace. 

Je proto nasnadě, ţe Spojené státy byly hlavním iniciátorem poválečné 

spolupráce na starém kontinentě a pravděpodobně bychom bez této iniciativy dnes 

nemohli být částí Evropské unie. Na druhou stranu, je potřeba se realisticky podívat na 

důvody aktivního přístupu Spojených států k evropské integraci a uvědomit si, ţe to 

byla zejména vlastní ekonomická situace, která nutila představitele americké politiky i 

byznysu k zamyšlení nad moţným řešením poválečné situace v Evropě. Její integrace 

byla proto hlavním hybatelem zejména v letech 1947 – 1950. V tomto roce jiţ byla 

nastartována spolupráce mezi evropskými zeměmi a Spojené státy se zapojily do války 

v Koreji, coţ vedlo k částečnému přehodnocení priorit. 

Hned po ekonomickém hledisku americké pomoci byla nejdůleţitějším 

impulsem ke spolupráci přes Atlantik i uvnitř Evropy hrozba sovětské agrese v západní 

Evropě, která ovšem ve svém důsledku opět ohroţovala hospodářské zájmy Spojených 
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států. Byl to americký kongres, který se snaţil apelovat na co nejuţší spolupráci a 

nejtěsnější integraci v rámci Evropy. Ani ten však neměl jasný plán, jak přesně by měla 

evropská integrace vypadat a co by mělo být konečným cílem snah, a tak mezi 

kogresem i administrativou panovalo zejména porozumění nad faktem, ţe samostatné 

evropské státy mají moc malé trhy i armády, aby mohly neintegrované hrát významnější 

politickou a ekonomickou roli. 

Můţeme tedy říci, ţe evropská integrace nebyla naplněna skrz Plán evropské 

obnovy ani skrz OEEC, ale tyto iniciativy daly základ uvaţování nad evropskými 

institucemi a je jednoznačné, ţe Spojené státy vehementně podporovaly plány na 

skutečnou integraci západoevropských zemí ať uţ prostřednictvím Schumanova plánu, 

Bruselského paktu nebo Evropského obranného společenství. Promyšlený plán 

jednotlivých kroků integrace neexistoval ani v Evropě a proces vytváření jednotlivých 

organizací a plánů je tedy spíše dílem úsudku a instinktu čelních představitelů na obou 

stranách Atlantiku, kteří si byli dobře vědomi faktu, ţe ţivotaschopná integrace musí 

nést znaky vzájemné dohody mezi státy a nemůţe být tedy zvnějšku dosazena 

Spojenými státy. Tento argument prosazovala administrativa právě ve vztahu ke 

kongresu a apelovala tím na nutnost vlastní evropské iniciativy za amerického vedení. 

Spojené státy tedy aktivní podporou evropské integrace napomohly k 

ekonomické stabilizaci západní části kontinentu, čímţ měla být zajištěna prosperita 

amerického podnikání. To však bylo moţné jen v Evropě, ve které bude mít místo velký 

jednotný trh, a která bude ekonomicky (a za ideálních podmínek i politicky) 

integrovaná. Stejně tak podporovaly Spojené státy obranu Evropy proti komunismu, 

který ohroţoval demokratické vlády, volný trh a tím i americkou prosperitu. Aby však 

Spojené státy nenesly veškeré náklady na zadrţování komunismu a obranu Evropy, bylo 

třeba, aby se zformovala i jednotná vojenská obrana za účasti mj. západního Německa. 

Všechny tyto faktory tedy nahrávaly tomu, aby se z Evropy stal integrovaný partner 

Spojených států na poli ekonomické, vojenském i politickém, coţ byl jednoznačný 

přínos pro poválečný vývoj na kontinentě. 
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Summary 

With the and of World War II the United States faced a crucial task of creating 

viable international system in Europe, which was devastated by the armed conflict. In 

the point of view of the Unites States it was necessary to help reconstruction of the part 

of Europe that would be able to share common values. But it was also necessary to 

support further development of American economy. This was possible only in 

cooperation with Europe, which on the other hand needed dollars for international trade. 

Therefore the United States decided to stabilize situation in Germany which was 

viewed as potential economic engine of Europe, but still it was also considered as the 

“aggressor country”. Only way for stabilization of Germany was integration with 

Western Europe markets. 

The Truman doctrine which brought vast economical help for Turkey and 

Greece was only the beginning for the Marshall plan that became massive economical 

aid for whole Western Europe. It was also one of the main tools used by the United 

States for the protection of Western Europe and its own economic interests against 

policies of the Soviet Union. It was also one of the first steps towards European 

integration. 

Despite of the fact that negotiations in Europe and the United States were often 

rather demanding, countries were always able to find a compromise that would 

correspond wishes of majority of countries and also of the US Congress which 

repeatedly influenced the process of European integration. 

With the enhancement of economic situation in Europe and with the beginning 

of Korean War American administrative started to support initiatives on defence treaties 

including the rearmament of West Germany. This led to the creation of NATO and 

support to European Defence Community. At that moment the process of European 

integration was already started and creation of exclusively European institution was 

only a matter of time. 

 



38 

 

Použitá literatura 

Primární zdroje: 

 „Address of the President to Congress, Recommending Assistance to Greece and 

Turkey, March 12, 1947. Harry S. Truman Administration, Elsey Papers.“, The 

Harry S. Truman Library and Museum, 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/docum

ents/index.php?documentdate=1947-03-12&documentid=5-9&pagenumber=1 

(staţeno 15.4.2011). 

„Dokument: Monroeova doktrína (2.12.1823)“, PhDr. Petr Just, Ph.D., 

http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010190 (staţeno 16.4.2011). 

„The "Marshall Plan" speech at Harvard University, 5 June 1947“, Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 

http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_201185_1876938_1_1_1_1,0

0.html (staţeno 17.4.2011). 

„President Woodrow Wilson's Fourteen Points, 8 January, 1918“, The Avalon Project, 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp (staţeno 17.4.2010). 

„Roman Joch: Rétorika svobody, George Washington, projev na rozloučenou, září 

1796“, Občanský institut, http://www.obcinst.cz/en/clanek.asp?id=763 (staţeno 

15.4.2011). 

 „Telegram, George Kennan to George Marshall ["Long Telegram"], February 22, 1946. 

Harry S. Truman Administration File, Elsey Papers.“, The Harry S. Truman 

Library and Museum, 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/p

df/6-6.pdf (staţeno 16.4.2011). 

„Winston Churchill: The Sinews of Peace, March 5, 1946, Westminster College, Fulton, 

Missouri“, The Churchill Centre and Museum, 

http://www.winstonchurchill.org/learn/speeches/speeches-of-winston-

churchill/120-the-sinews-of-peace (staţeno 16.4.2011). 



39 

 

Monografie: 

Ernst Hans van der Beugel, From Marshall aid to Atlantic partnership: European 

integration as a Concern of American Foreign Policy. (Amsterdam: Elsevier, 

1966). 480s. 

Steven W. Hook a John Spanier, American foreign policy since World War II. 

(Washington: Congressional Quarterly, 1995). 365 s. 

Henry Kissinger, Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. (Praha: 

Prostor, 1999). 946 s. 

Walter LaFeber, America, Russia, and the cold war 1945-1975 (New York: Wiley, 

1976). 328 s. 

Geir Lundestad, The United States and Western Europe Since 1945. From "Empire" by 

Invitation to Transatlantic Drift. (Oxford: Oxford University Press, 2003). 344 s. 

Petr Luňák, Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 

1997). 460 s. 

 

Sborníky: 

Wilfried Loth, „From the „Third Force“ to the Common Market: Disscussions about 

Europe and the Future of the Nation-State in West Germany, 1945-1957“, In The 

postwar challenge: cultural, social, and political change in Western Europe, 

1945-58, ed. Dominik Geppert (London: German Historical Institute London; 

Oxford University Press, 2003), s. 191–210. 

S. Michajlov, „Americký militarismus a „Marshallův plán“,“ In Americký plán porobení 

Evropy, přel. Jan Vaněk a Jaroslav Kraus (Praha: Svoboda, 1951), s. 547–571. 

Vladimír Nálevka, Světová politika ve 20. století. 1. (Praha: Skřivan ml., 2000). 271 s. 

Marek Pečenka, Petr Luňák et al., Encyklopedie moderní historie. (Praha: Libri, 1999). 

653 s. 

Běla Plechanovová, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995 (Praha: Institut 

pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997). 240 s. 

Carlo Spagnolo, „Reinterpretig the Marshall Plan: The Impact of the European 

Recovery Programme in Britain, France, Western Germany, and Italy (1947-

1952)“, In The postwar challenge: cultural, social, and political change in 

Western Europe, 1945-58, ed. Dominik Geppert (London: German Historical 

Institute London; Oxford University Press, 2003), s. 275–298. 



40 

 

Odborné články: 

George F Kennan, „The Sources of Soviet Conduct“, Foreign Affairs 65, č. 4 (Jaro 

1987), s. 852 – 868. 

 

Elektronicky dostupné články: 

„Nicholas J. Evans, Indirect passage from Europe: Transmigration via the UK, 1836-

1914“, Journal for Maritime Research,  

http://www.jmr.nmm.ac.uk/server/show/conJmrArticle.28/setPaginate/No 

(staţeno 15.4.2011). 

 

Příspěvek přednesený na konferenci: 

Sebastian Rosato, „Passing the buck: The United States and the Origins of European 

Integration“ (Příspěvek přednesený v rámci The annual meeting of the American 

Political Science Association, Hyatt Regency Chicago and the Sheraton Chicago 

Hotel and Towers, Chicago, IL, USA, 31. srpna 2007). 


