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v počátečním stádiu studené války (1945-1956)“ pojednává o proměně britsko-
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Práce se zaměřuje na důležité historické milníky, jež vedly k transformaci charakteru 

spolupráce mezi Británií a USA, druhou světovou válkou počínaje, suezskou krizí 

konče. Cílem práce je na příkladech ukázat, jak a proč se měnila povaha vztahu mezi 

Velkou Británií a Spojenými státy, a zvýraznit míru vzájemné provázanosti obou států. 

Abstract: 

Bachelor thesis „Special relationship? Dilemma of British-American Relations in the 

First Phase of the Cold War (1945-1956)“ discources the transformation of anglo-

american relations, or special relationship, in the concrete time periode. The thesis is 

focused on significant historical points which led to this change  from the World War II 

up to Suez Crisis. The main goal of the thesis is to show on examples how and why was 

transformation of the relations between Great Britain and the USA possible, and to point 

out the extent of their mutual connectivity. 
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Úvod  

„Special relationship“ je v současné době pojem, který nevyžaduje další 

vysvětlování. Poválečná spolupráce Velké Británie a USA a vztah mezi dvěma státy 

zakládající na vzájemné pomoci a důvěře se zapsal do dějin jako jeden z nejtrvalejších a 

nejproduktivnějších v historii mezinárodní politiky. Cesta k utvoření „zvláštního 

partnerství“ však nebyla snadná a často zakládala na diplomatickém umu státníků a 

ministrů a snaze o nalezení společné řeči i v situacích, kdy se názory obou stran 

podstatně lišily.  

Hlavním zastáncem spolupráce byl Winston Churchill, jenž samotnou myšlenku 

„special relationship“ zavedl a rozvíjel. Idea „přirozeného partnerství“, které se držel po 

celé své působení v čele Kabinetu, směrovala jeho důležitá politická rozhodnutí. Už 

roku 1943 z jeho úst zaznělo, že „nic nemůže ublížit britsko-americkému vztahu“, a 

následně bylo proneseno přání o „spojení Velké Británie a USA do jakéhosi „zvláštního 

partnerství“, jež pomůže vyhrát válku [Reynolds 1988-89: 94]. Vyslovení fráze „special 

relationship“ na projevu v britském parlamentu v listopadu 1945 a následně na 

univerzitě v americkém Fultonu mělo oficiálně zahájit poválečnou spolupráci. Po 

podepsání míru se ovšem vztah mezi USA a Velkou Británii transformuje do nové 

podoby: „special relationship“ se stává svého druhu strategií obou států na „přežití“, 

udržení svého postavení v novém světovém uspořádání. Jak zdůrazňuje David Reynolds 

v článku „Rethinking Anglo-American Relations“, poválečný vztah Velké Británie a 

USA připomíná spíš rivalitu, nežli spolupráci [Reynolds 1988-89: 98]. A tak nehledě na 

horlivost Churchilla v prosazování ideje partnerství, v kooperaci mezi státy se od 50. let 

20. století začalo vyskytovat stále více vzájemného obviňování a nepochopení 

v mezinárodně politických otázkách.  

Kdy vůbec můžeme datovat začátek „zvláštního vztahu“? Henry Kissinger 

uvažuje o přelomu století, kdy se britské a americké zájmy začaly ubírat stejnou cestou 

– je to období, kdy si Británie už mohla dovolit odmítnout alianci se silným spojencem 

v případě, že by ta aliance měla potenciál ohrozit její vztah se Spojenými státy 

[Kissinger 1982: 575]. Reynolds souhlasí a vysvětluje navazování spolupráce s USA 

existencí nezanedbatelného množství evropských „nepřátel“ přejících změnit vedoucí 

postavení Británie, kdežto velmoc na druhé straně Atlantiku měla požadavky a politiku 

neohrožující britské zájmy. Právě tehdy, v roce 1905, lord Selborne prohlásil, že 
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„neexistuje státník v žádné ze stran, který by neuznával srdečné přátelství se Spojenými 

státy za principiální cíl a záměr britské zahraniční politiky“ [Reynolds 1988-89: 98].  

Je signifikantní, že na počátku britsko-americké spolupráce, jež později měla 

transformovat do „special relationship“, stály dva státy s naprosto odlišnou historickou 

zkušeností. Británie po staletí byla silným, sebevědomým impériem řídícím se 

principem „co je dobré pro nás, je dobré pro všechny“, a proto obzvlášť citlivě vnímala 

nároky dalších států na převahu v mezinárodním systému. Na druhou stranu zase uměla 

reálně ocenit míru rizika a včas zareagovat, přičemž dle Kissingera vždy „přirozeně 

skromně a humánně“ [Kissinger 1982: 572]. USA těžily ze své izolované polohy, která 

jim dovolovala držet se opodál od evropských konfliktů, a tak opět dle slov Kissingera 

mohly vytvořit specifickou představu o mezinárodních vztazích, kde „šťastná náhoda je 

přirozeným stavem věcí“ a vměšování do světové politiky je právem, nikoli povinností 

[Kissinger 1982: 572-573].  

Povahu britské snahy o těsnější spolupráci s USA Donald Watt, skotský historik, 

vysvětluje logickou blízkostí hodnot a cílů: „Hlavním principem je očividná identifikace 

britsko-amerického vůdcovství v celosvětovém měřítku“ [Wallace 1990: 71]. Právě 

jednota anglosaských národů zakládající na společné řeči, kultuře a hodnotách byla 

vnímána jako klíč k navození bližšího vztahu. V roce 1946 Churchill mluvil o „bratrské 

asociaci anglicky mluvících lidí“ a perspektivě vzniku společného občanství mezi Brity 

a Američany. 

Názory odborníků zkoumajících povahu britsko-amerického vztahu se značně liší. 

Začátkem 50. let se poprvé začalo veřejně mluvit o prvních výsledcích politiky „special 

relationship“ – objevovala se spousta publikací od těch sebekritických po nadšené. H. 

C. Allen a H. G. Nicholas patřili k velkým obhájcům britsko-amerického vztahu, což se 

odráželo v jejích knihách. Na středních školách a univerzitách vznikaly katedry 

zaměřené na výzkum americké povahy, diplomatického charakteru USA a atlantického 

partnerství. Ve své práci jsem použila články badatelů zabývajících se otázkou britsko-

amerického „zvláštního vztahu“. Jejich subjektivní vnímání problému “special 

relationship“ se odráží i v citacích, jež vždycky nesou určité zabarvení: Kissinger
1
, 

například, vnímá britsko-americký vztah pozitivně, občas až přehnaně optimisticky, u 

Davida Reynoldse najdeme kritičtější hodnocení. A. E. Campbell mluví o tomto 

                                                           
1
 Cituji jeho přednášku z roku 1982 oslavující výročí „special relationship“. 
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konceptu jako o „umělém výtvoru“ a zdůrazňuje, že ve skutečnosti souznění mezi 

Velkou Británií a USA bylo zanedbatelně malé, čímž se snaží dokázat, že myšlenka 

„special relationship“ poskytovala v minulosti odpovídající záclonu pro jinak ostudné 

britské ústupky“ [Heale 1986: 505-507]. 

Je důležité se zaměřit na přesnou definici pojmu „special relationship“, který 

vzhledem ke své unikátnosti v dané práci častokrát není překládán do češtiny a je psán 

v uvozovkách. V některých zdrojích se můžeme setkat s pojmy „zvláštní vztah“, 

„zvláštní partnerství“ nebo „zvláštní povaha britsko-amerického vztahu“. Občas se dá 

narazit na definice jako „exkluzivní transantlantický klub“ nebo „zázračné partnerství“, 

což ostatně dost přesně popisuje jedinečný charakter vztahu. 

Svou práci začínám rokem 1945, ovšem věnuji pozornost i válečnému období, v 

němž nacházím mnoho historických milníků vysvětlujících vznik partnerství a jeho 

následnou transformaci. Velký důraz kladu na britsko-americkou spolupráci v oblasti 

jaderných technologií a koloniální politiku Spojeného království (problémy 

s dekolonizací a vztah USA k „britskému impériu“ jako takovému); domácí politika 

obou států nebo jejich závazky vůči jiným mocnostem jsou spíše na pozadí zkoumaného 

spektra. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce se zaměřuji na kratší časový 

úsek a zkoumám vybrané téma do dalšího významného mezníku – roku 1956, suezské 

krize. Je zajímavý i následný vývoj britsko-americké spolupráce v kontextu studené 

války, nové konzervativní politiky Harolda Macmillana v čele Kabinetu, období 

dekolonizace a vstupu Británie do evropských společenství. Období po roce 1956 by 

mohl být věnován další výzkum zakládající na poznatcích dané práce, například v rámci 

práce diplomové. 

V kontextu daného tématu se jeví jako přijatelnější metoda případových studií 

v kombinaci s deskriptivní metodou: na více příkladech popisuji vývoj vzájemných 

vztahů a vyvozuji odpovídající závěry. Práce je rozdělena chronologicky: když se 

v prvních třech kapitolách zaměřuji na válečné a poválečné období, dvě poslední jsou 

věnovány událostem po roce 1950. Z chronologického principu vybočuje jenom 

Kapitola 4 pojednávající o účasti Británie a USA v evropských a mezinárodních 

společenstvích, která obsahuje celé období od roku 1945 až do 1956. 
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Cílem práce je ukázat na příkladech společných smluv, dohod, nepsaných 

domluv
2
 a podniků, jak se měnily vztahy Velké Británie a USA v časovém úseku mezi 

druhou světovou válkou a suezskou krizí, s důrazem na specifické chování čelních 

představitelů v souvislosti se zájmy vlastní země. Ve výzkumu se pokusím odpovědět 

na otázky: jak se různí vnímání „special relationship“ v Británii a USA? Které impulzy 

vedly ke vzniku tohoto zvláštního vztahu a které k jeho postupné transformaci? Jak se 

dva státy vnímaly navzájem po druhé světové válce? Kdo hrál vedoucí roli 

v partnerství? I nakonec, co vedlo k trhlině ve „special relationship“ ve druhé polovině 

50. let? 

Je důležité zvýraznit míru oslabení spolupráce ve smyslu ideologické podpory a 

na historických příkladech ukázat, že se po druhé světové válce cesty obou velmocí, 

nehledě na shodně definované zájmy a cíle, ubíraly směry od sebe. Jak napsal skotský 

historik Donald Watt, „britsko-americké vztahy musí být chápány jedině přes vnímání 

podstaty elit v obou státech, přes studování jejich nedorozumění (...) a přes zkoušení 

jejich nevyřknutých předpokladů“ [Louis 1985: 399].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jak píše Henry Kissinger, poválečná historie britsko-amerických vztahů je plná „urovnání“ a „pochopení“

2
 

všeho druhů, kterým se nikdy nedostalo nějakého formálního potvrzení [Kissinger 1982: 576-577]. 
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1. Na cestě k „special relationship“: druhá světová válka 

jako zkouška britsko-amerických vztahů 

Chybu, kterou udělal Woodrow Wilson svým přistoupením na stranu spojenců 

v roce 1917, si už nepřál opakovat Franklin D. Roosevelt
3
, a tak po prvních poplašných 

zprávách o hrozbě další světové války rozhodně definoval svůj postoj: Spojené státy se 

pod tlakem veřejného mínění, jež pokládalo za nerozumné zapojovat se do aktivit za 

oceánem, rozhodly do války nevstoupit. Některé zdroje uvádí jako důvod nevstoupení 

do války strach z možného ekonomického oslabení, jiné – obavy neúspěchu ve volbách 

1940 proti Republikánům dávajícím najevo svůj postoj „proti“, nebo neochotu přerušit 

výhodné obchodní závazky s nacistickým Německem; Kissinger vysvětluje situaci 

strachem Roosevelta z ocitnutí se mezi kolonialistickou Británií posedlou myšlenkou o 

rovnováze moci a ideologicky neukázněným Sovětským svazem. Strach Spojených 

států byl zčásti opodstatněn: „britská politika v průběhu dvou set let vycházela ze 

zkušeností evropského rozdělení moci, kdežto americká – ze snahy se této zkušenosti 

vyhnout“ [Kissinger 1982: 572]. Další možnou výmluvou se zdála být tajná naděje USA 

být tím „blahosklonným rozhodčím“, jenž by usměrňoval všechny účastníky „špinavé 

hry na poli mezinárodní diplomacie“, v případě, že by to zašlo příliš daleko [Kissinger 

1982: 574]. A tak mnohé politické špičky Británie začaly mluvit o Američanech jako o 

„divných lidech provozujících divné metody“ [Wilson 2006: 377]. 

Po staletí vnímalo Spojené království se zvýšenou citlivostí kteroukoliv snahu 

států o dominanci, USA profitovaly ze své izolovanosti od evropského dění. Již při 

zakládání Společnosti národů se ukázal odlišný přístup Británie a USA k válce jako 

součástí dějin: názor Spojených států, že války jsou ničím větším než „morálním 

selháním vládců“, utkvěl v historii po dlouhá desetiletí; Británie se i v této otázce držela 

realističtějšího názoru, že se agresi daří stejně tak dobře při naskytnutí vhodné 

příležitosti k útoku. USA se nikdy nesetkaly s něčím, co by představovalo hrozbu 

existence státu jako takového, a proto i druhou světovou válku vnímaly jako historickou 

„odchylku“ způsobenou lidskou nedokonalostí. [Kissinger 1982: 572]. Dle Kissingera 

se Spojené státy v období před druhou světovou válkou cítily bezpečně, oddělené od 

„nepřátelské“ Evropy oceánem, a tudíž i více sebejistě [Kissinger 1982: 574]. 

                                                           
3
 Ačkoliv, jak zdůrazňuje A. N. Wilson, Roosevelt byl mnohem méně izolacionistou než mnozí Republikáni 

[Wilson 2006: 375]. 
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Dále budu věnovat pozornost několika důležitým bodům britsko-amerických 

diplomatických vztahů v průběhu druhé světové války. Mnohým dohodám mezi dvěma 

státy se nikdy nedostalo oficiálního stvrzení, ačkoliv vliv na spolupráci měly 

nezanedbatelný. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce a jejímu zaměření 

především na poválečné období zmíním pouze o historicky důležitých pro daný výzkum 

milnících v kooperaci 1941-1945: Atlantické chartě, mírových konferencích a 

Brettonwoodské dohodě. 

Již po vyhraných volbách v listopadu 1940 Roosevelt prohlásil v rádiovém 

přenosu, že „neexistuje appeasementu bez krutosti“ a že kdyby nacistické Německo 

porazilo Británii, USA bude prvním státem, který to odnese [Wilson 2006: 381]. Jak 

můžeme vidět později, v úvahách Roosevelta o vstupu do války rozhodujícími nebyly 

závazky vůči Británii, ale čirý kalkul: na cestě k americké světové hegemonii pořád stál 

britský imperialismus. Dle Wilsona vstupem do koalice po boku Británie USA mohly 

„zabit dvě mouchy jednou ránou“: pokusit se osvobodit Evropu od německé diktatury, a 

také do značné míry redukovat britskou moc“ [Wilson 2006: 382]. Jestli na počátku 

války vnímaly Spojené státy Británii jako konkurenta, co teprve mělo přijít po jejich 

vstupu do koalice? Wilson přirovnává vztah během války k „navenek spokojenému 

manželství“, kde Británie hrála roli „mladšího partnera“ [Wilson 2006: 438]. 

Poprvé tuto roli Británie zakusila ještě dřív, po vstřícném kroku ze strany 

Roosevelta, a sice projektu „Lend-Lease“ nabízejícím finanční prostředky a válečný 

materiál státům protinacistické koalice, ale hlavně Británii, jež dostala víc než polovinu 

celkové částky převyšující 50 miliard dolarů. Wilson vnímá podpis „Lend-Lease“ 

v březnu 1941 jako „vstřícný krok“ jen na první pohled: de facto Spojené státy 

profitovaly ze záchranného plánu neméně než státy, které podporovaly. Poskytnuté 

peníze se měly vrátit po válce v podobě služeb, konstruktérských prací – obzvlášť 

v rámci budování amerických základen v Austrálii, Indii a Velké Británii – vojenských 

skladů a nafty. Některé státy „britského impéria“, podotýká, poskytly USA víc pomocí, 

než dostaly od nich [Wilson 2006: 442]. 

Ještě než Spojené státy oficiálně vstoupily do války (ovšem kvůli projektu „Lend-

Lease„ už byly na Hitlerově seznamu „nepřátel“), došlo v srpnu 1941 ke zpečetění 

zvláštní deklarace o společném postupu proti Německu: Winston Churchill a Franklin 

Delano Roosevelt podepsali nedaleko Newfoundlandu Atlantickou chartu. Vzhledem 
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k protiválečným náladám panujícím ve Spojených státech schůze měla spíše formální 

charakter, ačkoliv Británie ji samozřejmě vnímala jako důležitý krok na cestě USA do 

války a všemi prostředky se snažila přesvědčit svého partnera o prospěšnosti jeho 

zapojení. USA, stejně jako v případě „Lend-Lease“, vytěžily z Charty mnohem víc než 

Británie, které šlo především o vymezení vlastních obchodních a územních záležitostí: 

díky článkům o právu národa na sebeurčení a svobodně zvoleném uspořádání, ve 

kterém chtějí žít, skrytě útočily na imperialistické Spojené království. Některé články 

byly tak mistrně sestaveny, že mezi všemi „okrasnými větami“ se nedalo ucítit podvod. 

Ten ostatně Británie ve válečném období ani nečekala. Když britské tajné služby tvořily 

plány ohledně postupného zatažení velkého spojence do války, Roosevelt pokračoval 

v prosazování svých protikoloniálních myšlenek. Dle Vladimíra Nálevky „viděl 

Roosevelt zřejmě až do přelomu let 1944-45 větší překážku americké seberealizace ve 

Velké Británii než v Sovětském svazu“ [Nálevka 2000 (1): 178]. Přes všechna 

nepříjemná „překvapení“, která mu USA v textu Atlantické charty přichystala (smysl 

většiny z nich se Britům otevřel až několik let po zpečetění), Churchill přijal podepsání 

Charty s velkým nadšením, neboť ze setkání s Rooseveltem vyvodil, že se Amerika 

nachází na prahu vstupu do války. Menší nadšení projevili Sověti, jež k bilaterální 

dohodě chovali podezření; na názoru Stalina však Rooseveltovi v roce 1941 ještě vůbec 

nezáleželo. Teď mu zaleželo na vlastní prestiži, využití ekonomického prospěchu USA 

k vybudování svého nezanedbatelného místa mezi dalšími velmocemi a vymanění se 

z izolace [Lloyd 1970: 223-227].  

Právě z tohoto důvodu můžeme datovat rozhodnutí USA o zapojení do války 

Atlantickou chartou, nikoli náletem na Pearl Harbour, po kterém účast Spojených států 

na straně protinacistické koalice byla nevyhnutelná. Jak zdůrazňuje A. N. Wilson, 

Rooseveltovy sympatie „protinacistické věci“ v Evropě byly dostatečně silné, aby byl 

mnohem blíž k podpoře Británie nebo Francie než návrhů Republikánů nebo i členů 

jeho demokratického kabinetu [Wilson 2006: 375]. 

Záhy se však právě Atlantická charta zcela nečekaně stala kamenem úrazu mezi 

Británií a USA. Vhledem k spekulativnímu článku o právu národů na sebeurčení se 

mezi oběma státy vyvinulo nepochopení v roce 1942, tzv. „roce Indie“, kdy tento stát 

vznesl požadavek na nezávislost, jenž byl Británií rezolutně zamítnut. Kapitola 7 

v dohodě „Lend-Lease“ taktéž zavazovala Spojené království k odstranění 

„diskriminace“ – myšleno velmocenských ekonomických ambicí. Tenhle krok byl spíše 



9 
 

britským rychlým slibem vysvětleným snahou dostat USA do války, než skutečnou 

zárukou zřeknutí se obchodu v rámci kolonií. Tlak na Británii ze strany Roosevelta 

v otázce nezávislosti Indie byl značný a na válečné podmínky i celkem neomalený – zde 

právě začíná období těžkého a nesmlouvavého boje Spojených států s britským 

kolonialismem a vytrvalého odmítání Velké Británie se své imperiální pozice vzdát (víc 

viz Kapitola 2, 5, 6). Osobou, která se v USA oficiálně zabývala koloniálními 

záležitostmi, byl Sumner Welles, člověk, jenž choval „hluboko zakořeněnou nenávist“ 

vůči britskému imperialismu. V článku W. R. Louise se dočteme, že ve světle dnešní 

doby jasně vidíme, že jeho politika plná skrytých manévrů byla namířena na znatelné 

oslabení britské přítomnosti v poválečném světě. Nejen že dával najevo svůj 

protibritský postoj, ale snažil se ho šířit i přes noviny, na veřejnosti později v politice 

OSN [Louis 1985: 400–402]. V průběhu války se však raději přiklonil k Rooseveltově 

pozici, jež spočívala ve stanovení priorit
4
: co je pro dané období důležité – a k tomu 

rozproudění klidných vod ve vztahu se Spojeným královstvím během společného 

postupu proti nacistům nepatřilo. Když Roosevelt mohl využit koloniální charakter 

Británie k vítězství ve válce, neváhal to udělat, revizi celkové protikoloniální politiky 

USA odložil raději na poválečné období. Dle Louise se Roosevelt v určitém slova 

smyslu revoluce v Indii i bál, bál se hlavně vzhledem k sílící britsko-americké 

spolupráci, kvůli čemuž by ostatní svět mohl vnímat Spojené státy jako spoluúčastníka 

na koloniálním „rabování“ [Louis 1985: 401]. Právě v té době se začala ozývat 

doporučení, aby se Británie začala poohlížet po novém spojenci; riziko, že Spojené státy 

každou chvíli můžou couvnout a nechat jí „na holičkách“ v důsledku své nespokojenosti 

s koloniální politikou, se jevilo jako značné.  

Ačkoliv v základních bodech Roosevelt a Churchill dokázali najít společnou řeč, 

v jiných se držely naprosto opačných názorů. Tak například v otázce strategie vedení 

bojů Američané prosazovali plán srážek s nacistickou armádou na místě její působení – 

ve Francii, Holandsku, Belgii, kdežto Churchill byl připraven k „dlouhé dřině“ nejdřív 

v Severní Africe, pak v oblasti Středozemního moře a teprve potom by se přes Sicílii a 

Itálii přesouval armádu k Normandským břehům [Wilson 2006: 444].  

 

                                                           
4
 Tento  směr („stanovení priorit“) bude přítomen v americké zahraniční politice i nadále. 
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Kolem roku 1943 finanční schopnost Britů setrvat ve válce závisela pouze na 

americké podpoře, z Británie se postupně stávala „ekonomická družice Spojených států“ 

[Robbins 2002: 140]. Britsko-americká spolupráce se projevovala i v neustálém 

zásobení hladovějící Velké Británie ze strany USA. Německý plán na udržení 

Spojeného království v izolaci a jejím následném vyhladovění se zmařil při „bitvách o 

Atlantik“ (další Churchillův výraz), kdy Spojené státy začaly aktivně zasahovat do 

ponorkové války mezi kontinenty.  

Řada následujících konferencí potvrdila a zpečetila nejen zvláštní vztah mezi 

Velkou Británií a Spojenými státy, ale i britskou ekonomickou závislost a podřízenost 

svému silnějšímu partnerovi: mezi ně můžeme zařadit Casablancu v lednu 1943, která 

proběhla jen mezi čtyřma očima Roosevelta a Churchilla bez obvyklé účasti ministrů 

zahraničí. Jednalo se o otevření druhé fronty, na kterou se názory Roosevelta a 

Churchilla, jak již bylo zmíněno výš, značně lišily. Podle výsledku jednání je evidentní, 

že Británie v čele s Churchillem jednoznačně udržovala určitou autoritu v rámci britsko-

americké aliance, poněvadž závěr konference odrážel stanovisko Churchilla udeřit proti 

„měkkému podbřišku“ mnohem víc než nejistý postoj Roosevelta, který zvažoval 

možnost naplnění plánu svého sovětského spojence na vylodění ve Francii. [Nálevka 

2000 (1): 181]. Hlavním nezdarem konference však byl Rooseveltův projev na tiskové 

konferenci, kdy poprvé vyslovil spojení „bezpodmínečná kapitulace“, aniž by se ujistil, 

zda je jeho „spoluhráč“ Churchill stejného názoru na průběh války. Spojené státy 

nemohly nechat svému slabšímu partnerovi právo posledního slova, a tak prosazení 

jedné své myšlenky vnímal Roosevelt jako logickou cenu za schválení Churchillovy 

středomořské strategie postupu proti Německu. Idea „bezpodmínečné kapitulace“ pak 

byla označena polním maršálem britské armády sirem Bernardem Montgomerym 

„tragickou chybou“
5
 [Wilson 2006: 447].  

Teheránskou konferenci v listopadu 1943 potom můžeme vnímat jako jistý 

hraniční bod, přelom, kdy nehledě na snahu Churchilla a jeho představy o zvláštní 

povaze britsko-amerických vztahů, Roosevelt byl připraven dát přednost svému 

partnerství se Stalinem
6
 [Robbins 2002: 140]. Při vší snaze Churchilla organizovat 

konferenci jako civilizovanou debatu o poválečném uspořádání (Anthony Eden jako 

                                                           
5
 Právě špatně vybranou Američany strategií „bezpodmínečné kapitulace“ vysvětluje Wilson neúspěch britských 

a amerických jednotek při snaze dosáhnout Berlína nebo Československa dřív, než se do těchto oblastí dostanou 

vojáci Rudé armády [Wilson 2006: 447]. 
6
 V Sovětském svazu se o této situaci nemluvilo jinak než jako o „klíčovém obratu“ [Wilson 2006: 447]. 
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ministr zahraničí byl dokonce poslán do Moskvy kvůli předběžným jednáním s Rusy, 

jež se nakonec ukázala jako marná), Roosevelt se držel svého. K nelibosti a překvapení 

britského ministerského předsedy do Teheránu byl pozván i Čankajšek, který se sice 

zúčastnil předcházející Káhirské konference, nicméně na Teheránské neměl být 

přítomen. Jak Stalin, tak Čankajšek našli u amerického prezidenta podporu – 

s komunistickým vůdcem se Roosevelt shodl v otázce co nejrychlejšího ukončení války, 

k čemuž měla přispět operace „Overlord“, s představitelem Číny ho pojil názor na 

nezbytnost zákroků proti Japonsku na Dálném východě – a to i přes to, že na Káhirské 

konferenci Roosevelt odsouhlasil britskou pozici na podporu kampaně „Bukanýr“ 

v Barmě. Plány Churchilla na boje ve východním Středozemí, ochranu britského 

impéria na Dálném východě, osvobození Polska a následně ustanovení silné a jednotné 

poválečné Evropy byly v mžiku zmarněny [Wilson 2006: 448]. Roosevelt se projevil 

jako těkavý politik vytrvale hájící zájmy svého státu – předání východní Evropy 

Stalinovi se mu zdálo ideálním řešením situace, ve které nechtěl riskovat vztah se 

Sovětským svazem. 

Je obtížné říct, zda už v roce 1943 vynášel Roosevelt ideu kontinuální spolupráce, 

tzv. kondominia mezi dvěma velmocemi budoucnosti – USA a Sovětským svazem, ale 

Kissinger připomíná, že nejen Roosevelt, ale i následně Truman (na Postupimské 

konferenci) se opodstatněně báli o své postavení v rámci koalice: jednostranné jednání 

s Británií by se mohlo zdát Stalinovi podezřelé a vést k nebezpečnému pro Spojené státy 

vývoji událostí, a proto oba prezidenti se tomu ze všech sil snažili vyhnout, občas i za 

cenu neomaleného chování vůči Churchillovi [Kissinger 1982: 574]. Doby podepsání 

Atlantické charty byly ty tam, názor Sovětského svazu se teď cenil víc než britská rada, 

vztah mezi USA a Spojeným královstvím se stával ve své podstatě stále méně 

specifickým.  

Vážnétrhliny v britsko-americké spolupráci se ovšem ukázaly až při jednáních 

v Bretton Woods v červenci 1944. Je dobře známo, že právě zde byly položeny základy 

budoucích finančních institucí: Mezinárodního měnového fondu, Mezinárodní banky 

pro obnovu a rozvoj a Světové banky. Hlavním cílem 45 mocností, které se 

v americkém městečku sešly, bylo domluvit se na poválečném uspořádání kapitalistické 

společnosti a stanovit jisté regule, podle kterých by ta společnost fungovala. Velká 

Británie sice sympatizovala s Rooseveltovou ideou zavedení tzv. „Pax Americana“ a 

získání statutu oficiální rezervní měny pro dolar, pro ni samotnou a její oslabenou 
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ekonomiku tento model však nepředstavoval žádnou výhru, neboť vycházelo najevo, že 

po válce bude zapotřebí razantnějších regulací, aby se hospodářství dostalo na 

předválečnou úroveň. Brettonwoodská dohoda byla nakonec podepsána všemi 

zúčastněnými, čímž odstartovala novou etapu pro kapitalistický svět, poválečný vývoj 

Británie však podle všech indicií měl záviset jedině na podpoře Spojených států [Lloyd 

1970: 272-273]. 

V průběhu celé války Británie sdílela své nápady a vědecké vynálezy, kterým 

následně byl vdechnut život díky americkým technologiím a zdrojům předčícím 

Japonsko a Německo. Spolupráce, jež učinila vítězství nad nacistickým Německem 

reálným, stála Británii ztrátu vědeckého věhlasu [Wilson 2006: 441]. Ústní domluva 

Churchilla a Roosevelta o kooperaci při výrobě jaderné bomby tudíž vznikla již v době 

války (jak jsem zmiňovala dřív, některé významné dohody mezi Spojeným královstvím 

a USA nikdy nebyly zpečetěny), na veřejnost se měla dostat až koncem roku 1945 při 

Churchillově projevu v britské Dolní sněmovně [Kissinger 1982: 577].  

K Postupimské konferenci Spojené státy nakonec dovedl Truman, jehož politika 

vůči Británii se značně lišila od politiky předchůdce, nelišil se však jeho názor na 

Sovětský svaz jako nejdůležitějšího partnera v koalici. Zastrašen Stalinem, nebo 

v očekávání nového světového uspořádání, Truman pokračoval ve směru nastoleném 

Rooseveltem, a tak v posledním válečném roce pozice Churchilla v jednáních (na 

Jaltské konferenci například Roosevelt rezolutně zamítl možnost společného britsko-

amerického postupu) nebyla ani nemohla být tak významná, jako v rozmezí let 1941-

1943. 
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2. Rok 1945 jako mezník ve vztazích 

2.1. Ekonomický a politický vývoj ve Velké Británii po roce 1945 

Po ukončení druhé světové války zničená Británie stoji na horizontu nových 

možností a velkých změn, euforie z vítězství je všudypřítomná. Spojené království 

zařadilo spojenecký triumf do výčtu svých významných úspěchů: ač postižená válkou a 

hospodářsky vyčerpaná, je patřičně pyšná na fakt, že jako jediná velmoc vydržela už 

druhou v řadě světovou válku od začátku do konce – důkaz mocnosti impéria. Dokonce 

i britská flotila byla v roce 1945 početnější než kdy jindy [Robbins 2002: 137-138]. To 

nejdůležitější Británii však teprve čekalo. Dopad druhé světové války na britský stát byl 

enormní: kolem 10% všech zámořských aktiv se muselo prodat, aby se válka zaplatila, 

jinak: 28% britského národního bohatství bylo utráceno na válečné výdaje. Centrální 

pozice Británie v rámci mezinárodní ekonomiky byla ztracená, dluh, který měla splatit 

v nejbližších letech Spojeným státům, jež ji nahradily na pozici vedoucí světové 

ekonomiky, zůstával značným [Robbins 2002: 141]. Před rokem 1939 se Velká Británie 

mohla spolehlivě zařadit do součtu supervelmocí, k čemuž přispíval multipolární 

charakter světové a evropské politiky. Dle Robbinse se její pozici dostalo výjimečné 

důležitosti po tom, co se Spojené státy po roce 1918 „uklidily“ ze světové arény a 

Sovětský svaz byl zaneprázdněn „domácí“ politikou. Roku 1945 však USA a SSSR – 

dvě supervelmoci na světovém hříští – odsunují Británii, jež si ještě nezvykla na svoji 

novou roli „druhých houslí“, na pozadí. Keynes prohlásil v srpnu roku 1945: „naše 

zahraniční politika je daleko od toho, aby byla přizpůsobena hrozící realitě“ [Robbins 

2002: 141-142]. 

Hned po ukončení války se v Británii rozeběhl proces na oživení blahobytu a 

vyšplhání z ekonomické propasti. Program na obnovu hospodářství zakládal především 

na keynesiánských metodách (jež ostatně byly používány i v průběhu války) a opíral se 

o teorie liberalizaci ekonomiky. K tomuto způsobu oživení ekonomického zdraví pod 

heslem „hospodářská a sociální transformace“ se přikláněli labouristé v čele 

s Clementem Attleem, jenž se za svého působení ve válečném kabinetu na pozici 

zástupce premiéra ukázal jako důvěryhodný budoucí ministerský předseda. Program 

labouristů byl „praktický, ale zároveň idealistický“: nabízeli krátkodobé zásadní 

vylepšení podpořené dlouhodobou vizí, jež měla nadchnout aktivní voliče [Robbins 

2002: 68]. 
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Volby v červenci 1945 tak vedly k drtivému vítězství Labour v parlamentu. Attlee 

se ocitl v čele vlády v jednom z největších reformních období v dějinách Velké Británie 

a zároveň před nejobsáhlejším souhrnem úkolů. První změny se týkaly zestátňování, 

sociálních vylepšení, později se vláda chopila i procesu dekolonizace „impéria“, jenž 

odstartoval v Indii roku 1947 [Lloyd 1970: 270-275]. Dalším významným krokem na 

pomoc zruinovanému hospodářství bylo zavedení vyšších příspěvků v závislých 

územích. Kromě ekonomických reforem labouristé vytyčili „globálnější“ cíl, a sice 

zavedení nové, efektivnější, tzv. „reální“ demokracie, která by se markantně lišila od 

„apatické“ demokracie 30. let
7
 [Robbins 2002: 68]. 

 

2.2.  Nová dimenze vztahu s USA 

V listopadu 1945 Churchill pronesl svůj klíčový projev v Dolní sněmovně 

britského parlamentu, kde mluví – poprvé oficiálně – o existenci „special relationship“ 

s USA v otázce vývoje jaderné bomby. Churchill, jenž nedávno přišel o premiérské 

místo, prosazoval novou dimenzi britsko-amerického vztahu, zakládajícího jednak na 

shodných hodnotách anglosaské rasy, jednak na vojenské síle a společných cílech, 

kterých by díky této síle oba státy dokázaly dosáhnout [Reynolds 1988-89: 95]. 

Británie se náramně rychle přizpůsobila k novému uspořádání. Labouristická vláda 

nehledě na značné potíže „byla přesvědčená, že Spojené království zůstalo velmocí, 

jejíž strategické a finanční důležitost na světové scéně bude rozhodující pro 

nadcházející dekády“ [Robbins 2002: 143]. Dokonce náhlé ukončení americké půjčky 

v rámci „Lend-Lease“ po porážce Japonska vnímala vláda jen jako „dočasný nesnáz“
8
. 

Ovšem role Británie po druhé světové válce byla určena již od začátku mírového 

období: „subordinovaný partner Spojených států v rodící se studené válce proti 

Sovětskému svazu“ [Robbins 2002: 143]. Mnozí zastávali názor, že, nehledě na 

Churchillův proslov, právě teď začíná období „méně special relationship“ především 

kvůli jeho vázanosti na válečnou reciprocitu [Coker 1992: 407]. 

Co se týká samotných Spojených států, ty zcela profitovaly z obou následků druhé 

světové války: porážky Hitlera a britského bankrotu (vzpomeňme na vnímání Británie 

jako konkurenta počátkem 40. let). Dle Wilsona na rozdíl od nevyhnutelné kapitulace 

                                                           
7
 Program nové Attleeho vlády obsahoval více důležitých bodů, které však nebudu již dále rozebírat vzhledem 

k zaměření a omezenému rozsahu bakalářské práce. 
8
 Ostatně hned příštím rokem ji měla nahradit další půjčka, která ještě více zavázala Británii vůči USA 

[Reynolds 1988-89: 92]. 



15 
 

Německa, britský bankrot byl nevyhnutelným o něco méně, ale vzhledem k plánu 

Spojených států zredukovat sílu impéria se stal neodvratitelným [Wilson 2006: 435]. 

Americký postoj vůči Británii, jež se ocitla v ekonomických nesnázích, lze jednoduše 

vyčíst z hodnocení americké národní mentality Henrym Kissingerem, a sice 

přesvědčení, že politická stabilita státu je nemožná bez stability ekonomické [Kissinger 

1982: 574]. A tak se z trvalého souputníka Británie naráz stává slabým kamarádem, 

kterému je sice třeba pomoci, ale jenž už není vnímán jako rovnoprávný.  

Vztah mezi Británií a Spojenými státy ke konci roku 1945 uvízl na mrtvém bodu – 

už to nebyli spojenci, jako v průběhu války, ani přátelé, jako v předválečných letech. 

V tomto ohledu velkou výhrou Attleeho vlády se ukázal Ernest Bevin na pozici ministra 

zahraničí, jenž na rozdíl od mnohých významných britských politických činitelů, kteří 

se obávali významné hospodářské převahy Spojených států v poválečném světě a 

přikláněli se spíš k možnosti evropské spolupráce, byl nakloněn vcelku proamericky. 

Coker cituje stopadesátistránkovou disertaci Jamese Bakera, Princetonského absolventa, 

jenž ji zasvětil právě britskému poválečnému ministrovi zahraničí: „Génius Bevina bylo 

předstírat pozici „zádního voje“, maskovat britské odmítnutí role impéria díky účasti 

v organizacích jako NATO a finančních institucích jako MMF, institucích, které 

uzavřely Británii na čtyřicet let po válce do určité škatule a přidělily jí vedoucí, ač ne do 

očí bijící, roli v politickém a ekonomickém systému“ [Coker 1992: 413]. Hlavní 

zastánce názoru, že nové světové uspořádání není možné bez prosperující spolupráce, a 

to především v bezpečnostních otázkách, mezi evropským a americkým kontinentem, 

Bevin prohlásil tuto cestu za svůj politický cíl a klíč k prosperitě vlasti. Co víc, uměl jak 

zdůraznit britské strategické zájmy, tak i věnovat pozornost názoru Spojených států, a 

nakonec přimět obě strany ke kompromisu, a to v otázkách ekonomické spolupráce 

stejně jako v nabývajícím na aktuálnosti problému dekolonizace. 

 První rozpor mezi Velkou Británií a USA v roce 1945 byl zaviněn právě 

imperialistickým dilematem. USA byly již od dob F. D. Roosevelta
9
 vnímány jako 

přirozené společenství lidí bojujících proti kolonialismu, a proto zaručená přízeň občanů 

se dala získat jedině vystupováním proti evropským kolonialistům, svého nejbližšího 

válečného partnera nevyjímaje (stačí si jen vzpomenout na „rok Indie“ – viz Kapitola 1) 

[Kissinger 1982: 582]. Spojené státy tlačily na prosazování myšlenky tzv. 

                                                           
9
 Proslul i jako významný zastance protikolonialistických názorů. 
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„konstruktivního kolonialismu“, přípravě kolonií na případnou samosprávu a vytváření 

životaschopné ekonomiky ještě před tím, než to bude možné provést [Ramsden 2002: 

103]. Británie však rozdělovala státy na tzv. „dospělejší“, jako např. Indie, kde lze 

uskutečnit dekolonizaci, a státy na Blízkém východě a africké země, které ještě nebyly 

připraveny. Dokonce Fenner Brockway, známý svými pacifistickými názory, uznal, že 

okamžité stažení Britů z Palestiny nepovede k vzniku „mírového uspořádání“ [Robbins 

2002: 69]. Churchill, jinak velice horlivý podporovatel přátelského vztahu se Spojenými 

státy, dokázal zastat britský názor ještě za války a nepoddat se americkému nátlaku na 

odstoupení Hongkongu Číně a Singapuru Japonsku po definitivním ukončení bojů 

[Wilson 2006: 444]. 

Jak podotýká Louis, Spojené státy vždycky vysvětlovaly svou protikolonialistickou 

pozici bezpečnostní politikou. Britům ne bez zásluhy Bevina se však dařilo americké 

přísně „protikoloniální“ stanovisko zjemnit a občas i odsunout na pozadí (což uvidíme 

v případě osamostatnění Libye – viz Kapitola 5) splněním vojenských požadavků USA 

a příslibem ekonomických příležitostí na území kolonizovaných států [Louis 1985: 403, 

409]. Ale ani sebelepší a sebeumnější britská diplomacie nedokázala vymýtit nenávist 

k imperialismu z americké politiky, jež se „dědila“ od prezidenta k prezidentovi a pořád 

vyvstávala jako problém číslo jedna v rámci „special relationship“ s Velkou Británií. 

Základním pilířem tohoto problému bylo to, že Británie dle amerického názoru pořád 

žila 19. stoletím, kdežto „Pax Britannica“ uprostřed století 20. byl dávno mrtvý. 

Klíčovým jednotícím prvkem ve chvíli, kdy se vztahy dostaly na bod mrazu, stalo 

založení Společnosti národů, organizace, jejíž osnovy sice byly položeny už 

podepsáním Atlantické charty, ale oficiální zrod se datuje říjnem 1945; USA 

inklinovaly k vnímání OSN jako „rozšíření“ amerického ministerstva zahraničí [Coker 

1992: 413]. Dalším odvětvím, které mělo přinést „special relationship“ vývojový 

potenciál, se stala oblast jaderného výzkumu. Teprve v listopadu 1945 se informace o 

nastolení kooperace v jaderných otázkách prosákla do parlamentu a následně do novin: 

ano, není to nikdo jiný, než Británie, s kým Spojené státy spolupracovaly na výrobě 

jaderné bomby – zbraně budoucnosti. Od roku 1945 se americké plány začaly ubírat 

směrem k absolutní dominanci v jaderných otázkách, a nápomoci USA v tom měla 

právě Británie.  
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Mnozí významní britští političtí činitelé se stavěli k poválečnému vztahu mezi 

dvěma státy více než rezervovaně. Je zajímavé však, že obyčejně „protiameričtí“ 

labouristé tentokrát zastávali opačný názor: možná vzhledem k obecné poválečné 

euforii podporovatelů užší spolupráce s USA v Kabinetu bylo víc než jejích odpůrců 

[Heale 1986: 505]. Ačkoliv se vláda chovala „disciplinovaně“, mnozí další členové 

Labour – často se říká o „labouristických disidentech“ – protestovali proti rozhodnutí 

Británie zahnat se do spolupráce s USA a tím se zříct vlastní nezávislosti. Zcela 

oprávněně pokládali britsko-americké přátelství za svého druhu způsob, jak udělat ze 

Spojeného království pouhého „junior partnera“ Ameriky
10

. Stejný názor ovšem 

zastávali někteří představitelé těch „vpravo“ – tak například Anthony Eden, ač ve 

většině otázek souhlasil se svým nadřízeným Winstonem Churchillem, byl známý 

odpůrce blízké spolupráce s USA. 

Jak Britové, tak Američané charakterizovali zvláštní vztah mezi státy jako 

„přátelský, ovšem zabarvený závisti a podezřením“ [Reynolds 1988-89: 96]. Ačkoliv 

Británie byla pokládána za slabšího, „mladšího partnera“, skutečnost vystihující USA 

jako „citlivý“ stát, který se rychle „urazí“, jakmile se přestane hrát dle jeho pravidel, je 

opodstatněna. Harold Macmillan začátkem roku 1945 pronesl: „Oni (Američané) se 

buď chtějí vrátit do izolace s podezřením k britskému imperialismu, anebo zasahovat do 

mezinárodních záležitostí s dojemným přáním vyřešit za několik měsíců absolutně 

nedospělými a amatérskými způsoby problémy, které zaměstnávají státníky po staletí. 

Někde mezi těmi dvěma extrémy je musíme uřídit“ [Reynolds 1988-89: 96]. 

Nehledě na obecně přetrvávající studený charakter čerstvě definovaného „special 

relationship“, oba státy spolupráci potřebovaly, a proto usilovaly o nastolení přátelského 

vztahu. Ekonomické problémy výrazně zeslabily pozici Spojeného království, a proto 

nové pojetí vztahu s USA nabíralo na obrysech: pojetí vztahu nerovnoprávných – 

obzvlášť z ekonomického hlediska – partnerů. V poválečném období pro Británii 

neexistovala žádná jiná vhodná alternativa blízké spolupráce, než se Spojenými státy, a 

proto otázka nestála, jestli má nebo nemá pokračovat ve „special relationship“, ale 

jakým způsobem se ve „special relationship“ pokračovat má, aby neztratila většinu své 

suverenity a nestala se pouhým satelitem Ameriky. 

                                                           
10

 Tak parlamentní skupina „Keep Left“ roku 1947 odsoudila Churchillův proslov ve Fultonu a obrátila se na své 

leadery s prosbou „zničit myšlenku Toryů o čalounění britského impéria americkými dolary“ [Reynolds 1988-

89: 96]. 
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3. Druhá polovina 40. let a nové pojetí vztahu 

v kontextu studené války 

Jak jsem naznačila v předchozí kapitole, po válce se vztah Británie a USA ocitl ve 

slepé uličce, a teď na bedrech schopných diplomatů obou států ležela zodpovědnost za 

znovuzrození spolupráce opěvované Churchillem jako „special relationship“. Henry 

Kissinger klade důraz na nezanedbatelnou roli Británie v procesu tzv. „dospívání“ 

Spojených států a jejich následného rozkvětu, upozorňuje však na „celkem ironické 

převrácení rolí“ během desetiletí, o kterém budeme v následujících kapitolách 

pojednávat [Kissinger 1982: 572].  Pro oba státy a nastolení úspěšné spolupráce byl 

signifikantní jeden faktor – společný nepřítel, Sovětský svaz. 

Kissinger píše, že se v poválečném období jak Spojené království, tak USA staly 

kořistí stejných iluzí: když Labour vyhrála volby, v Británii nějakou dobu převládal 

názor, že se „levý může domluvit s levým“. Toto přechodné období 1945-1946 

Kissinger charakterizuje jako „moment naděje“, kdy vláda věřila, že se Británie 

nedostane do pasti „bezuzdného amerického kapitalismu na jedné straně, ani sovětského 

komunismu na straně druhé“ [Kissinger 1982: 579]. Ještě v listopadu 1945 se ve 

Spojených státech rýsoval plán o poskytnutí zvláštní finanční pomoci válečně 

postiženému Sovětskému svazu; podle Cokera USA měly stejnou vizi jako Británie: 

setrvání v alianci 1941-1945, ovšem přetvořené tak, aby fungovala dle jejich pravidel. 

[Coker 1992: 414] Byl to ale Sovětský svaz, jenž zmarnil naděje obou států a položil 

základní kamen rozdělení světa na „Západ“ a „Východ“. Prvním krokem bylo Stalinovo 

odmítnutí nabídky Attleeho na obnovení aliance z doby války, kdy sovětský vůdce dal 

jasně najevo, že demokratické formy socialismu nejsou pro něho o nic lepší než 

nepřátelský kapitalismus. [Kissinger 1982: 580]  

Mnozí odborníci se shodují, že první „vystřel“ studené války nemusíme vázat na 

Trumanovu doktrínu z března 1947, ale na veto Sovětského svazu v rámci OSN roku 

1946 [Coker 1992: 414]. Spolupráce mezi Washingtonem a Londýnem teď byla 

obzvláště zapotřebí: technologická a organizační převaha USA v kombinaci se 

zahraničně politickými zkušenostmi Velké Británie a jejím pochopením pro systém 

evropské rovnováhy moci měly sehrát svou roli v případě nebezpečnějšího ohrožení ze 

strany Stalina [Kissinger 1982: 576]. A obavy z ohrožení byly na místě. V roce 1948 

Churchill jako jeden z mála chápal chybu, kterou Spojené státy a Velká Británie 
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udělaly, když otálely a po válce vyzdvihovaly své marné naděje na nalezení společné 

řeči se SSSR: „Pokud oni (Sověti) byli schopni měsíc po měsíci zneklidňovat a trápit 

svět, protože věděli, že naše křesťanské a altruistické přesvědčení nedovolí nám použit 

tu novou divnou sílu
11

 proti nim, co udělají, až budou sami mít obrovské množství 

jaderných bomb?“
12

 [Kissinger 1982: 581].  

A tak po zmaření plánů kooperace se Sovětským svazem vzniklo jednoduché a 

evidentní řešení nastalé situace, které vedlo oba státy zpátky k sobě „do náručí“. 

Spolupráce v oblasti jaderných zbraní se stala prvním britsko-americkým velkým 

společným úspěchem ve válce s nesmlouvavým „východem“, mimo to však přinesla 

naplnění soukromých strategických cílů: Američanům ukázala důležitý směr ovlivnění 

britské politiky, pro Brity působila jako záruka bezpečí v případě napadení SSSR. 

Fakt, že americký monopol na jaderné zbraně musí ve světě přetrvat tak dlouho, 

jak se to jen dá, byl pro Kongres nadevše jasný. Nehledě na to, že se za druhé světové 

války Churchill a Roosevelt domluvili na spolupráci v jaderné oblasti, již začátkem roku 

1945 se nová administrativa v čele s Trumanem se snažila ignorovat existenci 

podobných domluv. V létě 1946 Kongresem prošel návrh zákona podpořený senátorem 

McMahonem zakazující Spojeným státům sdílet informace o jaderných zbraních se 

kteroukoli další mocností. Od tohoto dne (až do roku 1958) byly britsko-americké 

vztahy poznamenány dopadem tzv. „McMahonova aktu“
13

. USA se v průběhu celého 

desetiletí snažily zamezit vývoji a nabývání jaderných zbraní ve kterémkoliv jiném 

státě, a proto, jakmile se ukázalo, že si Londýn přeje a má možnosti tyto zbraně vlastnit 

nezávisle na Washingtonu, okamžitě zareagovaly a pokusily se dostat bezpečnostní 

složku britské politiky pod svou kontrolu. A tak se usnesly, že utvoří z Británie hlavní 

základnu pro své jaderné zbraně proti Sovětskému svazu [Ball 1995: 439-440]. Velice 

záhy se britská jaderná síla poddala a podřídila síle USA. Jednání v červnu 1946 mezi 

generálem Spaatzem z USAAF
14

 a Lordem Tedderem přivedla k dohodě o „propůjčení“ 

čtyř až pěti vojenských základen ve východní Anglii k americkému užití [Ball 1995: 

442]. 

                                                           
11

 „Strange new power“ – jedná se o atomovou bombu. 
12

 Právě Churchill tehdy zdůraznil potřebu neotálet v čekání na přímou hrozbu, ale jednat, jednat však společně, 

protože právem vnímal spolupráci USA a Británie jako tu humánní, která i při dispozici jaderných zbraní, je 

nebude muset použít [Kissinger 1982: 581]. 
13

 Spojené státy si navíc přidělily unikátní právo akt při vhodné příležitostí pozměnit – což se stalo roku 1954, 

nebo dokonce odvolat – rok 1958 [Ball 1995: 441]. 
14

 Americké vojenské letecké jednotky, předchůdce U.S. Air Force. 
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Od roku 1946 až do 1948 Spojeným státům byla poskytnuta volná ruka na 

britských vojenských základnách – podle speciální dohody Velká Británie neměla právo 

se nějakým způsobem podílet na správě základen ani je nějak kontrolovat. Neměla ani 

právo se vměšovat do amerického vojenského plánování, stejně jako vyvíjet vlastní 

nukleární technologie. Za cenu bezpečí Británie byla zahnána do pasti, kterou jí 

připravily USA s vědomím, že nebude moci odmítnout.  

Právě v té době se ozval hlas ministra zahraničí Bevina, jenž zastával názor, že 

osvobození od závislosti na americké finanční pomoci je nezbytné, ba životně důležité: 

„jedině v tom případě nikdy nebudeme muset zasahovat do zahraničních konfliktů, 

dokud se o tom sami nerozhodneme“ [Robbins 2002: 143]. Obava úplné závislosti na 

Spojených státech diktovala nová pravidla: je zapotřebí britské samostatné akce. A tak 

dřív než si Spojené státy stihly uvědomit, že šíření sovětského komunismu je rychlé a 

nezastavitelné podobně jako šíření německého nacionalismu před deseti lety, Británie 

začala pronikat do sovětských oblastí zájmů na Blízkém východě. Je signifikantní, že 

výdaje na zbrojení v letech 1946-47 se rovnaly 15 % HNP, kdežto v roce 1938, kdy 

hrozil střet s Hitlerem, to bylo pouhých 7 % [Robbins 2002: 143-144]. 

V lednu 1947 se Kabinet dodatečně usnesl o přípravě vlastního programu na 

výrobu jaderné bomby – zaostalost britských technologií v porovnání s americkými 

zůstávala značná a v rámci Bevinova programu na „větší nezávislost a samostatnost“ se 

tento krok ukázal jako nezbytný. „Musíme mít tu „věc“ tady, ať to stojí, co to stojí. A 

musíme mít Union Jack na jejím vrcholu“ – podobným způsobem popsal ministr 

zahraničí plán na záchranu národní cti [Robbins 2002: 144]. Dalším krokem k větší 

nezávislosti byla promyšlená koloniální politika – vzhledem k tomu, že jak Attlee 

samotný, tak i jeho ministři patřili k zastáncům impéria, obzvlášť ve vztahu k Africe, 

možnost Británie se více osamostatnit našli právě na černém kontinentě. Nevyužité 

minerální zdroje pokládali za „lék“ na nedostatek dolarů v národní bance (ke kterému 

došlo po krizi libry v červenci 1947 – viz níž); ti ambicióznější se těšili představou 

„plné závislosti USA na Velké Británii“ [Robbins 2002: 148]. 

Bohužel tyto názory byly daleko od reality. Británie utrácela obrovské částky na 

zbrojení, mnohem větší než další západní státy, což vysvětlovalo její bezradnou pozici: 

snažit se být všude a jednat bez pomoci USA v poválečném období nebyla nejlevnější 

cesta, jak zachránit svou prestiž. „My nejsme velmoc a už jí nikdy nebudeme,“ – 
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prohlásil koncem 40. let sir Henry Tizard, což v té době byl revoluční a spíš ojedinělý 

názor [Robbins 2002: 145].  

Výsledkem neúměrných ambicí pořád ještě ekonomicky slabého „impéria“ bylo 

naprosto logické „zkolabování“ Británie. Ve dnech 20. – 22. února 1947 učinil Attlee 

trojí rozhodnutí: přerušení pomoci královskému Řecku, předání správy Palestiny do 

rukou OSN a opuštění Indie [Nálevka 2000 (1): 210]. Vzhledem k strategickému zájmu 

SSSR o oblast Úžin Spojené státy tohle náhle rozhodnutí oslabené Británie vyvedlo z 

míry. Několik dnů na to z úst Deana Achesona padla první zmínka o „sférách vlivu“ a 

hrozícím nebezpečí proniknutí sovětského komunismu do Řecka a Turecka. Výsledkem 

americké nespokojenosti a snahy „uklidit po Británii“ byla Trumanova doktrína 

podepsaná 12. března 1947, jež zavazovala USA k zásobování Řecka a Turecka 

ekonomickými a vojenskými kapacitami do dubna 1948 [Nálevka 2000 (1): 211]. 

Řešení palestinské otázky však vyžadovalo víc času a pozornosti než rychlé urovnání 

„řecko-turecké krize“. Již v roce 1946 (kdy si evidentně ještě neuvědomovala, jak moc 

bude závislá na USA) Británie k nelibosti Spojených států nevyšla vstříc představitelům 

sionistického hnutí a prosbám Harryho Trumana o umožnění imigrace do Palestiny stu 

tisícům židovských běženců. Ke společnému rozhodnutí o vytvoření židovského státu, 

které pak Británie nebyla schopná dokončit, došlo prostřednictvím jednání o Grandy-

Morrisonově plánu na podzim 1946 [Nálevka 2000 (2): 76-77]. 

To, čeho se Británie obávala v roce 1945, a sice nenalezení cesty na usmíření 

s USA vzhledem k existenci druhé supervelmoci – Sovětského svazu, se už v roce 1947 

ukázalo jako neaktuální. Zásadním úspěchem v rámci „special relationship“ bylo 

podepsání tajné dohody o sdílení informací a špionážních službách pod jménem 

UKUSA SIGINT
15

. Zpečetěná Velkou Británií a Spojenými státy již roku 1946, nabyla 

oficiální platnosti v roce 1947, když se rozšířila na oblasti Austrálie, Nového Zélandu a 

Kanady. [Robbins 2002: 40] Jedna z mála iniciativ Velké Británie v rámci „special 

relationship“, na kterou USA reagovaly souhlasem, narýsovala směr další kooperace a 

připravila cestu k členství v Severoatlantické alianci. Louis mluví o značném vlivu 

hlavy Útvaru pro blízkovýchodní a africké záležitosti Loye Hendersona na vývoj 

„special relationship“. Koncem 40. let, kdy zastával tento post, značně sympatizoval 

s Británií. Možná právě jeho pomocí došlo roku 1947 k tzv. „Pentagonským jednáním“, 
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 Dle Reynoldse jedním ze čtyř pilířů „special relationship“ byla špionážní „osa“ utvořená již během 2. světové 

války [Reynolds 1988-89: 98] 
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jež přinesla svoje ovoce. Dle Louise Britové komentovali jednání jako „naprostý 

úspěch“, především proto, že se ujistili, že Amerika nemá v úmyslu je nahradit v Iráku 

(kde došlo k společnému britsko-americkému postupu na destrukci nehajitelných 

ropných polí), navíc ministerstvo zahraničí USA dokonce přislíbilo podporu v Libyjské 

otázce (víc viz Kapitola 5). Po problémech s Palestinou z roku 1947 a následné 

neochotě americké vlády Británie byla potěšena skutečností, že cesta k společnému 

vidění světa je i nadále reálná [Louis 1985: 405-406]. 

I přes to všechno ve druhé polovině 40. let Británie neměla právo na sebemenší 

omyl ve vztazích se Spojenými státy, protože na svém „starším partnerovi 

v manželském svazku“ byla ekonomicky závislá, a zanedlouho se ta závislost měla ještě 

prohloubit. Marshallův plán, se kterým přišel americký ministr zahraničí v červnu 1947, 

vyvolal ve Velké Británii rozporuplné reakce. Jednak znamenal důležitý příspěvek USA 

do studené války, jednak poskytoval velkou hospodářskou pomoc nejen evropským 

státům postiženým válkou, ale především Velké Británii, do jejíž pokladny putovaly 

nejvyšší částky. Dle názorů současníků mnozí liberálové a levicově smýšlející chovali 

k Marshallovu plánu, a tudíž i k Trumanovym intencím jistou nedůvěru, poněvadž 

nechápali důvod pro náhlou „štědrost“ [Heale 1986: 505]. Marshallův plán nemůžeme 

vnímat jako jednostrannou akci USA, ale jako krok „zkoordinovaný“ se Spojeným 

královstvím – Oliver Franks, britský filozof, později velvyslanec v Americe a jeden ze 

zastánců bližší spolupráce mezi státy, byl pověřen Bevinem (jenž byl pověřen 

Marshallem) k přípravě společného celoevropského plánu na hospodářskou obnovu, 

čímž si Británie zasloužila vlastní „podíl“ na organizaci poválečného uspořádání. 

Kabinet neváhal těžit z pozitivních výsledků Marshallova plánu: hlavní pokrok se 

spojuje se jménem Stafforda Crippse, ministra hospodářství v Attleeho vládě, který díky 

americké finanční podpoře zvedl britskou ekonomiku za pouhých 5 let na předválečnou 

úroveň
16

 (víc viz Kapitola 5).  

Měsíc po ekonomické „výhře“, kterou Británii přinesl Marshallův plán, 

následoval velký ekonomicky propad, ironicky zaviněný (ač pasivně) také Spojenými 

státy. V červenci 1947 dochází ke krizi libry po oznámení, že libra bude volně 

směnitelná za dolar. Vzhledem ke zvýšené poptávce po librách a jejich následné 

výměně za dolary zkolaboval celý bankovní systém, a tak měsíc po zavedení 
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 Obecně patří mezi nejúspěšnější ministry v poválečné vládě: nejprve ministr obchodu, byl povýšen na ministra 

hospodářství v roce 1947 po krizi libry. 
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směnitelnosti labouristická vláda ji byla nucená pozastavit [Lloyd 1970: 291-292]. 

Krize odhalila „bídný stav britských měnových rezerv; vláda musela vzhledem 

k nedostatku paliva a aktiv přistoupit v roce 1949 k deflaci o 30%
17

 [Wanner 2006: 18]. 

Zanedlouho se na horizontu událostí opět vynořila „palestinská otázka“ a stala se 

„hlavním důkazem neschopnosti Velké Británie ovlivnit americkou politiku“ [Louis 

1985: 398]. Hlavní konflikt mezi USA a Británií, zatímco Židé odráželi útoky egyptské, 

zajordánské, syrské, libanonské a irácké armády, se vyvinul na bázi OSN. USA 

okamžitě diplomaticky uznaly nově vzniklý židovský stát, Britové v tom byli poněkud 

zdrženlivější. Spojené království si dovolilo to, co po svých neomalených krocích 

v poválečné politice dovolit nemohlo – podporovalo arabskou ofenzívu s tajným 

imperialistickým přáním vytvořit silný Abdalláhův stát. Kvůli hrozbám ze strany USA a 

uvědomění si svého nejistého postavení se Bevin zavázal, že britští důstojníci v Arabské 

legii okamžitě ukončí svou aktivitu [Nálevka 2000 (2): 78-79]. 

Louis tuto krizi spolupráce „srovnatelnou se suezskou“ nevnímá jako vinu 

Británie a jejích přehnaných imperialistických ambicí, ale jako chybu americké 

administrativy [Louis 1985: 397]. Vysvětluje to samotnou povahou politických 

rozhodování Spojených států – náhlých a nepředvídatelných
18

. Trumanovi britská 

kritika v sebemenším nevadila, protože zcela podle dlouholeté tradice na názoru 

vlastních občanů prezidentovi záleželo mnohem víc, a ve Spojených státech panovaly 

„prožidovské“ a „protibritské“ nálady. Problém spočíval i v odlišném vnímání 

„semitského charakteru“ oběma národy: kdežto pro Brity Židé byli „nevděční“, pro 

Američany – „trpící bez práva na sebeurčení“ [Louis 1985: 398].  

Možnost nápravy „pošramoceného“ diplomatického portfolia se naskytla 

okamžitě. V dubnu 1948 začala berlínská krize, a USA zahájily aktivní jednání o 

možnosti rozmístění bombardérů na území Velké Británie pro případ války. Už 24. 

června, kdy Stalin vydal rozkaz o zablokování všech pozemních přístupových cest do 

Berlína, Bevin probral otázku rozmístění eskadry bombardérů B-29 na území Spojeného 

království. Byl to jeden z příkladů „neoficiálních“ dohod mezi USA a Velkou Británií 
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 Když hned po druhé světové válce kurz libry byl nastaven: 1 libra=4, 06 dolaru, 18. záři 1949 se ustavil na 

2,80 dolaru za libru.  

18
 Kvůli tomu si Truman vysloužil hodnocení jako „nedospělý“, „nezodpovědný“, „ignorant“ od britských 

kritiků jeho politiky [Louise 1985: 398]. 
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(víc viz Kapitola 1) neurčených k podepisování
19

 [Kissinger 1982: 577] Obě strany 

chápaly, že jde o dlouhodobé umístění. Dle Balla v tu chvíli Britové přecenili 

americkou jadernou schopnost, a v důsledku toho (nebo právě proto) první bombardéry 

B-29 „Silverplate“ dorazily do Británie teprve v létě roku 1949, kdy už ovšem byly 

zastaralé a potřebovaly řadu modifikací
20

 [Ball 1995: 442-443, 445].  

Američané podle S. J. Balla „byli potěšeni, že mají základny, a vnímali potřebu 

dobrých vojenských vztahů s Británií především proto, že takovým způsobem si 

zaručovaly bezpečí, neplánovali ovšem s ní dále spolupracovat v jaderných otázkách“ 

(dokonce celý berlínský letecký most probíhal pod taktovkou USA). I Britové to ale 

vnímali jako výhru, neboť „byli rádi, že Američané se základnami na území Británie 

můžou být zastrašovacím prostředkem proti případné agresi SSSR“ [Ball 1995: 444]. 

Nehledě na prvotní spokojenost, Británie nezapomínala na svou myšlenku hlubší 

jaderné spolupráce s USA, ke které by se časem mohl připojit i americký souhlas na 

britský program na výrobu jaderné bomby schválený Kabinetem v lednu 1947. Jak 

popisuje tuto situaci Ball, „obě strany chtěly spolupracovat, nicméně každá z nich tou 

spoluprací mínila něco naprosto jiného“, hlavní otázkou však zůstávalo, jak daleko (a 

zda vůbec) budou ochotny Spojené státy zajít v podpoře vzniku samostatných britských 

jaderných sil [Ball 1995: 444]. V labouristické vládě, obzvlášť po zanedbání „řecko-

turecké“, a především i nedávné „palestinské“ otázky, pořád ještě panoval strach 

z neomalených kroků, které by mohly rozzlobit Ameriku a přimět ji k rozhodnutí 

stáhnout základny na západní polokouli, což by učinilo z Británie bezbrannou oběť 

ponechanou napospas Stalinovi. A tak nehledě na možnosti, které Attlee spatřoval ve 

vybudování vlastního jaderného programu, opět a znovu byl donucen potvrdit 

Spojeným státům svůj úmysl nedemonstrovat vlastní vojenské trumfy. 

Návrat Velké Británie a USA do „zvláštního“ ekonomického, politického, ale 

především bezpečnostního vztahu byl po více než vlažné spolupráci v roce 1945 

šťastnou souhrou náhod. Především však toho, že Stalin s tvrdohlavým prosazováním 

plánu celosvětového komunismu nemínil jednat ani s jedním ze svých bývalých 

válečných partnerů. Za druhé, úspěšné politiky britského bezesporu talentovaného 

ministra zahraničí. Hlavním přínosem Bevina dle Henryho Kissingera byl jeho chytrý 
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 Formální dohoda Velké Británie s USA byla podepsána o dva roky později. 
20

 V létě 1948 však na britských vojenských základnách vymezených dohodou Spaatz-Tedder a čtyřech dalších k 

tomu přistala malá skupinka bombardérů B-29 [Ball 1995: 444]. 
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kalkul, díky kterému se Británie smířila s rolí toho slabšího, a proto ovlivňovala 

americkou politiku jinak než nátlakem a diktátem, a sice nenucenými radami, 

zkušeností, předpoklady společných cílů, a to tak, aby rada od Velké Británie nebyla 

vnímána v USA jako speciální služba, ale jako součást politického rozhodování 

v otázkách mezinárodní politiky. To můžeme definovat jako svého druhu „zvyk 

z válečného období“, jenž se ukázal vyhovující pro obě zainteresované strany [Kissinger 

1982: 576]. 

Dálo by se říct, že spolupráce mezi Spojenými státy a Velkou Británií byla 

vynucená – do jisté míry, přinesla však své ovoce, a to nejen v otázce studenoválečných 

záležitostí, ale i ve „spravování“ světa jako takového, ať už prostřednictvím OSN, či 

vlastním přičíněním. Důležitým faktorem kooperace v letech 1945-49 bylo značné 

poválečné oslabení Spojeného království a tudíž jeho přetrvávající neschopnost se 

vzepřít silnějšímu partnerovi. Ochota jít vstříc na úkor svým velmocenským ambicím 

pomohla nastolení „pseudopřátelského“ vztahu, který ovšem fungoval. S rostoucí 

ekonomickou sebejistotou se ale vracejí imperialistické ambice a Velká Británie v 50. 

letech už nepředstavuje snadného partnera. Jak zdůrazňuje Ball, „optimismus a nadšení 

z možnosti blízké jaderné spolupráce v 40. letech nahradila zdrženlivost a snaha o 

jadernou nezávislost v letech padesátých“ [Ball 1995: 439]. 
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4. Britsko-americké vztahy v důsledku vzniku nových 

společenství (NATO, SEATO, Západoevropská unie 

atd.) 

4. 1. Začátek evropské integrace a vznik prvních společenství 

Učinit z Británie součást evropského společenství, ať už hospodářského, či 

bezpečnostního, byl pro USA úkol první důležitosti. Plán spočíval v šíření vlastního 

vlivu v celé západní Evropě pomocí hlavního partnera, jenž k evropským hodnotám a 

událostem měl, jak se zdálo, blíž. Tlak Spojených států na začlenění Británie do 

integračního procesu byl cítit už koncem 40. let (jako první vlaštovku ke společné 

bezpečnostní politice můžeme vnímat Marshallův plán), pak v roce 1950 při jednání 

okolo Schumanovy deklarace a následně i v roce 1955 na Messinské konferenci. 

Truman se nebál, že by nová síť evropských organizací odvábila jejich letitého partnera 

směrem od Ameriky, ba o to přímo stál, neboť věděl, že z toho budou profitovat 

především Spojené státy samotné.  

Jak píše Henry Kissinger, USA často zapomínaly na odměřený přístup Británie 

vůči Evropě: pro britské impérium se všechno důležité odehrávalo historicky za 

oceánem, zahraničně politickou slávu přinášel Commonwealth a kolonie, 

s kontinentální Evropou Británii pojily jen konflikty a pocit ohrožení [Kissinger 1982: 

578]. Svou výjimečnou ostrovní polohu Spojené království také vnímalo jako něco, co 

ho činilo odlišným od evropské kultury – součástí civilizace atlantické.  Coker 

zdůrazňuje, že po roce 1946 v Británii převládal názor poněkud jiný než ten americký, 

„prointegrační“ – nikoli si dobyt více nezávislosti v rámci Evropy, nýbrž „poevropštit“ 

Spojené státy, ujistit se, že zůstane mocností, jež má v Evropě svoje slovo a neusmyslí 

se „schovat“ za oceán [Coker 1992: 416]. 

I přes to si v letech 1947-48 Ernest Bevin zahrával s myšlenkou hospodářské 

organizace, tzv. European Custom Union, s jádrem v podobě Velké Británie a Francie, 

ze které se ale záhy sešlo vzhledem k negativním ohlasům dalších členů vlády
21

. 

Potřeba exportovat do Evropy v době, kdy se ve velkém obchodovalo se státy 

Commonwealth, nebyla akutní [Singleton, Robertson 1997: 331]. 
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 Začátek evropské spolupráce mezi Británií a Francií byl i přes to položen, a to smlouvou z Dunkerque. 
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K bližší (ač, opovážím se tvrdit, spíše povrchnější) integraci pak došlo s podpisem 

Bruselského paktu v roce 1948, kdy se Velká Británie zavázala k vzájemné pomoci 

proti vnějšímu útoku s dalšími čtyřmi signatáři (Lucemburskem, Nizozemím, Belgií a 

Francií). Pakt se dá vnímat jako evropský krok dovnitř studené války, neboť jeho 

hlavním impulzem byl komunistický převrat v Československu. Snaha chránit své 

hranice a demokratické politické uspořádání byla posílena klauzulí o spolupráci 

v ekonomické, kulturní a sociální oblasti. Ačkoliv je Bruselský pakt především 

pokládán za první impulz k založení Rady Evropy, nelze popírat ani jeho významný vliv 

na následný vznik NATO [Good 2003: 87]. 

Evropský integrační proces pokračoval, ačkoliv byl pro Británii vedlejší 

záležitostí: jednání o založení ESÚO v roce 1951 Londýn odbyl mávnutím rukou. 

Británie byla Jeanem Monnetem a Mauricem Schumanem do rodícího se společenství 

pozvána, ovšem stejně jako dnes, na evropské integraci jí vadila především nutnost 

předání některých pravomocí na nadnárodní úroveň. Jak zmiňuje Good, dost 

pravděpodobně tyto podmínky a doba na přijmutí rozhodnutí (24 hodin) byly nastaveny 

speciálně se záměrem odradit Británii [Good 2003: 10]. Další důvod, proč se Spojené 

království nechtělo aktivně podílet na ekonomickém společenství, se naskytuje zcela 

logicky: britský národní příjem byl i přes poválečné ekonomické potíže pořád dvakrát 

vyšší než v Západním Německu roku 1950 a prakticky 2,5krát vyšší než měla Francie 

[Robbins 2002: 145]. 

Mezi zastánce širší evropské integrace nehledě na svůj vřelý proamerický postoj 

(a možná právě proto) se řadil i Winston Churchill: již v roce 1947 vyslovil přání o 

vytvoření „spojených států evropských“ [Kissinger 1982: 578]. Po jeho návratu k moci 

roku 1951 se Británie přiklání k systému „tří pilířů“ (více viz Kapitola 4) – jeden z nich 

představovala Evropa – a aktivnímu (v rámci možnosti) zapojení do procesu integrace. 

Jedním z prvních klíčových rozhodnutí Churchilla v čele vlády bylo vyřešení otázky 

znovuvyzbrojení Západního Německa. Proevropsky naladěný premiér se začal podílet 

na myšlence rodícího se na základě Plevenova plánu Evropského obranného 

společenství. O plné akceptaci plánu a účasti ve společenství řeč nešla, postupně však 

Velká Británie změnila svůj postoj z vyloženě odmítavého v roce 1950 na „spíše pro“ 

v roce 1954. Good uvádí, že nová Churchillova vláda ve skutečnosti nějakou dobu 

uvažovala o vstupu do společenství ve snaze „posílit NATO a uklidnit Spojené státy“, 
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se kterými Británie po četných diplomatických roztržkách v jaderných a 

blízkovýchodních otázkách prožívala nový úpadek ve vztazích [Good 2003: 11]. 

Je obdivuhodné, že právě Británii s jejím vcelku benevolentním postojem se záhy 

povede dosáhnout dalšího „zázračného úspěchu“ v rámci evropské spolupráce. Když se 

v roce 1954 ukázalo, že Evropské obranné společenství nedokáže splnit postavené cíle, 

Churchill a ministr zahraničí Anthony Eden přišli s plánem Západoevropské unie, která 

představovala modifikovanou o Západní Německo
22

 a Itálii verzi Bruselského paktu. 

Jakmile se Západní Německo stalo členem ZEU, v cestě jeho akceptaci v NATO již nic 

nestálo [Good 2003: 11, 17]. Výsledky Londýnské konference, kde bylo usneseno o 

založení Západoevropské unie, byly zpečetěny a doplněny v Paříži v říjnu 1954 v rámci 

tzv. Pařížských dohod, na kterých se už Velká Británie významnějším způsobem 

nepodílela. 

Už v roce 1955 se Británie dostala na seznam „provinilců“ v evropském 

integračním procesu: nejdříve Eden dlouho váhal ohledně zapojení či nezapojení do 

spolupráce v rámci vstupujících v platnost Pařížských dohod (pokud Británie zůstane 

mimo společenství, existuje riziko, že se stane politickým a ekonomickým outsiderem 

v Evropě, pokud se zapojí, těžko zachová preferenci pro obchodování se státy 

Commonwealth). K dalšímu diplomatickému neúspěchu a zároveň velkému skandálu 

došlo v listopadu 1955, kdy Británie byla nuceně stažena ze Spaakova výboru 

usilujícího o další vývoj evropské hospodářské integrace. Založení výboru předcházela 

Messinská konference, na které se projednávaly otázky společného evropského postupu 

v ekonomických záležitostech: a sice návrh Beneluxu na celní unii a idea Jeana 

Monneta o založení evropského společenství pro jadernou energii. Eden, jenž před 

rokem oslnil geniálně vymyšleným plánem na zapojení SRN do společné bezpečnostní 

politiky západní Evropy, tentokrát udělal neskutečné faux-pas tím, že na jednání vyslal 

prostého úředníka ministerstva obchodu. [Good 2003: 180-183]. Tento krok vedl ke 

krátkodobé, ale vážné roztržce v britsko-evropských vztazích. Politika Edena se po jeho 

zvolení na funkci premiéra začala ubírat jiným směrem (víc viz Kapitola 6), a tak 

jediné, čeho byl schopen v rámci usmíření s Evropou dosáhnout, byl navržený v roce 

1956 tzv. „plán G“
23

, svého druhu kompromis [Singleton, Robertson 1997: 332]. Tento 
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 Otázka jeho znovuvyzbrojení zaměstnávala jak britskou, tak americkou stranu. 
23

 „Plán G“ pojednával o založení Evropského sdružení volného obchodu [Singleton, Robertson 1997: 332]. 
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projekt sice nepřivedl Edena na výsluní evropské politiky, hlavní úkol – usmíření 

s rozhněvanými státy Spaakova výboru – však spolehlivě splnil.  

K bližší spolupráci a začlenění Británie do ES mělo dojít nehledě na tlak USA až 

v 70. letech. Po suezské krizi (víc viz Kapitola 6) a odvrácení Spojených států Británie 

začala hledat pochopení a podporu u svých bezprostředních sousedů a aktivněji se 

zapojovat do společných „podniků“. Ovšem trojí pohled na věc byl zásadním 

dilematem. Vnímání USA se lišilo od britského vnímání, jež se lišilo od vnímání 

evropského. Je zajímavé, že když Spojené státy původně chtěly použít vztah s Británií 

jako prostředek k uskutečnění svého strategického zájmu dostat se ke způsobu, jak 

ovlivňovat západní Evropu, Spojené království chtělo použít vztah s USA pro pravý 

opak: aby se udrželo mimo evropskou integraci. 

4. 2. NATO jako závazek společné bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že se Spojené státy do Západoevropské unie dle definice 

zapojit nemohly (ačkoliv jejich účast v bezpečnostní organizaci byla zapotřebí 

především z důvodu, že jako jediné byly schopné konfrontovat Sovětskému svazu 

v případě napadení), se začalo jednat o možnosti spolku jiného, transatlantického, 

charakteru. V březnu 1949 bylo podepsáno memorandum, které usilovalo o vznik 

nového společenství, jež by mohlo hrát roli nadřazeného nad všemi společenstvími 

podobného zaměření a které by regulovalo nikoli „rovnováhu moci“, ale „rovnováhu 

principů“ [Kissinger 1982: 574]. Myšlenka o vzniku NATO byla nejen snahou Británie 

o zdůraznění evropské povahy USA, ale i logickým vyvrcholením snahy Spojených 

států o překročení evropské „historické zkušenosti“, a především víry v to, že harmonie 

a mír můžou být pro lidstvo přirozeným stavem věcí
24

. To, že nejdůležitější strategický 

závazek Velké Británie se odteď nacházel v Severoatlantické alianci, nikoliv v rámci 

„Impéria“, pokládali mnozí současníci za významný krok k dalšímu vývoji směrem 

z koloniální říše [Robbins 2002: 40]. 

Severoatlantická smlouva byla dvanáctí zakládajícími členy podepsána 4. dubna 

1949. Nové uspořádání řídící se heslem „kolektivní bezpečnost“ mělo s americkým 

národním charakterem mnohem víc společného, než byla ochotná připustit veřejnost – 

svým způsobem naplňovalo snahy prezidenta Woodrowa Wilsona z první poloviny 20. 
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 Spousta Američanů nicméně v následujících letech nemluvila o NATO jinak než o „fantazii“, „kompromitující 

alianci“ nebo dokonce „transatlantickém obchodu“ [Coker 1992: 416]. 
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století [Robbins 2002: 45]. Na první příspěvek USA však NATO muselo počkat až do 

vypuknutí Korejské války.  

4.3. Založení SEATO a problém vzájemné důvěry na Ženevské 

konferenci 

V roce 1954 přichází další výzva, jež měla přinést nové vnímání „special 

relationship“. Iniciativa USA v září tohoto roku – založení SEATO
25

 – byla přijata 

celým svobodným světem se zvláštním potěšením: způsob, jak čelit agresi na Dálném 

východě, byl již delší dobu na vrcholu žebříčku nejožehavějších mezinárodních otázek. 

Vzniku SEATO však předcházely dlouhé spory mezi USA a Velkou Británií, včetně 

nedorozumění na Ženevské konferenci na jaře 1954, které značně pozdržely podpis 

dohody o založení organizace a dokonce ohrozily její existenci jako takovou.  

V době těsně před „krizí v Ženevě“ USA vykročily směrem k jiné strategii 

zahraniční politiky, tzv. „náhlé diplomacii“, neboli „diplomacii fait accompli“, která 

byla příležitostně praktikována již v 19. století. Jedná se o agresivnější politiku nátlaku 

na slabší stát, při které si ten silnější dovoluje signifikantní kroky bez předběžné 

konzultace s partnerem. Proč byla tato taktika (znovu)zavedená? To lze vysvětlit novým 

směrem vybraným čerstvě inaugurovaným Eisenhowerem, stejně jako snahou opustit 

„slepou uličku“ studené války.  

Neshody v otázce Dálného východu jsou v britsko-amerických vztazích přítomné 

již od doby druhé světové války, vyvrcholily však až diskuzí okolo SEATO v březnu 

1954. Situace v jihovýchodní Asii měla daleko od klidného politického dění: válka 

v Indočíně se zvrhávala ve prospěch komunistických sil, ani korejský problém ještě 

nebyl definitivně vyřešen [Lerche 1956: 459-460]. Spojené státy hledaly nový způsob 

kooperace – myšlenka o kolektivním (spolu s Británií a Francií) rozhodnutí byla 

vyslovena a sledovala dva hlavní cíle: usnést se na prohlášení, že žádný z partnerů 

nedovolí komunistům uchopit moc v oblasti Indočíny, a za druhé začít okamžitá jednání 

o oficiální dohodě o kolektivní bezpečnosti v regionu jihovýchodní Asie. Britové 

vnímali tento nátlak jako vměšování do soukromých zájmů státu, především proto, že na 

nadcházející Ženevské konferenci byli připraveni s komunisty jednat. Británie se 

potýkala na Dálném východě s komplikacemi jiného rázu: nejasný status Hongkongu, 
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 South East Asia Treaty Organization=Organizace smlouvy pro jihovýchodní Asii 
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choulostivá situace v Malajsku a celkově problém s asijským trhem zaměstnávaly už 

druhou vládu za sebou. Jak komentuje nastalou situaci Lerche, Churchill a Eden se 

dostali do slepé uličky, protože „říct „ne“ akci proti komunistům znamenalo podstatné 

narušení koaliční jednoty“, což si i přes svůj nesouhlas s politikou „fait accompli“ 

Británie nemohla dovolit [Lerche 1956: 461-462]. 

Problém, který se vyskytl, rozdělil nejen oba hlavní aktéry situace, ale i britské 

politické strany: labouristé a protestující veřejnost se přikláněli k názoru, že souhlas 

s americkým způsobem jednání je nepřijatelný a jediné, k čemu může vést, je další 

posílení postavení USA jako leadera diktujícího podmínky. Konzervativní vláda se 

pokoušela o kompromis, ačkoli také nemínila jednoduše ustoupit. Další neshody mezi 

USA a Británii spočívaly v odlišném pojetí paktu (kdežto Spojené státy prosazovaly 

něco na způsob NATO-ANZUS, Británie se přikláněla k řešení ekonomických, 

sociálních a kulturních problémů oblasti spíše než k vojenské spolupráci) a rozdílných 

představách o počtu členů. Zatímco se Eden snažil dohodnout s americkým ministrem 

zahraničí Dullesem na méně závazné formě britského souhlasu, Spojené státy vydaly 

oficiální prohlášení, ve kterém stálo, že jsou připraveny nanečisto utvořit systém 

kolektivní obrany se státy, jež podpořily jejich iniciativu
26

.  

USA, jako hlavní partner Velké Británie, použily na ni stejnou taktiku, kterou se 

řídily ve vztahu k slabším a méněschopným spojencům – strategii zapuzování, 

ultimativní podmínky – a počítaly s tím, že by Londýn nikdy neriskoval životnost 

„západního“ partnerství kvůli možnosti dohody s komunisty. Nicméně na Ženevské 

konferenci 26. dubna 1954 se Eden držel svého nekompromisního postoje ze začátku 

měsíce: americké návrhy na okamžité jednání o paktu spolupráce byly rezolutně 

zavrhnuty. Spojené království jen neustále zdůrazňovalo své stanovisko nezavazovat se 

do aliance, dokud si nebude jisté, že komunistická Čína nechce dosáhnout mírového 

uspořádání prostřednictvím jednání. Že někdo rozhoduje za ni, bylo pro Británii 

vrcholem netaktnosti, a tak se „special relationship“ znovu dostal do mrtvého bodu, 

„smutně strmého úpadku“ dle slov sira Hartleyho Shawcrosse [Lerche 1956: 464-465].  

Už v polovině května po několika týdnech vleklých a bezvýsledných jednání v 

Ženevě se Eisenhower nechal slyšet, že by USA mohly vytvořit jihovýchodní alianci 
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 A to Francií, Austrálií, Novým Zélandem, Filipínami a Thajskem, jež začátkem dubna předběžně potvrdily své 

závazky [Lerche 1956: 464]. 
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bez účasti Británie – Churchill ani Eden se k tomuto výroku označenému novináři všeho 

světa za „neslýchanou senzaci“ nevyjádřili, ovšem představitelé Austrálie a Nového 

Zélandu mluvili o pronesených slovech jako o „osudovém omylu“
27

. A tak hned další 

den Nový Zéland rezolutně odmítl svou účast ve vojenském paktu bez Velké Británie 

[Lerche 1956: 468]. Rozkol mezi USA a Británií se pořád prohluboval, právě proto 

přislíbená cesta Churchilla do Washingtonu byla vnímaná oběma stranami s nadějí na 

ukončení „ženevské krize“. Výsledek se dostavil okamžitě, ovšem jiný, než se 

očekávalo: 23. června v oficiálním prohlášení Eden oznámil změnu pozice Kabinetu – 

nejenom že mluvil o možnosti vzniku obranné aliance podobné NATO pro oblast 

jihovýchodní Asie, ale i o jakési vizi „Dálnovýchodního Locarna“, paktu mezi státy 

jihovýchodní Asie, ať už komunistickými nebo ne. Tento krok mnozí badatelé pokládají 

za „adaptování strategie fait accompli Velkou Británií“. Politiku USA v oblasti Dálného 

východu britský ministr zahraničí popsal jako „impulzivní a nebezpečnou“ a také 

zdůraznil, že otázka aliance v jihovýchodní Asii vůbec není akutní záležitostí, ale spíš 

produktem budoucnosti a postupného vývoje. Proslov Edena dle mnohých současníků 

zmarnil poslední naděje na to, že Churchill a Eisenhower najdou společnou řeč, 

poněvadž by americká strana raději zahubila vojenský pakt, než kývla na ideu „záruky 

nenapadení“ s komunisty [Lerche 1956: 470-471].  

Po týdnech nesvárů a řadě diplomatických neúspěchů zcela nečekaně koncem 

června bylo přece dosaženo kompromisu: oba státy se dohodly na „střední cestě“ a 

přestaly trvat na absolutním naplnění svých prvotních idejí. USA byly nuceny odstoupit 

od politiky nátlaku, a Británie – souhlasit s jednáními před oficiálními závěry Ženevské 

konference. Zakládající smlouva SEATO byla podepsána 6. září v dnešní Manile a 

procedura její schválení proběhla bez větších komplikací, ačkoliv, jak podotýká Lerche, 

„celkový klimat britsko-amerického vztahu byl mnohem méně srdečný než na úplném 

začátku jednání, a to i nehledě na dosažený výsledek“ [Lerche 1956: 472-476]. 

Diplomatické rozpory obou států
28

 po měsících neochoty vyjít si vstříc a americké 

netaktnosti vůči svému podceňovanému partnerovi položily základ pro následný 

kritický rozkol v suezské otázce (viz Kapitola 6). 
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 Všechna jednání okolo ustanovení SEATO probíhala pod bdělým zrakem novinářů, což dokonce vedlo 

k nespokojenosti Velké Británie s tím, že vzniká nová „diplomacie prostřednictvím tiskových konferencí“ 

[Lerche 1956: 477]. 
28

 Americká volba diplomatické pozice byla mnohými současníky vnímaná jako zásadní chyba. 
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 5. 50. léta, nová Churchillova vláda a postupné 

„ochlazování“ 

Začátek nové dekády byl poznamenán nečekaným vítězstvím Attleeho 

v parlamentních volbách roku 1950: většina oslabených labouristů však poklesla na 

pouhých 6 hlasů. Vláda po celé období byla nucena čelit hospodářským problémům, 

které vždycky vyřešila nepopulárními opatřeními, jako například veřejností 

kritizovanou devalvací libry o 30 % z roku 1949. Na přelomu desetiletí se však Spojené 

království nemělo nikterak špatně: ke konci roku 1950 nadbytek činil £297 milionů. 

Vzhledem k pomalému zotavení německé a japonské ekonomik, podíl Británie na 

světovém trhu byl ohromující – celých 25,5 % (návrat na pozici ekonomického leadera 

tak nepravděpodobný ve světle poválečných let, se ukázal jako reálný), dokonce 

v lodním průmyslu držela Británie slušných 38 % [Robbins 2002: 157]. 

Hlavní zlom a absolutní ztráta podpory Kabinetu přišla koncem roku 1950 po 

velkých výdajích na Korejskou válku financovanou především masovými škrty v oblasti 

zdravotnictví
29

. Attlee, zaneprázdněný tu jednáními s Trumanem a snahou o kontrolu 

amerických úmyslů na použití atomové bomby, tam domluvami s Albenem Barkleym 

ohledně válečných kroků, se postupně vzdaloval od domácích záležitostí a ztrácel 

přehled o rostoucí nespokojenosti veřejnosti. Zanedlouho nejen veřejnost, ale i strana 

začala dávat najevo své zklamání ze zrady sociálních zásad a upřednostňování 

„studenoválečných“ zájmů před zájmy státu. Na rezignaci vládních ministrů tak Attlee 

dlouho čekat nemusel – ta přišla hned začátkem roku 1951 [Lloyd 1970: 310-311]. 

Bohužel pro oslabenou Attleeho vládu rezignuje kvůli vážnému zdravotnímu stavu i 

poslední záchrana Kabinetu – ministr zahraničí Bevin, „expert ve vyjednávání, jenž 

vždycky viděl konkrétní výhody“ pro svoji vlast, aniž by urážel zájmy náročných 

„amerických partnerů“ [Coker 1992: 413].   

Korejská válka přinesla další obrat ve „special relationship“.  Američané dávali 

Britům za vinu „mizerné přispění“ do války [Coker 1992: 411]. Je zajímavé, že právě 

v roce 1950 se o Británii v amerických kuloárech naposledy mluvilo jako o 

„partnerovi“, v interním záznamu, který „skončil na stole Deana Achesona“ [Coker 
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 I přes to britská ekonomika udržela svoje „zdraví“. Dle Kennethe Morgana „před vybočením z cesty 

vyvolaným propuknutím Korejské války britská ekonomika prokazovala všechna znamení stabilního, 

udržitelného růstu bez latentních inflačních tlaků“ [Robbins 2002: 157]. 
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1992: 411]. Když Bevin v lednu 1951 napsal Attleemu o svém znepokojení politikou 

USA v Koreji, kde hrozilo použití jaderné bomby a následné vyvolání války s Čínou, 

nezapomněl zdůraznit bezmoc a slabost Británie v dané situaci: „existuje riziko, že, 

pokud se Spojené státy setkají se silnou opozici v řadách svých spojenců (...), zbaví se 

posledních iluzí ohledně kolektivní bezpečnosti a stáhnou se do ozbrojené izolace“ 

[Reynolds 1988-89: 97].  

Po rezignaci těžce nemocného Bevina v únoru 1951 se zahraniční politika Velké 

Británie začíná pomalu, ale jistě otáčet směrem od USA, nehledě na to, že už v říjnu 

moc přebírá zastánce „special relationship“ – Winston Churchill (důležitou roli 

v odklonu od Spojených států jako hlavního partnera sehrál především nový ministr 

zahraničí Anthony Eden, známý svým odměřeným postojem vůči USA). Další 

transformace „zvláštního vztahu“ přišla se změnou administrativy na druhé straně 

Atlantiku: s příchodem Eisenhowera k moci roku 1953 už můžeme sledovat jasně 

ofenzivní politiku ve vztahu k Velké Británii, a ze strany Spojeného království – odklon 

od „politiky ostudných ústupků“. Nový ministr zahraničí Dulles zachovával v otázce 

„special relationhsip“ chladnou hlavu: razantní a nesmlouvavý, byl viníkem mnoha 

rozporuplných kroků a uměl zamotat hlavu oběma stranám, když interpretoval stejnou 

záležitost pro Velkou Británii odlišně, než pro Eisenhowera. Eden se dokonce pokoušel 

rozmluvit Eisenhowerovi jmenování Dullese na post ministra zahraničí, což prezident 

definoval jako naprosto nepřijatelné vměšování Londýna do vnitřních amerických 

záležitostí [Wanner 2006: 23]
30

. Dulles na oplatku mluvil o britském ministrovi 

zahraničních věcí, svém názorovém protipólu, jako o „ztělesnění impotentního 

britského impéria“ [Wanner 2006: 23].  

Partnerství mezi státy přetrvávalo, byla však cítit jakási podrážděnost USA 

vzhledem k tomu, že ne všechno se v otázce kooperace s Británií vyvíjelo v jejich 

prospěch. Dle Louise byl Eisenhower přesvědčen, že USA je přirozeným leaderem pro 

státy nabývající nezávislost, a proto s ještě větší horlivostí než Roosevelt nebo Truman 

podporoval protikoloniální politiku. K Churchillovi zaujímal velice vlažný postoj, 

obviňoval ho z neochoty se podílet na osvobození států spadajících pod britskou sféru 
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 Toho se ostatně Eden nemusel bát – velice záhy vliv Dullese na politické rozhodování v zahraničních otázkách 

razantně poklesl, když sám Eisenhower „chopil kormidla americké politiky“. Americké ministerstvo zahraničí 

bylo po nástupu Eisenhowera k moci obzvlášť rozdrobené: na různých jeho úrovních úředníci zastávali odlišné 

názory, propagovali odlišnou politiku a směr, kterým se USA měly ubírat. Eisenhower byl rozhodnut udělat 

z Bílého domu „monopol na diplomatická rozhodování“ [Wanner 2006: 257-258]. 
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vlivu (obzvlášť kritický byl v otázce Egypta – víc viz Kapitola 6), ale nemohl si 

nevšimnout, že britský premiér „vyvinul téměř dětinskou víru, že všechny odpovědi na 

otázky můžou být nalezené pouze v britsko-americkém partnerství“ [Louis 1985: 416].  

Aby zachránil skomírající vztah s diplomatickým partnerem, přišel Churchill 

s iniciativou společné konference, kterou Eisenhower svolal na prosinec 1953 do 

Bermud. Hlavní otázky, jimiž se Velká Británie, USA a po jejich boku i Francie měly 

zabývat, se týkaly záležitostí jaderných zbraní, evropské integrace a mimo jiné i 

znovuvyzbrojení Západního Německa. Velký úspěch konference nepřinesla, naopak jen 

zvýraznila názorovou nejednotu nejen mezi státy, ale i uvnitř: různila se dokonce 

stanoviska Churchilla a Edena v otázce společného postupu. K vyřešení většiny 

problémů probíraných v Bermudách však mělo dojít už velmi záhy [Lloyd 1970: 336-

337]. 

Churchillova vláda, která si na počátku období vytyčila za cíl „snížení nebezpečí 

globální války“, slavila úspěch za úspěchem. Po povedeném zakročení Anthonyho 

Edena v otázce záchrany NATO a znovuvyzbrojení Západního Německa (tzv. Edenův 

pětietapový plán) došlo k pokroku i v otázce Indočíny (více viz Kapitola 4). Ženevská 

konference je dnes vnímán jako vítězství diplomatického umu Edena, jenž se domluvil 

s čínským představitelem Čou En-lajem na mírovém urovnání, kterým zastavil vojenské 

zákroky v Indočíně, kdežto pro Dullese – porážkou první třídy. Nehledě na jeho hrozby, 

že „Spojené státy nikdy nepodepíšou dohodu založenou na utišení konfliktu“, se USA 

nakonec rozhodly pro kompromis [Nálevka 2000 (2): 143-145]. 

Britské sebevědomí s novou vládou a novými úspěchy začalo pomalu, ale jistě 

stoupat. V polovině 50. let je ze Spojeného království znovu mocnost první třídy, leader 

v technologiích, majitel druhé světové rezervní měny, druhý v pořadí stát na žebříčku 

nejvyššího HNP, vlastník jednoho z nejvytíženějších přístavů na světě a mimo všechno 

jiné i jedna z nejstabilnějších demokracií v Evropě [Wallace 1991: 73]. Proto 

nepřekvapuje, že už od roku 1952 Velká Británie začala dávat zřetelněji najevo 

nespokojenost se svým postavením „mladšího partnera v manželském svazku“. 

Problémem byl fakt, že USA na vzestup tohoto sebevědomí připraveny nebyly, hlavně 

vzhledem ke svým ambicím, které měly pomocí Spojeného království naplnit. 
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          5.1. Dekolonizační proces v 50. letech, klíčová otázka 

Libye 

S novou vládou přišel i nový zlom v otázce dekolonizace, která, jak se zdálo, 

úspěšně nabírala na obrátkách za roky předsednictví labouristů – teď se jednalo spíše o 

zpomalení procesu. Situace v koloniích se relativně stabilizovala (v některých hlavně 

díky seskupení v lokální federaci), ačkoliv se sílící hnutí za nezávislost nedalo 

přehlédnout. Bezprostředně po válce se Británie potýkala spíše s vnitřními problémy, 

než aby se zabývala potížemi kolonií, kde nechávala všechno plynout a očekávala 

logický vývoj v kolonizovaných územích (čehož se záhy dočkala v regionu Indie, 

Barmy a Cejlonu). Osamostatnění Indie v roce 1947 vítaly Spojené státy s velkým 

nadšením, vnímaly to mimo jiné i jako znamení svolení Británie s jimi zadávaným 

směrem. Zanedlouho po nabytí Indií nezávislosti vznikla zvláštní britsko-americká 

aliance v koloniálních otázkách, která se později přeformovala v alianci pro země 

třetího světa [Louis 1985: 402].  

Nemůžeme se ovšem dívat na proces dekolonizace přes růžové brýle: Velká 

Británie se se zesílením své ekonomické moci začala postupně vracet k ideji 

neporazitelné říše, kdežto Spojené státy vynášely myšlenku o nahrazení britského 

impéria začleněním států pod něho spadajících do svého bezpečnostního systému. 

Rozpor zájmů byl evidentní. Všechny narážky USA na britský kolonialismus Eden 

kontroval komentáři o problému segregaci ve Spojených státech [Louis 1985: 403]. 

V roce 1951 ale došlo k výjimečně bezproblémové spolupráci při dekolonizaci 

Libye, zkušenosti, která by mohla v dějinách „special relationship“ opakovat s větší 

pravidelnosti než jednou za čas. Tentokrát, na rozdíl od palestinské kauzy, sloužila 

OSN, jež poskytla konečnou finanční podporu, skutečně ve prospěch Británie.  

Spojené státy vnímaly proces osvobození Libye jako začátek nevyhnutelného 

osvobození celé severozápadní Afriky – pro USA to bylo nejenom nejpřijatelnější 

řešení situace, ale i naděje na výrazný dopad vůči francouzským imperiálním zájmům 

v Tunisku, Alžírsku a Maroku. Roku 1949 byla v nově ustaveném státu Libye 

vybudovaná britská základna, což položilo začátek plánům Spojeného království učinit 

z Kyrenaiky zónu britské bezpečnosti ve východním Středozemí. Libye měla pro 

Británii značný strategický význam, kvůli ní se Britové stáhli z bývalých italských 
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kolonií – Eritrey a Somálska – a dokonce byli ochotni jednat se Sověty. Z Libye se měl 

stát „Singapur Středozemí“, „pilíř budoucí britské strategie“ [Louis 1985: 403-405].  

V tu dobu někdo z vysoce postavených britských úředníků poznamenal: „I dnes 

jsme stále světovou velmocí s množstvím důležitých povinností. Víme, že jsme 

v privilegované pozici v porovnání s jinými evropskými národy, a to hlavně díky 

spolupráci s USA“, zájem Spojených států však vysvětloval pouhým „udržením 

Blízkého východu v rukou britského impéria a všechno další, co toto udržování obnáší“, 

k čemuž dodal, že nejspíš jediný stát, kdo nevnímá Británii jako velmoc schopnou 

vlastního politického rozhodování, jsou právě USA [Louis 1985: 405]. Hlavní problém 

spočíval v tom, že když Británie chtěla, aby ji Spojené státy vnímaly jako velmoc, měla 

být připravena obstát sama v případě války se Sovětským svazem kvůli 

blízkovýchodním záležitostem. Imperiální ambice byly právě jednou z těch mála 

oblastí, ve kterých se Spojené království chovalo – i koncem 40. let, když ještě 

nenabralo dostatek politického sebevědomí – vůči USA nesmlouvavě.  

Během záležitostí v Libyi se oba státy potýkaly s neméně důležitým problémem – 

a to ropnou krizí v Íránu
31

. Velvyslance zde dělal Britům nakloněný Loy Henderson (o 

kterém jsem již zmiňovala v Kapitole 3), jenž podle jednoho britského novináře „při 

roztržce s Persií neustálé vyjednával s Peršany takovým způsobem, aby se naplnily 

britské zájmy“ [Louis 1985: 406]. Jeden z mála amerických úředníků, který dle Louise 

nejenže věřil ve „special relationship“, ale i „snažil se kompenzovat stereotypní 

předsudky Američanů v otázce kolonialismu tím, že prosazoval realistický a 

pragmatický pohled na problémy, se kterými se Británie musí potýkat“ [Louis 1985: 

406]. Spojené státy se chtěly podílet na vybudování Libyjského státu jaksi „nenápadně“, 

v žádném případě bez demonstrace své síly. Hlavní pro ně byl vznik federálního státu, 

jenž by byl schopen si nezávisle poradit v případě možné egyptské agrese (což se od 

roku 1949 stávalo více pravděpodobné – víc viz Kapitola 6). Vnímat americký krok 

vstříc jako nezištnou pomoc Velké Británii a naslouchání jejím zájmům by bylo chybné 

– Spojené státy viděly v Libyi další možnost, jak prosadit svůj vliv v severoafrické 

oblasti a kromě toho mít Egypt, jenž se začal „přátelit“ se Sověty, pod větší kontrolou. 

Přidělení Libyi s pouhými 880 tisící obyvatel federativního uspořádání se mohlo jevit 

                                                           
31

 Británie se dostala do vleklého sporu s Íránem v otázce svých ropných zdrojů už koncem 40. let, po vytlačení 

Sovětů ze severních provincií. Írán hrozil příklonem k výhodnější nabídce SSSR, což vynutilo společný postup 

Britů a Američanů v této oblasti, jinak známý jako „íránská krize“. 
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jako neomalený krok, ovšem i pro Británii bylo zárukou, že v případě kolapsu federace, 

„jejích“ část státu se základnami a strategickými místy zůstane pod kontrolou 

Spojeného království [Louis 1985: 406-407].  

Nakonec za pomocí Adriana Pelta, komisaře OSN pro záležitosti Libye, se USA a 

Británii povedlo domluvit na uspořádání nového nezávislého státu, neobešlo se ani bez 

ekonomických závazků výměnou za libyjské strategické vybavení. Je zajímavé, jak 

podotýká Louis, že právě v tomto období se o „special relationship“ začalo mluvit jako 

o vztahu mezi třemi aktéry – Velkou Británií, USA a OSN [Louis 1985: 408]. 

Zanedlouho se dostalo rozřešení i „íránské otázce“: povedený zákrok britsko-

amerických tajných služeb v Íránu roku 1953 přivedl ke svržení premiéra Mohammada 

Mosaddeqa a následnému zotavení britských ropných fondů. Ropný monopol 

Spojeného království tentokrát byl ale nahrazen britsko-americkým kondominiem 

[Reynolds 1988-89: 93]. Další příklad povedené spolupráce a zdárně vyřešeného 

problému? Reynolds upozorňuje, že výsledek íránské krize je třeba brát s rezervou, a 

tím vysvětluje, proč v následujících letech Spojené království vnímalo zájem USA o 

stažení britských jednotek z Egypta se zvláštní nedůvěrou (víc viz Kapitola 6). Eden 

viděl ve Spojených státech silného konkurenta, jenž pod záminkou o sebeurčení národů 

de facto usiloval o obsazení místa, které Británie v mezinárodní politice zaujímala. 

5. 2. Nový obrat v jaderné spolupráci 

Prvním neúspěšným pokusem jednání o otázce jaderné iniciativy Spojeného 

království bylo setkání Attleeho s Trumanem v prosinci 1950. Přání britského 

ministerského předsedy se dozvědět víc o americkém jaderném programu nejenže 

nebylo vyslyšeno, ale dokonce zkomplikovalo vojenské vztahy mezi Británií a USA a 

přesvědčilo americkou stranu o tom, že Británie nemusí vědět vůbec nic. Nehledě na to, 

že už v roce 1951 Spojené státy začaly sdílet s Británií část svých plánů, oficiální 

stanovisko Kongresu vůči britskému jadernému potenciálu bylo velmi skeptické [Ball 

1995: 445-446]. 

Mezi roky 1950 a 1952 Spojené státy neposkytly Británii žádné informace o 

svých záměrech v oblasti jaderné spolupráce, kromě frází, že „kooperace v jaderném 

programu by mohla být prospěšná“ [Ball 1995: 447]. A tak v lednu 1952 se do 

Washingtonu vydává poprvé po znovuzvolení Churchill. Optimistická nálada panující 
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v Bílém domě během návštěvy dovolila Churchillovi myslet, že americká vláda bude 

ochotna zahájit vojenská jednání o použití jaderných zbraní. Hlavními přesvědčovacími 

argumenty byla fakta, že Británie má připravený návrh budoucího jaderného programu a 

také že společné plánování leteckých střel na sovětské ponorky je v zájmu jak USA, tak 

Spojeného království. Do roku 1956 se však Británie žádných informací o 

ostřelovaných cílech nedočkala, dokonce ani o těch leteckých jednotkách, jež byly 

umístěny na území Spojeného království [Ball 1995: 446-447]. 

Problém jaderných zbraní vyvstal ve vši své aktuálnosti po změně administrativy 

ve Spojených státech roku 1953: britskou snahu o užší spolupráci s USA v této otázce 

chtěl Eisenhower využít ve vlastním zájmu na přetvoření povahy britsko-amerických 

vztahů do určité, Spojeným státům vyhovující, podoby. Velká Británie již od druhé 

světové války prokazovala schopnost vyrábět jaderné zbraně ze svých vlastních zdrojů, 

jejich cena však byla vysvětlujícím faktorem, proč v tom nepokračovala. I znovu 

vidíme, jak moc finanční stránka věcí a strach před útokem Sovětského svazu, kterému 

by nebyla schopna čelit sama, vázala Británii – častokrát až ponižujícím způsobem – na 

Spojené státy, jež vyráběly dle britských projektů [Ball 1995: 440-441].  

V květnu 1953 Eisenhower ovšem přijímá novou strategii, tzv. NSC 162 a 

prohlašuje o svém záměru použít jaderné zbraně v případě útoku na Evropu. Tentokrát 

Spojené státy netajily se svým jaderným programem, neboť usilovaly o zvýšení 

„otevřenosti“ pro posílení NATO. Do nového programu se snaží přizvat i Británii, která 

by za odměnu moderními letouny měla pomoci Spojeným státům poskytnutím svých 

leteckých síl k dispozici SACEUR
32

. Británie nabízí kompromis: začlenění letounů do 

SACEUR mimo vliv USA, čímž by si zajistila vytouženou nezávislost. Podepsáním 

dohody „Wilson-Alexander“ 12. 3. 1954 se dosáhlo toho, že „postavení Británie pro 

vlastní jaderné síly bude nezávislé a strategické, nikoliv orientované na NATO a 

taktické“ [Ball 1995: 449]. Ve smlouvě ale byl háček: USA sice poskytly Británii naoko 

možnost svobodného rozhodování, ve skutečnosti nechtěly připustit možnost rovné 

spolupráce, dokud Britové nerozmístí vlastní jaderné síly pod dohled amerického 

ministra obrany. Je signifikantní, že klauzule dohody „Wilson-Alexander“ našly 

naplnění až roku 1960 [Ball 1995: 449]. 

                                                           
32

 SACEUR=Supreme Allied Commander, Europe 
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V roce 1954, když Kongresem prošel zákon o jaderné energii, došlo k již 

zmiňovanému dodatku k MacMahonovu aktu (viz Kapitola 3). Teď USA mohly 

spolupracovat na jaderném programu se státy, které značným způsobem pokročily 

v oblasti jaderných technologií. Záhy po tom poskytly Británii údaje o rozměru, váze a 

spojení amerických jaderných zbraní, tak aby v budoucnosti k jejich přepravě mohly být 

použity britské Valianty. Zmatky v americkém Kongresu však přetrvávaly, a proto již 

v prosinci 1955 poskytnutí dalších informací Velké Británii bylo zamítnuto. Nové a 

nové diskuze o naplnění paktu „Wilson-Alexander“ a krocích USA směrem 

k rovnoprávné kooperaci se vlekly dlouhé čtyři roky, nehledě na aktivní průběh 

kooperace RAF při přepravě amerických jaderných a vodíkových bomb, na základě 

čehož můžeme soudit, že britské požadavky na poskytnutí informací o povaze zbraní ze 

strany USA byly naprosto oprávněné. Britové se cítili zrazeni a zahnáni do slepé uličky, 

budoucí nezávislost britské jaderné síly dosud nebyla jistá, a proto se vláda odhodlala ke 

klíčovému rozhodnutí a začátkem roku 1956 odmítla další přepravu amerických bomb 

[Ball 1995: 449-451]. 

 

V dubnu 1955 se do čela konzervativní vlády dostává se silným mandátem 

Anthony Eden, jenž měl nahradit již značně nemocného Churchilla. Nehledě na 

názorovou spřízněnost se svým předchůdcem se v otázce „special relationship“ držel 

spíš rezervovaně. Jak byl Eden úspěšným ministrem zahraničí počátkem 50. let, stejně 

tak se mu dařilo v křesle ministerského předsedy neustále chybovat (viz např. 

Messinská konference – Kapitola 4). Na svém vysokém postu se nezdržel dlouho, neboť 

události následujícího roku ho donutily k rezignaci. 

Do roku 1956, „krizového“, jak ve vztazích se Spojenými státy, tak v záležitosti 

celosvětového vnímání poválečné Británie, Spojené království vstupovalo jako 

sebevědomý – občas i drze sebevědomý – stát, jenž za deset let dokázal (ne bez pomoci 

USA) zdárně překonat celou řadu nesnází a vyšplhat na nový hospodářský a politický 

vrchol. Náročný vztah se Spojenými státy, ač prospěšný pro poválečné uzdravení, 

s každým rokem víc vyčerpával Británii a lákal jí z té tíživé (především v otázce 

prosazování vlastních ambicí) spolupráce vyváznout. Jak jednou poznamenal Churchill, 

„horší než válčit se spojenci je jen jedno: válčit bez nich“ [Reynolds 1988-89: 97]. Jaké 
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to je, bojovat bez podpory Spojených států Velká Británie měla zjistit velice záhy – 

v průběhu suezské krize. 
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6. Rok 1956 jako mezník ve vztazích – suezská krize 

Dokud se Britové snažili alespoň předstírat svou ochotu dekolonizovat závislá 

území, problém kolonií byl pro funkčnost „special relationship“ irelevantní (ač ne zcela: 

tlaky ze strany USA byly neustále přítomné). Evakuaci Suezu z roku 1954 vnímaly 

Spojené státy jako signál ochoty Británie nahrát rodícímu se egyptskému nacionalismu. 

Tím víc nepochopení ze strany Washingtonu sklidilo jedno z nejrozporuplnějších 

počínání britské vlády během celého 20 století, které přivedlo k suezské krizi roku 

1956. 

Nejprve musíme věnovat pozornost období, jež krizi předcházelo, pro to však 

budou důležité události a návaznosti probrané v předchozích kapitolách. Celou 

egyptskou otázku, pokud ne od posledních dekád 19. století (když Británie okupovala 

Egypt 1882), můžeme sledovat od roku 47 století dvacátého. Právě tehdy John Balfour 

prohlásil: „Prezence britských jednotek v Egyptě, kterou Američané vnímají jako 

štěpinu v palci, zásadním způsobem ovlivňuje naši pozici na Blízkém východě“ [Louis 

1985: 409]. K radosti britské vlády pozici Spojeného království podporoval z americké 

strany loajální Loy Henderson (více o něm viz Kapitola 3, 5), hlava oddělení pro 

blízkovýchodní a africké záležitosti v rámci ministerstva zahraničí USA. Ještě dřív, 

roku 1936, Británie podepsala smlouvu o spolupráci s Egyptem, již Henderson 

respektoval, stejně tak jako respektoval názor, že egyptské trvání na okamžité evakuace 

britských jednotek je nelogické a neopodstatněné, obzvlášť proto, že obsahovalo 

požadavek na připojení části Súdánu k Egyptu [Louis 1985: 409]. 

Nesmíme však zapomínat, že americký národní zájem ve valné většině případů 

hrál v procesu rozhodování Spojených států nejpodstatnější úlohu, a toho si Henderson 

nemohl nebýt vědom. Vzhledem k americké snaze o posílení vlivu v oblasti Středozemí, 

Británie i přes „special relationship“ byla vnímána jako konkurent, hlavně proto, že 

Egypt její prezenci na území svého státu zatím respektoval. “Jejich (vojenská) prezence 

otravuje atmosféru celého Blízkého východu, a vzhledem k jejímu rozsahu (...) vztah 

mezi arabským a západním světem může být vážně znečištěn na mnoho let dopředu,“ – 

prohlásil realisticky Henderson roku 1947 [Louis 1985: 410]. 

Ještě dřív poválečná britská vláda vydala prohlášení o stažení jednotek z Káhiry 

na tzv. „suezskou bázi“ a redukci jejích počtu dle smlouvy z roku 1936. Tahle část 
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plánu byla Američanům sympatická, což nelze říct o dodatku týkajícím se ustavení 

jakési obranné unie v perspektivě během 50. let pod hlavičkou Velké Británie: Egypt a 

některé další státy Blízkého východu do ní měly být zařazeny. Problém tentokrát 

nezpůsobily Spojené státy, jinak nadmíru nespokojené s plánem Británie, ale Egypt, 

který jednak nárokoval část Súdánu, jednak protestoval proti umístění jednotek na 

suezské bázi
33

 [Louis 1985: 410]. 

Vzhledem k tomu, že situace nepokročila žádným směrem až do roku 1950, 

Američané, a hlavně nový velvyslanec Spojených států v Káhiře Jefferson Caffery, 

spoléhali na to, že se Británie, aby urovnala situaci, bude ochotna smířit s egyptským 

nacionalismem. Caffery nechápal, proč Londýn riskuje (obzvlášť v podmínkách 

Korejské války a šířícího se komunismu) prozatím bezpečný stav oblasti Suezského 

průplavu kvůli neochotě se dohodnout na otázce Súdánu
34

. Což podle Britů znamenalo 

jediné: zásadní nepochopení ze strany Spojených států a jejich popření vlastní politiky. 

Je vůbec možné, aby se „appeasement“ v oblasti Súdánu dal sloučit 

s protikolonialistickými myšlenkami, hlavní ideou USA [Louis 1985: 411]? Amerika 

znovu opakovala své oblíbené vysvětlení: otázka priorit. Když je přítomno nebezpečí 

komunismu, nelibost ke kolonialistickému chování jde stranou. 

Dalším důležitým mezníkem na cestě k suezské krizi byla revoluce v Egyptě v 

červenci 1952. Vojenský převrat, kterého dosáhla tajná organizace Svobodných 

důstojníků působící již několik desítek let, po palestinské válce však oficiální politická 

síla, nabídl k britské nevoli řešení súdánské otázky: procesem práva na sebeurčení 

[Wanner 2006: 134-140]. Dle slov úředníka na britské ambasádě v Káhiře, v Egyptě 

panovala protibritská nálada propojená s odmítnutím imperialistických idejí a 

všudypřítomnou nespokojeností s prezencí britských jednotek na území. „Kdyby Egypt 

potřeboval v budoucnosti spojence, nikdy nevybere nás“ [Louis 1985: 413]. Nakonec 

roku 1954 po převzetí moci plukovníkem Násirem byla podepsána dohoda o stažení 

britských vojsk z egyptského území. Britové podepsat museli, aby nepromarnili 

příležitost nejlepších možných podmínek. V důsledku smlouvy tak dostali záruku práva 

na svobodnou plavbu v oblasti Suezu v případě útoku ze strany arabských států nebo 

                                                           
33

 Později Ernest Bevin komentoval, že Súdán mnohem spíše než Suez, zapříčinil roztržku s Egyptem [Louis 

1985: 410]. 
34

 Následně byl obviněn sirem Jamesem Robertsonem vedoucím súdánskou agendu ze „zaprodání Súdánu“ a 

nepochopení britského znepokojení ohledně osudu „deseti milionů zatracených negrů“ [Louis 1985: 411]. 
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Turecka, čímž dosáhli, slovy sira Harolda Beeleyho, „triumfu Bevinovy politiky 

Blízkého východu uznáním Egypťanů jako rovných“ [Louis 1985: 413]. 

Britové věřili, že ministr zahraničí Spojených států Dulles, jenž se nenechal 

vydírat od Násira, který nakupoval zbraně od Československa a SSSR i hrozil se otočit 

na stranu Sovětského svazu, a zastavil ekonomickou podporu výstavby Vysoké 

asuánské přehrady, se jejich názoru zastane. Dulles se svou antipatií k Násirovi byl 

nakonec tím, kdo mu de facto rozvázal ruce a nabídl záminku ke znárodnění Suezského 

průplavu 26. července 1956. Proto Británie nemohla nedoufat, že Spojené státy s ní 

budou v otázce útoku na Egypt zajedno. Dle Louise hlavní britskou chybou bylo 

pokládání Dullese za toho, kdo se rozhoduje o americké zahraniční politice. Ve 

skutečnosti to teď byl Eisenhower, nesmlouvavá, nekompromisní dominanta řídící 

mezinárodní vztahy [Louis 1985: 415]. 

Podepsáním Bagdádského paktu (po boku Turecka a Iráku, později Íránu a 

Pákistánu) v roce 1955 se Velká Británie úplně přesměrovala svůj diplomatický zájem 

na oblast Blízkého východu. Spojené království především sledovalo svůj hlavní cíl: 

zachovat vojenské základny v Iráku, čímž jen posílilo Násirovu nevraživost. 

V historické literatuře se setkáváme s hodnocením podepsání paktu jako „předehry“ 

k suezské krizi. Vzhledem k „appeasementským“ náladám v USA se Dulles a 

především Eisenhower, jak již bylo zmíněno výš, spoléhali na Bagdadský pakt a 

následně i na založení Sdružení uživatelů Suezského průplavu jako na záruku bezpečí 

na Blízkém východě, proto se otočili směrem od Británie vnímající znárodnění Suezu 

jako jasné porušení domluvy a otevřenou výzvu ze strany Násira [Wanner 2006: 257-

270]. Edenův názor na egyptskou otázku byl nesmlouvavý: „appeasement radikálních 

výzev jedině násobí radikální výzvy“ [Kissinger 1982: 583].  

Francie jako většinový investor Společnosti Suezského průplavu zcela 

pochopitelně zastávala opačné stanovisko než USA, a proto, podpořena veřejným 

míněním, byla připravena zakročit, stejně jako Izrael toužící, na rozdíl od Británie, jež 

viděla hrozbu v Násirovi a přála si jeho okamžité svržení, po změně svých nevýhodných 

hranic. Tajná jednání se odehrála v říjnu roku 1956 v Sévres: útok byl rozdělen na dvě 

etapy. Nejdřív mělo proběhnout izraelské napadení Gazy a Sinajského poloostrova 

s konečným obsazením průplavu, které by pak poskytlo záminku následnému britsko-

francouzskému zásahu [Nálevka 2000 (2): 81]. 
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Jak přesně odhadl sir Pierson Dixon již v roce 1952, Británie neměla dostatek síly, 

a Násir si toho byl až moc dobře vědom, právě proto zaujal tak nekompromisní postoj. 

„Síla ovšem nemusí být měřena penězi nebo počtem jednotek, třetí komponent je zde 

také přítomen – a to je prestiž, jinými slovy, co o nás myslí ostatní svět“ [Louis 1985: 

412]. Již roku 1952 Dixon poznamenal, že až nezdravá závislost na Spojených státech, 

kterou provozovala Británie v rámci „special relationship“, nepřivede k ničemu jinému 

než velké katastrofě ve společných vztazích [Louis 1985: 415]. 

Mise „Suez“ nesla označení „ultra tajná“ a začala 29. října 1956. Britové zasáhli 

hned další den po Izraeli s předložením ultimáta žádajícího zastavení bojů a souhlas 

s dočasnou okupaci Suezu společnými sílami Francie a Spojeného království – 

v případě odmítnutí Egyptu hrozil vojenský zásah, který se nakonec uskutečnil 31. října 

při bombardování egyptských letišť. Na americkou reakci se nemuselo dlouho čekat – 

prvním rozhodným krokem USA byl úmysl o překrytí ropných ložisek, čímž by dostaly 

Británii a Francii pod „pantofel“, pro Spojené království pak byl „naservírován“ 

dodatečný trest – a to ukončení finanční podpory. Eisenhower, jenž byl ohromen z toho, 

co proběhlo v Egyptě díky britským, francouzským a izraelským jednotkám, se dle 

výpovědi současníku rozčílil a okamžitě dal záležet na tom, aby se k Edenovi dostala 

informace, že prezidentovi Spojených států je „lito ztraceného partnerství“. „Anthony, 

ztratil jsi rozum? Zklamal jsi mě“, - pronesl Eisenhower v okamžitém telefonátu 

britskému premiérovi [Louis 1985: 416]. 

Americký postoj byl jasný. Ovšem oficiálně byl definován méně nesmlouvavě 

ministrem zahraničí Dullesem, jenž popsal nejasnou situaci, ve které se USA ocitly, 

jako „chůzi po visutém laně“ mezi „přátelstvím“ s Velkou Británií a vůlí zaručit 

svobodu a nezávislost všem vznikajícím novým státům bojujících proti kolonizaci. 

Mimo to Spojené státy vnímaly nečekanou a „ultra tajnou“ akci Edena jako podraz a 

oklamání. Pro USA bylo těžké se smířit s faktem, že už nejsou pro Británii mocností, 

kterou je třeba zasvěcovat do svých mezinárodních záměrů, stejně tak těžké bylo smířit 

se s faktem, že Británie a Francie demonstrovaly návrat ke „koloniální“ politice
35

, svého 

druhů výsměch USA. 
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 Britsko-francouzský „kolonialismus“ v suezské krizi porovnával Dulles se sovětskými metody v Maďarsku 

roku 1956 [Louis 1985: 416]. 
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A tak hned 30. října navrhly v Radě bezpečnosti OSN okamžité stažení izraelské 

armády za linii příměří z roku 1949, což bylo schváleno Valným shromážděním 2. 

listopadu. K americkému postupu se přidal Sovětský svaz a dokonce navrhl Spojeným 

státům společný zásah na Blízkém východě s cílem „rozdrtit agresory“; na tuto nabídku 

sice USA nepřistoupily, vydaly se však k Suezskému průplavu samostatně a donutily 

Brity a Francouzy k ponižující kapitulaci a Edena – k uzavření příměří [Nálevka 2000 

(2): 81-82]. Jak zdůrazňuje Louis, „srážka se Spojenými státy v roce 1956 bylo přesně 

to, čemu se Británie od roku 1945 snažila vyhnout“ [Louis 1985: 412].  

Chování Britů a Francouzů v otázce suezské krize Kissinger vnímá jako 

„tradicionalistické a zčásti i vypočítavé, ale v žádném případě lehkovážné“: Eden viděl 

v Násirovi jasnou hrozbu a hodnotil chování egyptského prezidenta vůči „západu“ jako 

provokativně-agresivní. Násir se podle Kissingera mohl mýlit, nakonec se však jeho 

rozhodnutí ukázalo jako úspěšné a našlo mnoho následovníků v zemích Blízkého 

východu [Kissinger 1982: 583]. Hlavním obhájcem Edenovy politiky v Suezu byl 

nadaný a zkušený diplomat Pierson Dixon. Od roku 1954 zaujímal pozici stálého 

zástupce v OSN za Velkou Británii, kde v roce 1956 poprvé uplatnil veto při 

projednávání otázky suezské krize. Podobným způsobem hodnotí britský postup i Good: 

„britská politika konce 50. let nebyla v žádném případě hrozivým omylem, a přijatá 

rozhodnutí byla ve mnoha aspektech ta správná“ [Good 2003: 9]. 

Podle Henryho Kissingera otázky, které kladly před sebe Spojené státy, se lišily 

od ideového postoje Edena. USA potřebovaly pádné důvody, kterých se jim z britské 

strany nedostalo. Hlavním faktem však zůstává, že se nezamyslely nad důležitějšími 

věcmi, a sice: jaké následky přinese podobné jednání a jestli vůbec existuje nějaký 

pádný důvod pro ponížení nejbližšího partnera, a to v takovém rozsahu, v jakém se ho 

dostalo Británii od Spojených států. Postoj Washingtonu tak přinesl své neblahé ovoce: 

a to nejenom celosvětovou ostudu Velké Británie a Francie, ale i ztrátu jejich 

důvěryhodnosti v rámci mezinárodního systému. Dalším důsledkem – a to významným 

především pro USA samotné – se stal následný odmítavý postoj celého evropského 

společenství (trvající do jisté míry dodnes) vůči americkému vměšování do vnitřních 

záležitostí a mimo jiné i dočasné odmítnutí významu Spojených států jako globální 

velmoci [Kissinger 1982: 583-584]. 
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Ještě v roce 1953 Churchill upozorňoval, že Británie „musí být opatrná, aby 

neposkytla klamnou představu Američanům“, čímž měl na mysli postupný vývoj 

britsko-egyptského vztahu [Louis 1985: 414]. Volání ministerského předsedy nebylo 

vyslyšeno. Mluvě o Suezu, používá Henry Kissinger slova „prodloužený a nikdy úplně 

neodpuštěný rozkol“ a zdůrazňuje jeho význam v další spojenecké koexistenci, a to jak 

v otázce Blízkého východu, tak v případě vývoje společné politiky „západu“ [Kissinger 

1982: 583].  

Právě po suezské krizi se nebezpečí politické izolace Spojeného království 

projevilo v plné síle. Zklamaná Británie se pomalu, ale jistě začala přiklánět k myšlence 

těsnější evropské integrace – hledá záchranu a podporu u svých sousedů. A tak ministři, 

kteří kdysi oslavovali ideu „special relationship“, začali tvrdě pracovat na tom, aby 

„evropská idea“ vystřídala ideu „atlantického partnerství“ [Heale 1986: 510]. Proces 

smiřování se s nabízenou rolí v rodícím se evropském společenství však bude trvat 

dlouhých 15 let.  

Suezská krize jen potvrdila ztrátu britského statutu dominantní mocnosti, na 

druhou stranu „zanechání impéria napospas vzalo jí poslední díl imperiální 

zodpovědnosti“ [Heale 1986: 510]. Dle Dixona, jenž komentoval britskou neschopnost 

a nedostatek sebevědomí v roce 1952 (viz výš), hlavním následkem suezské krize se 

stalo momentální redukce Británie z „prvotřídní mocnosti do mocnosti třetí třídy“ 

[Louis 1985: 412]. 

Když Louis ve svém článku klade otázky, jaký cíl sledovala Británie tažením roku 

1956 („Přátelštější Násir?“, „Návrat k dalšímu loutkovému režimu, který v minulosti již 

přinesl neuspokojivé výsledky?“), přichází k závěru, že nejspíš cíl ještě nebyl 

dostatečně promyšlen [Louis 1985: 413]. Možná to bylo Edenovo mínění o Násirovi 

jako o „Hitlerovi Blízkého východu“ a snaha omezit jeho vliv na sousední státy? Nebo 

pokus dokázat, že Británie neslevuje ze svých požadavků na umanutí egyptských 

vůdců? Anebo zoufalý a odhodlaný krok s cílem předvést sílu impéria a dokázat 

(především samým sobě), že i bez pomocí Spojených států Británie dokáže provést 

velkou akci a dosáhnout svého? 
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Závěr 

Pojem „special relationship“ je často uváděn jako příklad povedené spolupráce 

mezi dvěma civilizovanými státy založené na společných hodnotách, kultuře a řeči, 

shodných názorech, podpoře a toleranci. Ovšem, jak jsem již v dané práci naznačila, 

málokdy se spolupráce mezi hlavními aktéry – USA a Velkou Británií – ukázala jako 

zcela bezproblémová.  

Důležitým faktorem vysvětlujícím nemožnost absolutně hladkého průběhu 

„special relationship“ se jeví odlišný přístup k mezinárodním vztahům a diplomacii jako 

takové. Britové vnímající diplomatické jednání jako trvalý, nikoli nárazový, jev se 

několikrát ocitli v úzkých při jednáních se Spojenými státy zastávajícími opačný názor. 

Jak uvedl Henry Kissinger, Velká Británie jako stát má zvláštní povahu: „očekává to 

nejhorší, a proto je zřídka zklamaná“ [Kissinger 1982: 572]. Kdežto USA slovy jednoho 

úředníka na britském ministerstvu zahraničí roku „se nemohou donutit myslet si, že je 

lidé nemají rádi“ [Louis 1985: 417]. 

Ačkoliv vztahy obou států se od roku 1940 vyvíjely podle hyperbolické křivky, 

podařilo se jim v rámci „výjimečné spolupráce“ urovnat mnoho problémů 

zaměstnávajících poválečný svět. Během jednoho desetiletí se Spojené státy za podpory 

Velké Británie „ujaly geopolitické výzvy v podobě Sovětského svazu a zároveň 

zapracovaly na vytvoření nových struktur „západního“ partnerství“ [Kissinger 1982: 

572]. 

Tlak Spojených států na poválečnou oslabenou Británii byl všudypřítomný a 

neustupující ani po zotavení britské ekonomiky a politickém posílení a přispěl „k 

rozežrání“ britské moci i obnovení chaosu vzniklého kvůli přání rychle dekolonizace“ 

[Reynolds 1988-89: 93]. Spojené království na celé desetiletí ztratilo svou autonomii a 

plnou nezávislost rozhodování, suezská krize, kterou jsem práci uzavřela, položila 

konec partnerství takovému, jak jsme ho znali z poválečného období, partnerství 

založeném na síle a diktátu USA a snaze Velké Británie jako „mladšího partnera“ o 

podřízení.  

Podle některých odborníků návrat ke vzájemné podpoře se dostavil zanedlouho – 

už v roce 1957 [Good 2003: 6]. Podle jiných vztah USA a Británie nesl břemeno 

„suezské ostudy“ po celé další desetiletí. Tak či onak, po uzavření kapitoly 
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zaměstnávající Spojené království po dlouhou dobu – a sice dekolonizace – se s novou 

konzervativní vládou Harolda Macmillana a jeho iniciativou o vybudování základen pro 

rakety Polaris v roce 1962 zase obrátila ke svému letitému partnerovi. USA ze své 

strany poskytly Británii dříve zatajované informace o povaze svého jaderného programu 

a konečně kývly na plnocennou spolupráci. Politika „usmiřování“ Harolda Macmillana 

a následně i Harolda Wilsona probíhala za zavřenými dveřmi a řídila se mottem „Nikdy 

neříkej „Ne“, říkej „Ano, ale“ [Reynolds 1988-89: 98].  

Po rozvázání rukou dříve svázaných problémy s podřízenými územími a 

americkou nervozitou jako důsledkem se Velká Británie snažila být nápomocná v další, 

o to surovější, fázi studené války. Spojené státy potřebovala tentokrát nikoli 

z komerčních důvodů, ale především nutně hledala partnera politického [Good 2003: 8]. 

Nebylo to ale jenom přání Británie vrátit se ke spolupráci, ale i rozhodnutí rodící se 

spojené Evropy o nalezení prostředníka, tzv. „mediátora“ mezi Sovětským svazem a 

USA [Kissinger 1982: 584]. Jisté problémy ve „special relationship“ se pak narýsovaly 

začátkem 70. let právě v souvislosti s evropskými záležitostmi: při vstupu do EHS se 

Británie snažila přeorientovat na své kontinentální partnery, což však netrvalo dlouho, a 

již ve druhé polovině dekády Londýn a Washington zase blízce spolupracovaly při 

jednáních v Rhodesii, následně i ve válce o Falklandy [Kissinger 1982: 577]. I dnes 

britsko-americké vztahy zůstávají nadstandardními, ačkoliv do míry spolupráce obou 

států v první polovině 20. století mají daleko. „Special relationship“ mezi Británií a 

USA zůstane vitálním po dlouhá léta. Musíme tvrdě pracovat na jeho udržení“, - 

prohlásil začátkem 90. let sir Charles Powell, významný britský diplomat [Coker 1992: 

407]. Dle Cokera zcela ironicky na přelomu 90. let, v novém světě zbaveném břemen 

studené války, USA potřebovaly Británii tak, jak nikdy předtím, dost pravděpodobně 

dokonce víc než kdy Británie potřebovala Spojené státy [Coker 1992: 409]. 

I přes veškeré potíže, které se vyskytly za celé období britsko-americké úzké 

spolupráce, jsou vztahy mezi těmito zeměmi pokládány za mimořádné. Ostatně, jak 

zdůraznil H. Kissinger ve své přednášce z roku 1982, „nakonec to byl produktivní a 

invenční vztah, dost možná jeden z nejtrvalejších v dějinách národů“ [Kissinger 1982: 

571]. Je obdivuhodné, že dva státy s tak odlišnou diplomatickou minulostí dokázaly 

utvořit pevné partnerství. Jejich vztah byl vždy založen nejen na společném jazyku a 

hodnotách, ale i na společné schopnosti hájit svobodu a za svobodu bojovat.  
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„Zvláštní partnerství“ vždy stavělo na osobnostech v čele obou státu: dle názorů 

na politiku svého spojence se utvářela kooperace po desetiletí (počátek tomu byl 

položen ještě před druhou světovou válkou). Je známo, že Churchil byl s Rooseveltem 

zadobře a utvořil politiku „special relationship“ tak, jak ji známe dnes, především díky 

svému úsilí o spolupráci v období druhé světové války
36

. 

V procesu vývoje komplikovaného vztahu se USA naučily od Británie způsobům, 

jak vést jednání, která by zapadala do politické strategie, konkrétně by byla její nedílnou 

součástí: jsou to i cesty Attleeho do Washingtonu v období, kdy se hrozilo, že Truman 

použije jadernou bombu proti Koreji, jsou to i Edenovy pokusy o zprostředkování 

dialogu na Ženevských konferencích. Naučily se toho mnohem víc, než byly schopné 

přednést Británii samé. Obdařily ji však zárukou bezpečí a spolehlivé pomoci 

v situacích, kdy to bylo zapotřebí. 

USA byly pro Velkou Británií komplikovaným spojencem: často 

nevyzpytatelným, se značnými expansionistickými snahami a občas i nezdravou 

soutěživostí. Dle Williama Rogera Louise zůstává faktem, že Spojené státy, ač se 

snažily likvidovat britské impérium, nakonec samy selhaly při pokusu nahradit Spojené 

království jako garanta mezinárodního uspořádání: „Pax Britannica vypršel, Pax 

Americana nikdy nebyl prohlášen“ [Louis 1985: 395]. Ovšem opak je pravdou – jak 

jinak bychom mohli vysvětlovat aktivity Spojených států ve Vietnamu, následně 

v průběhu íránské revoluce a nakonec při zákroku v Iráku roku 2003? Jak správně 

podotknul Kissinger, koncem 70. let už to byly Spojené státy, nikoli Británie, kdo se 

snažil produktivně vyjadřovat k otázce „mocenské rovnováhy“ [Kissinger 1982: 572, 

575]. Zcela podle předpovědi tohoto významného diplomata podobné „rozestavení sil“ 

můžeme pozorovat i dnes, téměř třicet let po vyřčení těchto slov na přednášce roku 

1982.  

 

 

 

 

                                                           
36

 Mnozí ministři válečného Kabinetu byli nespokojeni s „příliš blízkým vztahem“, který vzrostl ze spolupráce 

obou státníků a obviňovali Churchilla v „zaprodání britských zájmů Americe“ [Wilson 2006: 443-444]. 
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Summary 

        Anglo-american relations had been unusual for a longer time before Churchill 

declared them as „special“ in Fulton, March 1946 (Henry Kissinger, for instance, talks 

about beginning of the XX. century). The former prime minister was hoping in 

possibility of economical and political partnership based on mutual language and 

culture. His optimism about common goals and directions was based on successful 

cooperation with Roosevelt in last few years and, of course,  euforia after the end of the 

war. 

        After 1945 special relations between Great Britain and the United States practically 

transformed from those of the war and pre-war time, but not quite in the direction 

Churchill determined. Economically weak Britain needed to cooperate with the United 

States mostly because of its dependence on their strenght and wealth. The second reason 

for that partnership was the new danger of Cold War and agressive USSR which 

impelled the United Kingdom to play the role of the „junior partner“ in those unequal 

relations. There were still many examples of successful collaboration in 1940s between 

Britain and the United States though. 

        As soon as the UK became more confident after the new era of economical 

progress and smart political decisions had begun, London tried to „unchain“ from its 

dependence on the U.S, also because dependence forced it to behave accordingly to the 

interests of the „senior partner“. Much success in international relations and diplomacy 

in the 50s brought to Churchill and Antony Eden, Secretary of State for Foreign Affairs,  

the sureness about strength and might of british empire, still alive. The next few years 

led them out from subordination to the United States, at the same time new american 

president Eisenhower led his country out of the obligations of the special relationship.  

        The climax and the greatest dissapointment in history of special relationship took 

place during the Suez crisis, when Eisenhower didn’t support british-french-israeli 

initiative against Egypt, and what’s more, came out against it. Britain was humiliated in 

the context of the world politics and the empire began to decay. 
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Vstupní diskuze problému:  

V roce 1945, po skončení druhé světové války, se naskytl nový způsob mezinárodního 

uspořádání. Ve své práci se hodlám zaměřit na problematiku britsko-amerických vztahů, které 

pojímám v  kontextu počátečného období studené války, kdy Spojené státy posilují své 

celosvětové postavení (a tímto zvyšují svůj význam jako v mezinárodněpolitickém dění). 

V této době se Velká Británie potýká s četnými změnami v uspořádání „impéria“. Na pozadí 

zde nastíněných změn zkoumám měnící se vztahy mezi těmito dvěma státy, které už od konce 

19. století (de facto od Churchillova výroku na významném projevu roku 1946) byly vnímány 

jako „zvláštní“, „special relationship“. 

Analýzu britsko-amerických vztahů provádím v krátkém období 1945-1956, především 

proto, že větší úsek zkoumání by byl nejen obtížný pro bakalářskou práci, ale i dost nepřesný, 

co se týče formulace proměnlivosti vzájemných vztahů. Vytyčené v tématu desetiletí se mi 

jeví jako klíčové jednak z pohledu britské i americké zahraniční politiky, jednak důsledků 

spolupráce. Svůj výzkum budu zakládat především na bodech, důležitých pro formování 

„nového“, poválečného uspořádání, ve kterém se naplno projevuje kooperace Spojených států 

a Velké Británie a které formují nejen mezinárodní systém, ale i britsko-americké „special 

relations“. 

 

Formulace problému (výzkumný problém):  

I když britsko-americké vztahy byly po většinu druhé poloviny dvacátého století 

považovány za unikátní a bezproblémové, po celé toto období existovaly i četné překážky, 

které bezchybnost spolupráce komplikovaly. V britsko-amerických vztazích bylo mnohem víc 

nedorozumění, než by se mohlo na první pohled zdát. Výzkumný problém pojímám 

v obecném dějinném kontextu, tj. ho zařazuji do rámce dobových souvislosti a analyzuji vztah 

ve spojitosti s konkrétními politickými a ekonomickými potížemi obou partnerských států. 

Hlavní otázkou, kterou se budu ve své práci zabývat, nicméně zůstává zkoumání míry 

„zvláštnosti“ britsko-amerických vztahů, respektive jestli opravdu byly tak vyhraněné a 

unikátní v porovnání s diplomatickými závazky daných zemí s jinými „partnerskými“ státy (i 

když samotné porovnání neřádíme mezi cíle – viz metoda analýzy). 
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Míra zvláštnosti bilaterálních vztahů, proházení rolí (vedoucího a „poháněného“) a 

proměna „special relations“ ve stanoveném časovém úseku – jsou další body, na kterých 

budeme zakládat výzkum. (viz Cíle analýzy) 

Metoda a cíle analýzy:  

V kontextu daného tématu se jeví jako přijatelnější metoda případových studií 

v kombinaci s deskriptivní metodou: na více příkladech popisuji vývoj vzájemných vztahů a 

vyvozujeme odpovídající závěry. 

Mezi cíle řádíme především podrobný popis britsko-amerického „special relationship“ 

ve stanoveném časovém období.  

Hlavní cílové body práce:  

- ukázat proměnlivost britsko-amerických vztahů ve stanoveném časovém horizontu 

- poukázat na diskutabilní a komplikované okamžiky v britsko-americké spolupráci 

- zodpovědět, jestli vztahy ve stanoveném časovém horizontu ve skutečnosti lze 

považovat za „zvláštní“ 

- nastínit následující vývoj britsko-americké spolupráce po roce 1956 

 

Předpokládaná struktura práce: 

 Úvod 

 1. Rok 1945 jako mezník ve vztazích 

 1.1. (...) 

 1.2. (...) 

 1.3 a td. (...) 

 2. Konec 40. let a nové pojetí vztahů v kontextu studené války 

 3. Britsko-americké vztahy na rozmezí desetiletí v důsledku vzniku nových společenství 

(Západní unie, SEATO, NATO atd.) 

 4. 50. léta a postupné „ochlazování“ 

 5. Rok 1956 jako mezník ve vztazích. 

 Závěr 
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