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Abstrakt 

 "Zvláštní vztah" mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií existuje jiţ od 

počátku 40. let minulého století, kdy se během druhé světové války zrodilo silné 

spojenectví, zaloţené jednak na obraně proti společnému nepříteli, ale i na principu 

vyznávání stejných hodnot. Zvláštní vztah prošel během studené války svým vývojem – 

od ochabnutí vzájemných vztahů v 60. a 70. letech aţ po opětovné sblíţení v 80. letech, 

hlavně díky značné názorové blízkosti amerického prezidenta Ronalda Reagana              

a britské premiérky Margaret Thatcherové. Po geopolitických změnách po roce 1989 se 

rozvinula debata ohledně budoucnosti zvláštního vztahu. Bylo totiţ otázkou, zdali –       

a případně v jaké formě – bude transatlantická vazba nadále existovat. Odpověď na tuto 

otázku přinesly paradoxně ničivé teroristické útoky na Spojené státy v září 2001, jeţ 

vnesly do vzájemných britsko-amerických vztahů nový impuls. Velká Británie hned po 

útocích deklarovala plnou podporu USA v boji proti terorismu a následovala Ameriku 

nejdříve do Afghánistánu a později do Iráku. Nicméně jak prezident George W. Bush, 

tak premiér Tony Blair se neubránili kritice, ţe jejich angaţovanost v obou válkách, 

zejména v té irácké, byla protizákonná a zakládala se na falešných důkazech o nutnosti 

vojenské intervence. 

 

Abstract 

The ‗special relationship‘ between the United States and the United Kingdom has 

existed since the beginning of the 1940s. During the Second World War, a strong 

alliance emerged that was based on a defense policy against a common enemy and         

a shared value principle. Throughout the Cold War, the special relationship evolved 

from a weakening of mutual relations in 1960s and 1970s to a renewed rapprochement 

in 1980s, mainly because of the shared opinions of the U. S. President Ronald Reagan 



4 

 

and British Prime Minister Margaret Thatcher. After the geopolitical changes in 1989    

a debate developed over the future of their special relationship. The question was 

whether (or in what form) the transatlantic alliance will continue to remain. The 9/11 

terrorist attacks upon the United States gave the answer to this question and provided 

the impetus for renewed mutual British-American relations. Immediately after the 

attacks, the United Kingdom expressed its full support for the US-led fight against 

terrorism and followed the United States first into Afghanistan and later into Iraq. 

However, both President George W. Bush and Prime Minister Tony Blair were strongly 

criticized that their war engagement, particularly in relation to the war in Iraq, had been 

unlawful and was based on false evidence supporting the necessity of military 

intervention. 
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1. Úvod 
 

1.1 Vymezení tématu práce 
 

Blízkost Spojených států amerických a Velké Británie nejen v otázkách 

zahraniční politiky je pro tyto země typická. Je téměř nemoţné hovořit o jakémkoliv 

aspektu britsko-amerických vztahů, aniţ bychom se nesetkali s termínem „zvláštní 

vztah―, jenţ popisuje neobvyklé bilaterální pouto, které vzniklo za druhé světové války, 

bylo udrţováno po celé studenoválečné období, přeţilo nástrahy a výzvy světa po 

rozpadu Východního bloku, a které bylo nedávno oţiveno díky zapojení obou zemí do 

boje proti terorismu a do následné války v Iráku.
1
 Vztah Spojených států amerických     

a Velké Británie se především v průběhu dvacátého století vyznačoval určitou 

specifičností. Jako spojenci vystupovaly oba státy společně na mezinárodní scéně, 

protoţe jejich postoje, názory a zájmy byly často velmi podobné. Kořeny tohoto 

ideového sblíţení můţeme nalézt ve čtyřicátých letech minulého století, kdy zejména    

v důsledku společného ohroţení během 2. světové války vznikla úzká politická, ale 

především vojensko-obranná spolupráce. Ačkoliv se následně intenzita tohoto 

spojenectví v průběhu času měnila a stále více narůstala vzájemná nerovnoměrnost     

(ve prospěch Spojených států), můţeme říct, ţe trvá v podstatě dodnes. 

Zvláštní vztah prošel během studené války svým vývojem; přibliţně do počátku 

šedesátých let byly vzájemné vztahy – i přes zvyšující se asymetrii mezi oběma 

zeměmi – na velmi dobré úrovni. V sedmdesátých letech pak tyto vztahy zaznamenaly 

spíše útlum, coţ se ovšem změnilo na konci této dekády, kdy se do čela britské vlády 

postavila nová ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová. Osmdesátá léta pak 

přinesla do britsko-amerických vztahů novou dynamiku, a to zejména díky velké 

názorové blízkosti premiérky Thatcherové a amerického prezidenta Ronalda Reagana. 

Po geopolitických změnách po roce 1989 visel nad budoucností zvláštního 

vztahu otazník. S pádem komunismu zmizel společný nepřítel, jenţ po téměř padesát 

let představoval hlavní pojítko vzájemného spojenectví. Právě vojenská spolupráce           

(a provázání zpravodajských sluţeb) vţdy tvořily základ americko-britské kooperace. 

Speciální vztah však hlavně díky setrvačnosti a institucionalizaci vzájemných 

vztahů na všech úrovních vydrţel, ačkoliv kvality z 80. let rozhodně nedosahoval.        

                                                 
1
 James K. Wither, „An Endangered Partnership: The Anglo-American Defence Relationship in the Early 

Twenty-first Century,― European Security 15, č. 1 (březen 2006): 47. 
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I kvůli chladnějším vztahům mezi tehdejším britským premiérem Johnem Majorem        

a americkým prezidentem Billem Clintonem se pojem „zvláštní vztah― jevil spíš jen 

jako rétorický obrat bez konkrétního obsahu. Situace se začala lepšit s příchodem 

nového premiéra Tonyho Blaira, který si s  prezidentem Billem Clintonem velmi 

rozuměl. Kdyţ však počátkem roku 2001 přišel do Bílého domu nový republikánský 

prezident George W. Bush, vztahy opět ochladly a bylo otázkou, v jaké podobě bude 

nadále transatlantická vazba existovat.  

Teroristické útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku však ze dne na 

den změnily geopolitickou mapu a v důsledku dodaly vzájemným americko-britským 

vztahům nový impuls. Velká Británie hned po útocích deklarovala plnou podporu USA               

a následovala Ameriku jak do Afghánistánu, tak později do Iráku. Tony Blair svůj 

výrok, ţe Británie bude stát „bok po boku― Spojených států, dodrţel téměř 

stoprocentně. Blairova podpora americkému prezidentovi neměla v poválečné historii 

v rámci britsko-amerických vztahů obdoby. Aliance Bush-Blair byla fenoménem, jenţ 

výrazně ovlivnil (pozitivně i negativně) dění na mezinárodní scéně v letech 2001 aţ 

2007 – s důsledky tohoto vlivu se setkáváme dodnes. Jak prezident George W. Bush, 

tak premiér Tony Blair se však neubránili kritice, ţe jejich angaţovanost ve válce          

proti terorismu, zejména pak v Iráku, byla protizákonná a zakládala se na falešných 

důkazech o nutnosti vojenské intervence. Následná vyšetřování přítomnosti zbraní 

hromadného ničení v Iráku názory Bushových a Blairových kritiků v podstatě 

potvrdila, coţ ve finále silně ovlivnilo politické kariéry a odkaz obou státníků. O něco 

hůř na tom byl Tony Blair, jenţ v důsledku přátelství a podpory vůči americkému 

prezidentovi čelil neustálému domácímu tlaku, který nakonec vedl aţ k premiérovu 

předčasnému odchodu z funkce. 

Z časového hlediska je práce ohraničena roky 1989 aţ 2008, nicméně jádro 

práce tvoří léta 2001 aţ 2008 čili volební období administrativy George W. Bushe         

a roky, kdy byl v úřadu Tony Blair (a později jeho nástupce Gordon Brown). 

K hlubšímu proniknutí do tématu je však zapotřebí zabývat se i dřívějšími událostmi,     

a proto se úvodní kapitola věnuje historickému exkurzu do dvacátého století (konkrétně 

40. léta aţ rok 1988/89), který stručně mapuje vznik, vývoj a proměny zvláštního 

vztahu. 

Výběr tématu této práce reflektuje zájem autorky o zahraniční politiku 

Spojených států a to zejména vůči Velké Británii. Problematice britsko-amerických 
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vztahů se věnovala jiţ v rámci své bakalářské práce, na kterou tato diplomová práce 

v podstatě navazuje. 

 

1.2 Cíle práce, základní teze a výzkumné otázky 
 
Cílem předkládané diplomové práce je analýza vývoje, proměn a limitů 

zvláštního vztahu po roce 1990, a zejména pak v letech 2001 aţ 2008. Byl zvláštní 

vztah v tomto období opravdu naplňován, nebo šlo jen o rétoriku bez obsahu? Jaká byla 

jeho reálná podoba? Tato práce pracuje s hypotézou, ţe po teroristických útocích           

z 11. září dostaly britsko-americké vztahy novou dynamiku a k této renesanci 

speciálního vztahu přispěl svými postoji především britský premiér Tony Blair. Další 

hypotézou je, ţe navzdory oţivení speciálního vztahu nebyly britsko-americké vztahy 

bezproblémové a zvláštní vztah měl i přes téměř nekritickou podporu Tonyho Blaira 

vůči krokům Bushovy administrativy své hranice.  

Ve své práci se tak zaměřím na charakteristiku a zhodnocení zvláštního vztahu    

a také na identifikaci hlavních faktorů, které kvalitu tohoto vztahu ovlivňují. Vycházím 

z předpokladu, ţe kvalitu britsko-amerických vztahů ovlivňuje zejména osobní rovina 

vztahů mezi předními politiky. Pro dokázání nebo vyvrácení této teze se pokusím          

o podrobnější analýzu vztahů mezi Georgem W. Bushem a Tonym Blairem v kontextu 

vývoje britsko-amerických vztahů. 

V neposlední řadě se také zaměřím na klíčové momenty spolupráce obou zemí 

ve válce proti terorismu, protoţe existují názory, ţe chování Velké Británie vůči 

Spojeným státům (zejména chování premiéra Tonyho Blaira) bylo spíše „lokajské 

posluhovačství― neţ rovnocenné partnerství. Mezi tyto klíčové okamţiky patří 

především spojenecká invaze do Afghánistánu a americko-britská spolupráce v Iráku. 

Diplomová práce by pak měla zodpovědět především tyto otázky: Jak zvláštní 

vztah ovlivnily teroristické útoky z 11. září? Byla renesance britsko-amerických vztahů 

po 11. září 2001 zásluhou George W. Bushe a Tonyho Blaira, nebo by se tak stalo,         

i kdyby na jejich místě byl někdo jiný? Co vedlo Tonyho Blaira k tak nekritické 

podpoře Spojených států, kdyţ svým ideologickým zaměřením nebyl ţádným 

konzervativcem, natoţ neokonzervativcem? Plynuly pro Velkou Británii z účasti ve 

válce v Afghánistánu a Iráku nějaké výhody? Měl Tony Blair díky své podpoře 

prezidentu Bushovi vliv na rozhodovací proces Spojených států? Jaký byl vztah 
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amerického prezidenta s Blairovým nástupcem Gordonem Brownem a jak nástup 

Gordona Browna ovlivnil kvalitu britsko-amerických vztahů? 

Ráda bych zdůraznila, ţe i kdyţ je rovin spolupráce v rámci zvláštního vztahu 

více (např. zpravodajská, vojenská či oblast jaderné spolupráce), tato práce se bude 

drţet výhradně roviny politické (diplomatické). 

 

1.3 Struktura práce 
 
Z hlediska struktury je diplomová práce, vedle vlastního úvodu a závěru, 

rozdělena do pěti hlavních kapitol. Pro lepší pochopení problematiky a uvedení čtenáře 

do tématu práce v první kapitole osvětluje vznik (ve 40. letech dvacátého století)            

a historický vývoj zvláštního vztahu. Kapitola dále sleduje vývoj britsko-amerických 

vztahů ve studené válce s důrazem na 80. léta, jeţ mají slouţit jako ukázka téměř 

harmonických vzájemných vztahů, které pak kontrastují s ochlazením britsko-

amerických vztahů po pádu ţelezné opony. Obsahem první části je také analýza 

specifik, shod a rozporů ve vzájemných vztazích. 

Druhá kapitola se zabývá britsko-americkými vztahy od roku 1989 aţ do roku 

2000. Vedle úvodní části, která mapuje debatu, zdali zvláštní vztah po pádu komunismu 

přeţije či zanikne, se kapitola zabývá vzájemnými vztahy během administrativ 

prezidentů George H. W. Bushe a Billa Clintona s jejich britskými protějšky – Margaret 

Thatcherovou, Johnem Majorem a Tonym Blairem.  

Další, třetí, kapitola se věnuje britsko-americkým vztahům po nástupu 

prezidenta George W. Bushe do úřadu v roce 2001. Obsahem kapitoly je analýza 

transatlantického spojenectví před, ale zejména po útocích z 11. září. 

Čtvrtá kapitola se zabývá situací před invazí do Afghánistánu a mapuje cestu 

George W. Bushe a Tonyho Blaira k válce v Iráku. Kapitola se také věnuje motivům     

a postojům Spojených států a Velké Británie vůči válce proti terorismu a útokům na 

Afghánistán a Irák. 

Poslední, nejobsáhlejší, pátá kapitola sleduje vývoj transatlantické aliance po 

invazi do Iráku aţ do Bushova odchodu v roce 2008. Součástí této kapitoly jsou 

vybrané události/problémy, které souvisí s válkou proti terorismu, zejména s Irákem, 

coţ bylo hlavní téma aliance Bush-Blair. Kapitola také obsahuje analýzu vzájemných 

vztahů prezidenta Bushe s Blairovým nástupcem Gordonem Brownem. Závěr této části 
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je pak věnován stručnému shrnutí vývoje v Afghánistánu, jakoţto součásti americko-

britské spolupráce v boji proti terorismu. 

Kaţdá z pěti kapitol obsahuje samostatný závěr, který vţdy jednotlivou kapitolu 

celkově shrnuje. 

 

 1.4 Kritika literatury a metodologie 
 
Vypracování diplomové práce předcházelo shromáţdění a důkladné nastudování 

dostupných materiálů, jak primárních, tak sekundárních, které se tématem zabývají. 

Práce kombinuje metodu deskriptivní a analytickou. Deskripce slouţí za prvé 

k lepšímu pochopení tématu a za druhé tvoří nezbytný základ pro analýzu hlavních 

problémů. V diplomové práci je deskriptivní metoda pouţita především v historickém 

exkurzu a dále u popisu konkrétních událostí a problémů. Nástin daných situací slouţí 

jako východisko pro analytickou část práce, která se snaţí objasnit přístupy a motivy 

jednání jednotlivých aktérů (především tedy amerických prezidentů a britských 

premiérů). Analytická metoda byla také pouţita pro získávání argumentů a pro 

formulaci odpovědí na předem vytyčené výzkumné otázky a teze.  

Z hlediska metodologie se tedy jedná o historickou práci. Svým charakterem se 

text bude drţet standardů určených anglosaskou tradicí psaní odborných textů,             

tj. pokusí se zachovat jednoduchou, přehlednou strukturu a dokládat kaţdé tvrzení 

příslušnou argumentací. 

Jak jiţ bylo zmíněno, diplomová práce vznikla na základě prostudování primární 

i sekundární literatury. Téma zvláštních vztahů nepatří k těm, které by trpěly nezájmem 

o zpracování. Většina autorů se v této souvislosti nejvíce zaměřuje na britsko-americké 

vztahy ve dvacátém století, zejména pak na vývoj do roku 1989, ale také na alianci 

Bush-Blair, a to především na jejich spolupráci a přístupy k válce v Iráku. 

Z hlediska primárních pramenů byly pro tuto práci stěţejní projevy amerických 

prezidentů a britských premiérů, přepisy jejich tiskových konferencí, tiskové zprávy      

a prohlášení, stanoviska, zprávy apod. Tyto dokumenty byly k dispozici v archivu 

Bílého domu (www.whitehouse.gov), na stránkách The American Presidency Project – 

The Public Papers of the Presidents (http://www.presidency.ucsb.edu/index_docs.php), 

dále na oficiálních stránkách Downing Street č. 10 (www.number10.gov.uk), případně 

na osobních webech amerických prezidentů a britských premiérů. U některých 

pramenů se mi však nepodařilo dohledat originální zdroj – v takových případech jsem 
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pak čerpala zejména z přepisů těchto pramenů v internetových novinách světových 

periodik. Při analýze pramenů jsem částečně vycházela i z pamětí státníků, zejména 

premiérky Margaret Thatcherové – Roky na Downing Street a premiéra Tonyho Blaira 

– A Journey, a dále prezidentů Billa Clintona – Můj život a George W. Bushe – 

Decision Points. Pro tyto tituly je společná čtivá forma, nicméně zde bezpochyby platí, 

ţe informace z těchto typů pramenů je nutné brát s určitou rezervou a klíčové 

informace (momenty) ověřovat u třetí strany. 

Jako velmi přínosné pro lepší pochopení tématu, především při zpracování 

 kapitoly mapující cestu k irácké válce, se ukázaly být některé vládní dokumenty. 

Zmínila bych například zprávu Tonyho Blaira 11. září 2001: Odpověď (11 September 

2001: The Response), ve které premiér předloţil parlamentu důkazy o vině Usámy bin 

Ládina a Al-Káidy za teroristické útoky na USA a ve které na základě dosud 

shromáţděných informací obhajoval připravovanou vojenskou invazi do Afghánistánu. 

Dále se jedná o dokument vydaný britským kabinetem Irácké zbraně hromadného 

ničení: hodnocení britské vlády (Iraq´s Weapons of Mass Destruction: The Assessment 

of the British Government), ve kterém se uvádí, ţe Irák představuje hrozbu jak pro 

Británii, tak pro zbytek světa, a ţe je schopen a ochoten pouţít zbraně hromadného 

ničení. Ačkoliv je dnes tato zpráva zpochybňována, neboť je zaloţena na nepřesných    

a často nadhodnocených informacích tajných sluţeb, britský dokument patří 

k mezníkům vztahu Bush-Blair, protoţe Británie tím uznala Irák za aktuální nebezpečí, 

coţ velkou měrou přispělo k britské účasti na pozdějším vojenském zásahu proti 

Saddámu Husajnovi. Jako poslední bych zmínila Národní bezpečnostní strategii USA 

z roku 2002 (The National Security Strategy of the United States of America 2002), 

která představuje novou bezpečnostní koncepci a přístupy Spojených států v reakci na 

aktuální hrozbu terorismu po útocích z 11. září. Její podstatou je nahrazení 

studenoválečné doktríny odstrašení doktrínou preventivní války, která v případě 

ohroţení bezpečnosti USA dovoluje nečekat na útok a zasáhnout jako první. Tento 

dokument přispěl k lepšímu pochopení motivů a postojů Bushovy administrativy, které 

vedly k invazi do Iráku. 

Pro napsání této práce byla podstatná i sekundární literatura. Z pouţitých titulů 

bych vybrala například monografii A Special Relationship – Anglo-American Relations 

from the Cold War od britského profesora mezinárodních vztahů Johna Dumbrella. 

Tato kniha je dobrým výchozím bodem pro pochopení zvláštních vztahů, protoţe 

představuje ucelený pohled na tuto problematiku. Jejím minusem je občasná 
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„učebnicovost― a to, ţe nezabíhá příliš do hloubky, coţ se týká především kapitol 

mapujících speciální vztah po roce 1990. Přínosnou byla také publikace britského 

profesora historie Johna Baylise Anglo-American Relations Since 1939: The Enduring 

Alliance, jejíţ jádro sice tvoří především analýza fungování atlantické aliance v druhé 

polovině dvacátého století, nicméně kniha přesahuje i do poloviny 90. let, čímţ 

poskytla relevantní informace pro část týkající se debaty o budoucnosti zvláštního 

vztahu po skončení studené války. 

Pro mou práci byly také důleţitými zdroji knihy Hug Them Close: Blair, 

Clinton, Bush and the „Special Relationship“ a The Unfulfilled Prime Minister: Tony 

Blair´s Quest for a Legacy od britského novináře Petera Riddella. První z nich, jak 

ostatně název napovídá, se podrobně věnuje vývoji, podobě a proměnám britsko-

amerických vztahů od počátku 90. let minulého století aţ do roku 2002/2003, kdy jiţ 

v Bílém domě působil George W. Bush a v čele britské vlády stál Tony Blair. 

Publikace obsahuje popisy událostí, vyjádření politiků a jiných významných osob. 

Druhá Riddellova kniha se sice jiţ více zaměřuje na Tonyho Blaira a jeho vztah 

s Evropou neţ s Amerikou, ale i tak poskytla mnoho cenných informací (například        

o Blairově diplomatickém úsilí po útocích z 11. září, kdy se snaţil dát dohromady 

koalici proti terorismu). 

 Situací po 11. září se pak zabývají monografie Bushova válka a Plan of Attack 

od známého amerického novináře Boba Woodwarda. Knihy přinášejí zajímavý pohled 

do zákulisí rozhodovacího procesu Bushovy administrativy v době po teroristických 

útocích na USA, kdy sledují vývoj událostí, jeţ vedly k intervenci do Afghánistánu       

a později do Iráku. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, ţe není úplně jasné, do 

jaké míry Woodward reflektuje skutečné dění v Bílém domě – knihy jsou postaveny 

především na rozhovorech, nemají poznámkový aparát, a tudíţ informace předkládané 

autorem nelze zcela ověřit.  

Naproti tomu vývojem britské zahraniční (částečně i domácí) politiky od září 

2001 aţ do počátku roku 2003 se zabývá britská profesorka mezinárodních vztahů Jane 

M. O. Sharpová ve svém díle Debunking the Myth: The US-UK „Special Relationship“ 

After Iraq (text je součástí sborníku vedeným Matthewem Evangelistou & Vittoriem 

Emanuelem Parsim, Partners or Rivals? European-American Relations after Iraq). 

Autorka je v přístupu k Tonymu Blairovi a jeho podpoře USA ve válce v Iráku velmi 

kritická, nicméně text poskytuje uţitečné informace z hlediska dění ve Velké Británii 

ve sledovaném období.  
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Pro pochopení americké zahraniční politiky a Bushovy doktríny byly velmi 

přínosné publikace America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy od 

dvojice Ivo H. Daalder a James M. Lindsay a dále kniha The Bush Doctrine and the 

War on Terrorism: Global Response, Global Consequences od autorů Mary 

Buckleyové a Roberta Singha. 

V zahraniční politice Velké Británie hraje kromě Spojených států velkou úlohu 

také Evropa. Pro lepší proniknutí do této problematiky jsem vycházela z monografie 

Allies at War: America, Europe, and the Crisis over Iraq, jejímiţ autory jsou analytici 

Brookings Institution Philip H. Gordon a Jeremy Shapiro. 

Co se týče článků v odborných časopisech, důleţitým zdrojem informací byly 

například The US-UK Special Relationship: Taking the 21st-Century Temperature od 

jiţ jednou zmiňovaného Johna Dumbrella nebo The Double Interregnum: UK-US 

Relations Beyond Blair and Bush od profesora mezinárodních vztahů působícího 

na Birminghamské univerzitě Davida Hastingse Dunna. První text se zabývá 

transatlantickými vztahy po odchodu Tonyho Blaira z funkce britského premiéra           

a nástupu Gordona Browna. Autor se domnívá, ţe i kdyţ politické a hlavně osobní 

vztahy mezi Georgem W. Bushem a Gordonem Brownem nebyly tak dobré jako za 

Blaira, zvláštní vztah nadále existuje, protoţe stále trvá obranná a zpravodajská 

spolupráce. Ve druhém článku se profesor Dunn zabývá mimo jiné otázkou, zdali Tony 

Blair dokázal vyuţít svoji podporu vůči USA k získání vlivu a výhod pro Británii. 

Dunn dochází k závěru, ţe Blair v tomto směru nejenţe neuspěl, ale navíc svým 

přimknutím k Americe téměř zničil vztahy Velké Británie s Evropou. Dále bych 

zmínila například texty Rethinking Anglo-American Relations a A "Special 

Relationship"? America, Britain and the International Order Since Second World War 

od Davida Reynoldse, které poslouţily jako základ pro úvodní kapitolu zabývající se 

vývojem zvláštního vztahu. Oba články představují kvalitní zdroje informací, protoţe 

daná problematika je zde zpracována velmi přehledně a předkládá cenná fakta.              

V úvodu diplomové práce, který uvádí do problematiky, je s menšími úpravami 

pouţita kapitola bakalářské práce
2
 autorky, jeţ se věnuje britsko-americkým vztahům 

v 80. letech minulého století (především vztahu mezi premiérkou Margaret 

Thatcherovou a prezidentem Ronaldem Reaganem), a která uvádí do kontextu. 

                                                 
2
 Barbora Šohájková, Britsko-americké vztahy v éře Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana: Možnosti 

a limity zvláštního vztahu (Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních 

studií, 2008), 49 s. 
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Nejdůleţitějším zdrojem informací byl zcela jednoznačně internet, jenţ umoţnil 

přístup nejen k primárním zdrojům, ale také například k informačním databázím typu 

EBSCO, JSTOR či SAGE nebo na stránky renomovaných amerických a britských 

think tanků jako Brookings Institution či Chatham House. 

Internet také umoţnil přístup k zahraničním novinovým článkům a časopisům. 

Jejich význam byl podstatný především při zpracování poslední kapitoly zabývající se 

relativně aktuální problematikou – britsko-americkými vztahy v letech 2003 aţ 2008. 

Články většinou slouţily jako všeobecný úvod do analyzovaného tématu nebo pro 

získávání dílčích informací. Vyuţity byly především internetové portály The New York 

Times, CNN, The Guardian, The Economist, The Independent a BBC.  

Na závěr bych chtěla dodat, ţe v rámci Institutu mezinárodních studií Fakulty 

sociálních věd UK vznikla v roce 2008 diplomová práce na velmi podobné téma. 

Autorka Olga Ţáčková se ve své práci 'Zvláštní vztahy' mezi Velkou Británií                  

a Spojenými státy a jejich renesance po 11. září 2001
3
 zabývá britsko-americkými 

vztahy od 18. století aţ do odchodu premiéra Tonyho Blaira v roce 2007. Ačkoliv Olga 

Ţáčková zpracovala téma zvláštních vztahů podle mého názoru velmi dobře, nemohu 

zcela souhlasit s jejím někdy aţ příliš jednostranným viděním vztahu Bush-Blair, který 

z mého pohledu nebyl vţdy tak bezproblémový, jak autorka uvádí. I kdyţ jsme 

s autorkou v některých ohledech vycházely ze stejných zdrojů, v mé práci se budu 

snaţit nejen o kritičtější přístup, ale také o nové poznatky a závěry, k čemuţ by měl 

pomoci i fakt, ţe je má práce psaná z většího odstupu od probíraných událostí                

a soustřeďuje se na mnohem kratší časový úsek. 

Tématu zvláštních vztahů, ale i obecněji britsko-americkým vztahům se věnuje 

větší pozornost (zejména mediální) ve Velké Británii neţ ve Spojených státech. 

Z tohoto důvodu v diplomové práci převaţují zdroje (monografie, studie, odborné 

články, novinové články a časopisy) spíše od britských, neţli od amerických autorů. 

  

                                                 
3
 Olga Ţáčková, 'Zvláštní vztahy' mezi Velkou Británií a Spojenými státy a jejich renesance po 11. září 

2001(Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2008), 106 s. 
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1.5 Definice a vysvětlení pojmů 
 
Pro lepší pochopení tématu a snazší orientaci v této práci je potřeba vysvětlit 

několik pojmů. Pojem zvláštní (nebo také speciální) vztah je ustálený termín, kterým se 

charakterizují nadstandardní a institucionalizované vztahy mezi Spojenými státy 

americkými a Velkou Británii. Zvláštní vztah odkazuje na neobvykle blízké politické, 

ekonomické, vojenské, obchodní a kulturní vztahy mezi oběma zeměmi. Stejný jazyk, 

společná historie a kultura, vojensko-obranná a zpravodajská spolupráce, spolupráce 

v jaderné oblasti nebo vzájemný obchod vţdy hrály a stále hrají velkou roli ve 

vzájemných vztazích. Ačkoliv mají Spojené státy i jiné nestandardní vztahy, například 

s Izraelem, Kanadou nebo Mexikem, pouze s Velkou Británií spolupracují pravidelně    

v plánování a provádění vojenských operací, otevřeně si vyměňují know-how v oblasti 

jaderných technologií či si poskytují citlivé obranné a zpravodajské informace.
4
 

V této práci budu pro Spojené státy americké pouţívat zkrácené názvy a to 

Spojené státy, Amerika, USA, Washington či Bílý dům, a pro Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska ekvivalenty Spojené království, Velká Británie, Británie, 

Londýn nebo Downing Street.  

Cizí názvy, dokumenty, texty atd. zmiňované v práci jsou přeloţeny do 

současného českého jazyka s uvedením anglického originálu v závorce nebo jsou 

případně ponechány pouze v originále. Veškeré citace, případně parafráze, pokud není 

uvedeno jinak, jsou přeloţeny autorkou této práce. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 Wither, „An Endangered Partnership…,― 48. 
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2. Historický exkurz: vývoj „zvláštního vztahu“ od 
konce druhé světové války do počátku 90. let 
dvacátého století 

 

 2.1 Vznik „zvláštního vztahu“ 
 
Spojenectví mezi Velkou Británií a Spojenými státy začalo být od poloviny     

40. let minulého století označováno jako zvláštní (nebo také speciální) vztah.         

Tento pojem zavedl a prosadil Winston Churchill, který jej poprvé pouţil ve svém 

proslulém fultonském projevu v roce 1946. Toto označení se záhy uchytilo na obou 

březích Atlantiku, ačkoliv své příznivce si termín našel spíše v Británii.  

Podstatou onoho zvláštního spojenectví byla úzká spolupráce na mnoha 

úrovních, jejíţ kořeny bychom nalezli v době vypuknutí 2. světové války. Právě 

společné ohroţení a tentýţ nepřítel v podobě nacistického Německa poloţily základ 

tomuto zvláštnímu vztahu, který byl posléze utuţován po několik desetiletí a o kterém 

by se dalo říct, ţe přetrval aţ do dnešních dní. Čtyřicátá léta minulého století opravdu 

znamenala přelom, protoţe do té doby panovala ve vzájemných vztazích spíše velká 

rezervovanost. Vzájemnou nedůvěru dokládal mimo jiné i fakt, ţe ještě po roce        

1920 mělo americké námořnictvo plán, který počítal s moţností střetu s britskou 

válečnou flotilou.
5
 Protoţe ani osobní vztahy mezi americkým prezidentem Woodrow 

Wilsonem a britským ministerským předsedou Davidem Lloydem Georgem nebyly 

příliš vřelé, nic nenasvědčovalo tomu, ţe by měl v dohledné době nastat nějaký zásadní 

obrat. Nutno podotknout, ţe právě osobní vztahy mezi hlavními představiteli obou zemí 

odjakţiva výrazně ovlivňovaly podobu zvláštního vztahu.
6
  

S příchodem krize, která zachvátila mezinárodní scénu na přelomu třicátých       

a čtyřicátých let 20. století, nastala ve vzájemných vztazích podstatná změna. Kromě 

společného nepřítele stálo u zrodu úzké spolupráce mezi oběma státy přátelství 

prezidenta Franklina D. Roosevelta a ministerského předsedy Churchilla. Tato 

kooperace pak byla posílena zejména po vstupu USA do války v roce 1941. Svou roli 

při vzniku speciálního vztahu také nepochybně sehrála společná tradice politického 

                                                 
5
 Henry Kissinger, „Reflection on a Partnership: British and American Attitudes to Postwar Foreign 

Policy,― International Affairs  58, č. 4 (podzim 1982): 576.  
6
 John Dumbrell, A Special Relationship – Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq (New 

York/London: Palgrave Macmillan, 2007), 4-5. 
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liberalismu a společný jazyk – dva důleţité faktory, které ovlivnily celkové porozumění 

a usnadnily vzájemnou komunikaci. 

Vedle osobních sympatií ovšem existovaly i mnohem prozaičtější důvody proč 

spolupracovat – obě země si totiţ dobře uvědomovaly, ţe se navzájem potřebují také 

z čistě praktického hlediska. Po pádu Francie v roce 1940 zůstala Británie v Evropě 

v bojích proti Hitlerovu Německu osamocena a nutně potřebovala pro přeţití americkou 

podporu. Na druhé straně Spojené státy potřebovaly britské kolonie jako zdroj surovin   

a britské královské loďstvo mělo důleţitý význam v obraně atlantických vod. Navíc od 

roku 1942 se Britské ostrovy staly hlavní základnou, odkud byly prováděny útoky na 

obsazenou Evropu.
7
 Během války pak spolupráce pokračovala především díky 

provázání zpravodajských sluţeb a pak také v rámci Velké trojky (Velká Británie, 

USA, SSSR), kde byl hlavní „dvojblok― tvořen právě Británií a Spojenými státy. 

 

 2.2 Amerika a Velká Británie ve studené válce 
 

 Poválečné období (přibliţně aţ do počátku šedesátých let) patřilo k éře, kdy byl 

vztah co do kvality nejvýznamnější. Zvláštní spojenectví přetrvalo i po skončení druhé 

světové války, kdy zejména kolem roku 1947 začaly vztahy opět nabírat na intenzitě. 

Faktem však je, aniţ by si to Britové byli ochotni připustit, ţe se od této chvíle 

zvyšovala britská závislost na USA, které začaly být ve vztahu dominantní. Z války 

vyšly sice obě země jako vítězové, ale Británie na tom byla ekonomicky podstatně hůř 

a stala se postupně finančně závislou na Spojených státech. Velká Británie se zapojila 

do Marshallova plánu, ale zároveň se Londýnu nelíbilo, ţe se k nim jejich spojenec 

choval stejně jako k ostatním evropským zemím; na zvláštní vztahy to však celkově 

výrazný dopad nemělo.  

S příchodem studené války a postupným rozpadem britského impéria se USA 

staly společně se Sovětským svazem světovou velmocí a Británie zaujala místo 

amerického nejvýznamnějšího spojence v Evropě. Novou společnou hrozbou se stal 

komunismus a politika SSSR, coţ bylo podstatné pro intenzitu vzájemného vztahu – 

nejuţší spolupráce fungovala právě v okamţiku, kdy šlo oběma aktérům o stejnou věc. 

                                                 
7
 David Reynolds, „A „Special Relationship"? America, Britain and  the International Order Since 

Second World War,― International Affairs  62, č. 1 (zima 1985-1986): 6. 
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Vedle vojensko-obranné a zpravodajské kooperace probíhala vzájemná 

spolupráce i v oblasti jaderných technologií. Jiţ během 2. světové války se obě země 

podílely na výrobě atomové bomby. V roce 1946 byl ale americkým Kongresem 

schválen tzv. McMahonův zákon, podle kterého Spojené státy nesměly předávat 

informace o jaderných zbraních třetím, coţ nesla vláda premiéra Clementa Attleeho 

velmi nelibě. Velká Británie tak byla najednou odříznuta od veškerých informací, coţ 

mělo za následek rozhodnutí britské vlády zahájit vlastní výzkum. Spolupráce byla 

znovu obnovena aţ v roce 1958 uzavřením zvláštní smlouvy mezi oběma státy. Dalším 

důleţitým mezníkem pak bylo setkání premiéra Harolda Macmillana s prezidentem 

Johnem F. Kennedym v Nassau v roce 1962, kde došlo k podpisu dohody, ve které se 

USA zavazovaly poskytnout Británii střely Polaris.
8
  

Nejváţnější střet v tomto období přišel v roce 1956 v podobě Suezské krize
9
, 

kdy bylo málem zpřetrháno i to nejzákladnější pouto spolupráce zpravodajských sluţeb. 

Británie byla tehdy v šoku, ţe se Spojené státy tak tvrdě a neústupně postavily proti ní; 

navíc šlo o velké vystřízlivění z pocitu o britské nezávislosti na USA a o jejich 

vroucném přátelství. Přibliţně od poloviny šedesátých let začal význam Británie pro 

Spojené státy postupně slábnout, a to v důsledku úpadku britského velmocenského 

postavení; britské impérium přestávalo existovat tak rychle, jak jednotlivé kolonie 

získávaly nezávislost. Na vině byly také spory obou zemí v přístupu k válce ve 

Vietnamu, kdy premiér Harold Wilson odmítl poslat britské jednotky do boje. 

Příslovečnou poslední kapkou bylo rozhodnutí kabinetu v roce 1967 o staţení britských 

vojsk ze všech oblastí na východ od Suezu (oblast Perského zálivu a Singapur měly být 

opuštěny do konce roku 1971). Washington byl ostře proti, nejvíce mu šlo o setrvání 

Britů v oblasti Zálivu, kde byla jejich přítomnost vnímána jako nejdůleţitější zejména 

kvůli umístění zpravodajských sluţeb.
10

 

V reakci na Suez a Vietnam zachvátila Evropu vlna antiamerikanismu, která se 

nevyhnula ani Spojenému království. V sedmdesátých letech se Británie po vstupu do 

Evropského hospodářského společenství (EHS) více přikláněla k evropským 

spojencům, navíc měla velké ekonomické problémy, které ji mimo jiné nutily rušit své 

globální závazky – ke značné nelibosti Spojených států. Američané se v této době více 

                                                 
           

8
 Jednalo se o střely s jadernými hlavicemi pouţívané pro odpalování z ponorek. 

9
 Suezská krize – blíţe viz např. William R. Louis.  Ends of British Imperialism: The Scramble for 

Empire, Suez and Decolonization: Collected Essays (London: I.B. Tauris), 2006. 
10

 Reynolds, „A „Special Relationship―?…,― 15. 
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zaměřili na spolupráci s EHS jako celkem a pozornost se přenesla na budování 

partnerství se Spolkovou republikou Německo. Význam zvláštního vztahu upadal          

a v jeho rámci se závislost Velké Británie na USA neustále zvyšovala; britské postavení 

ve světě mělo váhu podle toho, jak se v daný moment zachovaly Spojené státy. 

 

2.3 Reagan – Thatcherová: nová éra zvláštního vztahu 
 

Období osmdesátých let minulého století bývá často pokládáno za jakousi 

renesanci britsko-amerických vztahů. Ve Spojených státech nastoupila v roce 1981 

nová administrativa v čele s prezidentem Ronaldem Reaganem, se kterým přišla do 

Bílého domu ambiciózní zahraniční politika ostře zaměřená proti komunismu                 

a především proti Sovětskému svazu. Změna vlády se dotkla i Velké Británie, kde         

o dva roky dříve, konkrétně v roce 1979, vyhrála volby Konzervativní strana                 

a ministerskou předsedkyní se stala Margaret Thatcherová, která byla v zásadě 

povaţována za předchůdkyni reaganovského neokonzervatismu.  

Po jistém útlumu z let minulých byla síla vzájemného vztahu obnovena, a to 

převáţně díky osobnímu přátelství obou státníků, jejichţ názory a postoje, zejména 

k politice vůči Sovětskému svazu, byly velmi podobné. Stále však existovala velká 

nerovnoměrnost ve vztahu, ve kterém Spojené státy nadále značně dominovaly. Britská 

závislost na USA se ještě zvýšila, zatímco britský vliv na rozhodnutí Washingtonu se 

ještě sníţil. V ţádném případě jiţ nebylo moţné vzájemný vztah charakterizovat jako 

rovnocenné partnerství. V podstatě se dalo říci, ţe britsko-americké vztahy byly na 

bilaterální úrovni podobné těm, jaké měly USA např. se Spolkovou republikou 

Německo. To, v čem se vztahy mezi Amerikou a Británií lišily od ostatních, bylo právě 

ono přátelství mezi prezidentem Reaganem a premiérkou Thatcherovou a pak také fakt, 

ţe Spojené království bylo často jedinou zemí mezi evropskými spojenci, která se 

postavila na stranu USA, kdyţ vypukla nějaká mezinárodní krize.
11

 Ještě 

z „předreaganovské éry― můţeme k takovým případům řadit například sovětskou invazi 

do Afghánistánu v roce 1979, kam jak USA, tak Británie dodávaly zbraně afghánským 

mudţahedínům. Pouze Margaret Thatcherová vyjádřila v duchu zvláštního vztahu 

jednoznačnou podporu americkému prezidentu Carterovi v jeho kříţové výpravě proti 

                                                 
11

 Paul Sharp, Thatcher´s Diplomacy: The Revival of British Foreign Policy  (New York: Macmillan 

Press, 1997), 107. 
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SSSR.
12

 Podobně se Británie zachovala i na počátku 80. let, kdy se jednalo o rozmístění 

raket středního doletu na evropský kontinent. Premiérka Thatcherová byla tehdy ještě 

spolu s francouzským prezidentem Mitterrandem (ten byl ovšem proti umístění raket na 

francouzské půdě) jediná, kdo podporoval rozmístění amerických Pershingů v západní 

Evropě.
13

 

Obecně platilo, ţe v otázkách kontroly zbrojení či v rámci regionálních konfliktů 

kombinovala britská vláda postupy, které většinou zahrnovaly na jedné straně podřízení 

se vedoucí úloze Spojených států a na druhé připravenost ke kritice jejich kroků, 

případně připravenost k podání návrhu alternativních řešení. Schopnost Británie 

ovlivnit americkou politiku závisela na několika faktorech. Předně záleţelo na míře 

závazků obou zemí. Dále bylo určující, jak dalece se Britům podařilo proniknout do 

politických jednání ve Washingtonu. V neposlední řadě šlo i o to, ţe se Británii lépe 

vyjednávalo, jestliţe za sebou měla podporu ostatních západoevropských zemí.
14

  

V osmdesátých letech se Spojené království často chovalo jako hlavní spojenec 

USA; obvykle to však nezůstalo bez odezvy a Británie si mnohdy vyslouţila kritiku od 

jiných států. V některých případech, jako například ve válce o Falklandy
15

 v roce 1982, 

se Spojené státy zachovaly v duchu zvláštního vztahu a postavily se na stranu Británie. 

V jiném případě, o rok později v Grenadě
16

, se zase pro změnu ukázala ona 

nerovnoměrnost ve vzájemných vztazích a Británie byla nucena „spolknout― svůj 

nesouhlas s americkou invazí. Při útoku USA na Libyi
17

 v roce 1986 se Velká Británie 

                                                 
12

 Petr Luňák,  Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997), 294. 
13

 Ibid., 302. 
14

 Peter Byrd, British Foreign Policy Under Thatcher (Oxford: Philip Allan, 1998), 32. 
15

 Válka o Falklandy – nevyhlášená válka mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandské ostrovy 

v roce 1982, konflikt skončil poráţkou Argentiny. USA se nejprve snaţily vyjednat smír, poté plně 

podpořily Velkou Británii – jednalo se o diplomatickou, zpravodajskou a vojenskou pomoc.  

           
16

 Invaze na Grenadu – zásah USA proti levicovým extremistům na ostrově Grenada v karibské oblasti. 

Radikálové, podporovaní SSSR a Kubou, ovládli ostrov v roce 1979, k invazi došlo na podzim 1983. 

Velká Británie se o invazi dozvěděla pouze den před jejím zahájením. Premiérka Thatcherová povaţovala 

akci za přehnanou, Grenada byla navíc členem Commonwealthu. Roztrţka nicméně neměla na zvláštní 

vztah velký vliv.  
17

Bombardování Libye - Libyjský reţim v čele s plukovníkem Muammarem Kaddáfím byl od 70. let 

minulého století znám svou silnou podporou řadě teroristických organizací. Navíc se libyjská vojska 

přímo angaţovala například v občanské válce v Čadu a v několika dalších konfliktech. USA se tomuto 

nejprve snaţily čelit uvalením hospodářských sankcí, nicméně Libye ve svých aktivitách pokračovala        

i nadále. Vše vyvrcholilo v polovině dubna 1986, kdy USA podnikly rozsáhlý útok na strategické cíle      

v Tripolisu a Benghází – jednalo se zejména o vojenské základny a letiště. Z evropských spojenců se do 

akce zapojila pouze Velká Británie, jejíţ ministerská předsedkyně veřejně deklarovala USA podporu         

a přislíbila poskytnout britské letecké základny. 
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postavila za svého spojence a svým způsobem tak oplatila Washingtonu pomoc, které 

se jí dostalo ve falklandské válce.
18

  

Na podzim roku 1986 obě země řešily problémy, které vyvstaly díky 

americkému konceptu jaderného odzbrojení. Evropu, ale především Velkou Británii, 

vyděsil postup prezidenta Reagana, který se na summitu v islandském Reykjavíku 

v podstatě dohodl s novým sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem na eliminaci 

veškerých jaderných zbraní. Ačkoliv konečné dohody nakonec dosaţeno nebylo, podle 

Evropanů, ale i části Reaganových poradců, americký prezident tímto postupem 

zpochybnil základy transatlantické bezpečnosti fungující několik desetiletí. Naplnění 

Reykjavíku by znamenalo, ţe by se Spojené státy a západní Evropa vzdaly značné části 

jaderného odstrašení, zatímco Východ by si ponechal konvenční převahu v Evropě.
19

 

Premiérka Thatcherová byla velmi znepokojena, kdyţ se dozvěděla, jak mohla jednání 

na summitu dopadnout. Sama byla proti tzv. nulové variantě, protoţe podle jejích slov 

„jaderné zbraně vţdy povaţovala za vyváţení nepřipravenosti západní Evropy čelit 

náhlému rozsáhlému útoku Varšavského paktu―.
20

 Navíc hrozilo, ţe by byly 

zlikvidovány i rakety Trident, čímţ by Británie přišla o svůj nezávislý jaderný 

zastrašovací prostředek. Při následném setkání v Camp Davidu pomohly při řešení této 

napjaté situace právě nadstandardní vztahy mezi prezidentem Reaganem a britskou 

ministerskou předsedkyní Thatcherovou, která zde vysvětlovala (nejen) britské 

znepokojení s americkým postupem ve věci jaderného odzbrojení. Ronald Reagan 

nakonec upustil od původního plánu a celá odzbrojovací akce vyvrcholila v prosinci 

1987 podepsáním Smlouvy o likvidaci jaderných raket středního doletu (INF)
21

, kde se 

USA a SSSR dohodly na staţení sovětských raket SS-20 a amerických raket Pershing 

s doletem 500-5 500 km z evropských území. 

Ačkoliv byl zvláštní vztah stále značně asymetrický, dosáhl během vlády 

Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana (od dob Winstona Churchilla a Franklina        

D. Roosevelta) nepochybně svého vrcholu. Svou roli zde sehrála především vzájemná 

náklonnost obou státníků a vyznávání stejných hodnot. Premiérka Thatcherová 

povaţovala vztahy s USA za speciální uţ jen pro kulturní a historické vazby mezi 

                                                 
18

 Rozdíly v chování (a v přístupu k problému) obou zemí byly v podobných případech ovlivněny 

především momentální (ale i dlouhodobou) mezinárodní situací, dále aktuálními poměry na domácí 

politické scéně, a v neposlední řadě vlastními zájmy spolu s mírou závazků (nejen) v dané oblasti. 

           
19

 Luňák, Západ…, 316.  

           
20

 Margaret Thatcherová, Roky na Downing Street (Praha: Naše Vojsko, 1996), 321. 

            
21

 Smlouva o likvidaci jaderných raket středního doletu a krátkého doletu, angl. Intermediate-Range 

Nuclear Forces Treaty – INF. V platnosti od 1. června 1988, zcela naplněna v roce 1991.  
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oběma zeměmi. Navzdory tomuto pohledu však bylo jasné, ţe spíše neţli „sentiment― 

to byly vlastní zájmy, vliv a prospěch, co určovalo základní podstatu zvláštního vztahu 

v této dekádě.
22

 Stejně tak nemůţe být pochyb o tom, ţe i kdyţ si Margaret 

Thatcherová velmi povaţovala svého blízkého vztahu k americkému prezidentovi, bylo 

jasné, ţe zvláštní vztah často pouţívala jakoţto „diplomatický nástroj―. Důvodem pro 

toto jednání byla vedle prosazování vlastních zájmů a cílů především snaha                    

o znovuposílení britského postavení na mezinárodní scéně.
 23

 A v očích Britů – budou-li 

silným a spolehlivým spojencem, budou nadále „zajímaví― (a důleţití) pro Spojené 

státy. Silná transatlantická vazba byla pro Brity podstatná, protoţe si Londýn dobře 

uvědomoval, ţe Británie bude mít větší globální vliv jako partner USA neţ jako člen 

evropského společenství.
24

 

 

2.4 Specifika, shody a rozpory v britsko-amerických vztazích 
 

Existenci zvláštního vztahu si sice uvědomovaly obě strany, ale realita 

několikrát ukázala, ţe jeho význam si někdy kaţdý z partnerů vykládal jinak. Na obou 

březích Atlantiku se našli odpůrci tohoto svazku – v USA byl zpočátku hlavní postavou 

státní tajemník Dean Acheson. V Británii se na politice zvláštního vztahu shodli jak 

konzervativci, tak labouristi s výjimkou levicového křídla v Labour Party okolo 

manifestu Keep Left 
25

. Svůj vztah k USA viděli Britové asi takto: 1. britsko-americká 

osa byla povaţována za pilíř úspěchu Západu ve studené válce (pohled jednotlivých 

amerických administrativ se ovšem vţdy v náhledu lišil), 2. snaha Britů ovlivňovat       

a usměrňovat americkou politiku zvláště v bezpečnostních otázkách (to se týkalo 

hlavně americké politiky na Dálném východě v padesátých letech 20. století),              

3. Británie si byla vědoma toho, ţe americká podpora (vůle) bude zásadní pro její 

postavení na nejvyšším stupni v mezinárodních vztazích.
26

  

Je důleţité si uvědomit, ţe zvláštní vztah byl od počátku asymetrický (převahu 

měly Spojené státy) a Británie si svoji závislost často nechtěla připustit. Zejména po 

                                                 
22

 John Baylis, Anglo-American Relations Since 1939: The Enduring Alliance (Manchester: Manchester 

University Press, 1997), 197-198. 
23

 Ibid., 198. 

           
24

 William Wallace, „Reassessing the Special Relationship,― International Affairs 85, č. 2 (2009): 266. 
25

 Manifest Keep Left (1947) – podstatou bylo: 1. nezapojování se do jakýchkoliv mezinárodních 

struktur, 2. soustředit se na vnitřní záleţitosti Británie, 3. snaha o přeměnu britské společnosti na 

socialistickou, 4. kritika politiky USA, 5. snaha o jaderné odzbrojení. 
26

 Sharp, Thatcher´s Diplomacy…, 102. 
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skončení války, kdy byla britská pozice poměrně silná (válečná zkušenost byla stále 

ještě čerstvá a spojenecké pouto pevné), se naopak Britové snaţili o ovlivňování 

americké politiky ve svůj prospěch (např. britská snaha o úzkou kooperaci v oblasti 

jaderného výzkumu). Britská vláda řešila téměř vše na bázi bilaterálních dohod, 

k jejichţ dosaţení často vyuţívala zákulisní diplomacii, která byla usnadněna kontakty 

z dob války. Londýnu šlo vţdy hlavně o to, aby bylo Spojené království úzce napojeno 

na USA, ale zase natolik nezávislé, aby mohlo americkou politiku ovlivňovat.
27

 

Specifičnost zvláštního vztahu spočívala především v četnosti jednání nebo 

způsobu řešení problémů – schůzky byly poměrně časté a mnohdy zcela spontánní. 

Dalším důleţitým faktorem byla úzká spolupráce zpravodajských sluţeb, jejichţ 

počátek má své kořeny za 2. světové války. Spojené státy byly hlavním sponzorem, 

ovšem dobře věděly, proč tak činily – zejména britská zpravodajská síť ve třetím světě 

byla pro USA velmi podstatná. Samozřejmostí pak byly těsné vojenské kontakty, 

převáţně spolupráce námořnictev obou zemí. 

Na druhé straně existovaly i značné rozpory, například ekonomické –       

Spojené státy naléhaly na Brity, aby zrušili obchodní omezení a protekcionismus 

týkající se britských obchodních styků se zeměmi Commonwealthu.
28

 Zdroje sporů 

představovaly také britské kolonie, Spojené státy tlačily na Británii, aby co nejdříve 

rozpustila své impérium. Důvody americké podpory dekolonizace byly                  

zřejmé – osvobozené země, zejména na Blízkém východě, znamenaly pro Američany 

nové obchodní klienty. Dále USA vadila nízká vojenská angaţovanost                   

Velké Británie – v padesátých letech se například Britové stáhli ze SRN. Od šedesátých 

let to potom byli právě Němci, kteří se v Evropě stali novým ekonomickým                    

a vojenským pilířem NATO.
29

 Na opačné straně zase Britům vadila americká 

angaţovanost mimo Evropu – odlišné pohledy měli oba aktéři například v otázce 

Palestiny nebo Íránu, kde Británie přišla o výhodnou pozici v přístupu k ropě. Se 

značnou nelibostí hleděli Britové také na to, ţe zatímco pro ně byl zvláštní vztah s USA 

vztahem jediným, Američané jich měli více, a to například se SRN či Izraelem. 

 

Vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy americkými prošly za poslední 

desetiletí velkými změnami – od nepřátelství přes úzké spojenectví aţ po stav, kdy bylo 
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prostě nutné následovat silnějšího. Mezi oběma zeměmi byla ve dvacátém století 

vybudována intenzivní spolupráce, jejímţ základem byly podobné zájmy a hodnoty. 

Jak Británie, tak USA byly proti kontinentální hegemonii v Evropě (nejdříve německé 

za 2. světové války, později se stal hlavním nepřítelem Sovětský svaz). Také podobná 

ideologie, i kdyţ toto je nutné brát s určitou rezervou, hrála ve vzájemných vztazích 

podstatnou roli. Ačkoliv z historie byla u Spojených států patrná spíše anglofobie, při 

konfrontaci s komunismem se stavěly za (nejen) anglofonní země. Typickým 

společným znakem byl také například odpor proti přílišným změnám na Dálném             

i Blízkém východě. Zvláštní vztah také čerpal z husté sítě osobních kontaktů, jejichţ 

kořeny měly původ ve spolupráci z čtyřicátých let 20. století (zejména mezi Franklinem 

D. Rooseveltem a Winstonem Churchillem; jednalo se ale i o kontakty z niţších 

úrovní). 

Do počátku šedesátých let bylo stále moţno hovořit o partnerství mezi oběma 

státy, ačkoliv i tehdy jiţ byla patrná určitá nerovnoměrnost. V sedmdesátých letech pak 

zvláštní vztah celkově zaznamenal útlum a vliv Británie na rozhodnutí Spojených států 

se ještě zmenšil. Navíc se v této době Spojené království po vstupu do EHS orientovalo 

více  na dění v kontinentální Evropě. 

Jistý zlom v historii zvláštního vztahu představovala léta osmdesátá,                    

a to převáţně díky nebývalému porozumění mezi premiérkou Margaret Thatcherovou         

a prezidentem Ronaldem Reaganem, kteří do určité míry „oprášili― sílu osobního 

přátelství na nejvyšší úrovni podobně jako tomu bylo v dobách 2. světové války. Jejich 

společný postoj v otázce tvrdého postupu proti komunismu, a Sovětskému svazu 

zejména, velmi přispěl k definitivnímu konci celého Východního bloku a tím k pádu 

ţelezné opony. V této dekádě i přes určité názorové rozpory obou státníků stála Velká 

Británie v kritických momentech po boku Spojených států. Nutno ovšem dodat, ţe se 

často ocitla v situaci, kdy se nemohla příliš rozhodovat a volba podpory USA jako 

hlavního spojence byla v té chvíli spíše hotová věc.
30

 

 

  

                                                 
30

 Viz např. v případě invaze na Grenadu v roce 1983. 
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3. Zvláštní vztah po skončení studené války. Spojené 
státy americké a Velká Británie v poslední dekádě 
dvacátého století 

      

 3.1 Konec studené války – konec zvláštního vztahu? 
 
S pádem Berlínské zdi a následným rozpadem Východního bloku skončila 

studená válka, která po více jak čtyři desetiletí ovlivňovala mezinárodní vztahy. Svět 

stál nyní na prahu nové éry, na kterou ovšem mnozí nazírali s jistou obavou. Konec 

studené války také ohrozil to, na čem byl zaloţen britsko-americký zvláštní vztah, 

úspěšně obnovený v osmdesátých letech. Se zánikem Sovětského svazu a rozpuštěním 

Varšavského paktu zmizelo ohroţení, které zajišťovalo existenci speciálního vztahu 

v uplynulých padesáti letech. Náhlá absence jasného a identifikovatelného nepřítele 

znamenala, ţe ona vojenská a bezpečnostní spolupráce, která byla po mnoho let jádrem 

zvláštního spojenectví, jiţ přestala mít v atlantickém spojenectví tak zásadní význam. 

Pro některé autory znamenala změna ve struktuře mezinárodní politiky zřetelný 

signál upozorňující na konec zvláštního vztahu.
31

 Jestliţe jiţ totiţ neexistovala 

společná hrozba v podobě komunismu a Sovětského svazu, jeţ by vyţadovala, aby 

Velká Británie byla pro Ameriku hlavním spojencem v Evropě, onen raison d'être pro 

tento vztah najednou zmizel. Podíváme-li se zpětně na problémy jako byl konflikt 

v Bosně, rozpory ohledně návštěvy lídra Sinn Féin Gerryho Adamse v USA nebo 

osobní neshody mezi americkým prezidentem Billem Clintonem a britským 

ministerským předsedou Johnem Majorem, byly pochybnosti o perspektivách 

zvláštního vztahu pochopitelné. K tomuto pohledu navíc přispíval vzrůstající zájem 

britské vlády o rozvíjení bliţší bezpečnostní a ekonomické spolupráce v rámci 

Evropského společenství v první polovině 90. let.
32

 

Vedle přesvědčení o tom, ţe speciální spojenectví s koncem studené války 

vyčerpalo své moţnosti, vznikl ve stejné době také alternativní pohled na moţný vývoj 

vztahů mezi Washingtonem a Londýnem. Tento názor byl zaloţen na mínění, ţe 

zvláštní vztah byl jiţ tak institucializován na pracovní bázi (skrze soustavné návštěvy 

úředníků na všech úrovních, společné pracovní skupiny apod.), ţe tyto úzké vazby 

                                                 
 
31

 K názoru o konci zvláštního vztahu po roce 1990 se přiklání například John Dickie ve své knize 
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1994). Podle autora skončil zvláštní vztah s rozpadem Varšavského paktu a se zánikem SSSR. 

 
32

 Baylis, Anglo-American Relations Since 1939…, 223. 



33 

 

z minulosti přetrvají, a to i navzdory konci studené války.
33

 Pokračování speciálního 

vztahu nahrávalo několik skutečností – např. projednávání dohody o poskytnutí střel 

Trident Británii, která by pomohla zachovat spolupráci v jaderné oblasti
34

, pokračující 

tradiční spolupráce zpravodajských sluţeb v širokém spektru oblastí, kde se zájmy 

obou zemí shodovaly (jmenujme například Blízký a Střední východ), a v neposlední 

řadě potřeba ozbrojených sil schopných intervence
35

, jeţ by v dohledné době vedla 

k uţší vojenské spolupráci mezi oběma státy.
36

  

Tento o něco více optimistický pohled na budoucnost britsko-amerických vztahů 

byl celkově zaloţen na tvrzení, ţe mezi Spojenými státy a Velkou Británií bylo 

v minulosti vybudováno tak silné spojenecké a bezpečnostní pouto, ţe by s největší 

pravděpodobností mělo být schopno přeţít i nejisté a konstantně se měnící mezinárodní 

prostředí, jaké nastalo v období po pádu ţelezné opony.  

Do poloviny devadesátých let byly tyto dva názory na perspektivu zvláštního 

vztahu víceméně vyrovnané.
37

 Spojenectví mezi Spojenými státy americkými a Velkou 

Británií bylo v předešlém čase předčasně odsouzeno k zániku jiţ mnohokrát. Jak ovšem 

píše profesor mezinárodních vztahů na Waleské univerzitě John Baylis „ještě nikdy 

nemusel speciální vztah čelit tak velkým výzvám a tlakům.― 
38

     

  

                                                 
33
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3.2 Atlantické spojenectví v letech 1989-1992 
 

Po odchodu amerického prezidenta Ronalda Reagana z Bílého domu se 

prezidentského úřadu ujal George H.W. Bush, zkušený politik, který dával od počátku 

najevo, ţe jeho zájmem bude především zahraniční politika. Na druhé straně Atlantiku 

začala Margaret Thatcherová další rok svého pobytu na Downing Street. Ačkoliv se 

oba státníci respektovali, vztahy na nejvyšší úrovni znatelně ochladly. Směrem k Velké 

Británii se prezident Bush snaţil udělat jakousi „tlustou čáru― za érou svého 

předchůdce. On, a především jeho ministr zahraničí James Baker, uţ nebyli nadále 

ochotní naslouchat (a často vyhovět) britské premiérce tak, jak tomu bylo zvykem         

u Ronalda Reagana. Sama Margaret Thatcherová si ve svých pamětech poznamenala: 

„(…) jako prezident cítil George Bush potřebu odlišit se od svého předchůdce: jeden ze 

způsobů, jakým toho dosahoval, bylo, ţe aţ nápadně zavrhoval zvláštní postavení, 

které jsem oceňovala u poradců a důvěrníků Reaganovy administrativy.―
39

 

V novém mezinárodním uspořádání se projevily dva faktory, které začaly 

přetvářet povahu atlantického spojenectví. Předně to byl pád komunismu a rozpuštění 

Východního bloku, který v podstatě během jednoho podzimu navţdy změnil politickou 

mapu světa. Rychlost, s jakou se tak stalo, zaskočila mnohé – mezi nimi i britskou 

premiérku Thatcherovou, která se neúspěšně snaţila odloţit německé znovusjednocení. 

Tímto postojem si příliš nezískala nejen prezidenta George Bushe, jenţ sjednocení 

Německa podporoval, ale ani německého kancléře Helmuta Kohla, coţ v konečném 

důsledku znamenalo ztrátu podpory dvou hlavních opor britské zahraniční politiky – 

Spojených států amerických a Evropy. Druhým faktorem pak bylo obnovené úsilí 

vstříc evropské integraci, reprezentované tehdejším předsedou Evropské komise 

Jacquesem Delorsem. Vytvoření jednotného trhu a pozdější Delorsův návrh na 

hospodářskou a měnovou unii, který vyvrcholil podepsáním Maastrichtské smlouvy 

v roce 1991, měl nepříjemné důsledky pro USA i Velkou Británii. Washingtonu se 

nejprve nepodařilo získat křeslo na jednáních o jednotném trhu, o které usiloval. Nadto 

Bílý dům znepokojovaly rozhovory o uţší evropské spolupráci v rámci bezpečnostní 

politiky a obrany – byť se během 90. let tyto snahy ukázaly jako nepříliš snadno 

uskutečnitelné.
40

 Hlavním důvodem tohoto znepokojení byly obavy Washingtonu, ţe 

institualizovaná evropská obranná kooperace bude „hrát do karet― domácím 
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izolacionistům, coţ bylo neţádoucí vzhledem k faktu, ţe USA po roce 1990 nejevily 

ţádné zřetelné známky přání zcela opustit svou roli v Evropě.
41

 Snahy o větší 

evropskou integraci měly vliv i na vládnoucí Konzervativní stranu, kde vzrůstal počet 

těch, kteří zaujímali negativní postoj vůči většímu zapojení Británie do evropských 

struktur. Za vlády Johna Majora, měly tyto antievropské tendence ve výsledku velký 

podíl na rostoucím zájmu konzervativců o bliţší spolupráci se Spojenými státy.
42

 

V období Bushovy administrativy také probíhala debata ohledně budoucnosti 

NATO a amerických závazků v Evropě. S pádem Sovětského svazu logicky vyvstala 

otázka o smyslu další existence Severoatlantické aliance a její případné podoby. Navíc, 

jak jiţ bylo řečeno, se v Evropě objevily snahy o posílení společné obrany v rámci 

Evropského společenství, a tato skutečnost nahrávala ve Spojených státech (vedle 

izolacionistů) těm, jeţ podporovali rozpuštění NATO (jakoţto reliktu studené války). 

Spojené státy však struktury NATO neopustily, protoţe aliance pro ně znamenala 

(nejen) přístup k jednání týkajících se evropských záleţitostí, coţ pro ně bylo velmi 

důleţité – třebaţe jiţ bylo nutno do budoucna počítat s menším vlivem, neţ jak tomu 

bylo v minulosti. Londýn setrvání Spojených států nepřekvapivě velmi přivítal              

a i v následujících letech vţdy v Evropě podporoval a obhajoval myšlenky 

„atlanticismu―, zejména pokud šlo o bezpečnostní otázky.
43

 

Pro Velkou Británii však bylo počátkem devadesátých let zdrojem znepokojení 

v kontextu zvláštního spojenectví něco jiného – fakt, ţe se Spojené státy začaly čím dál 

tím více orientovat na budování vztahů s Německem. Vůdčím protagonistou tohoto 

směru byl ministr James Baker, který se podle premiérky Thatcherové „snaţil do středu 

pozornosti posunout vztahy s Německem namísto zvláštních vztahů s Británií―
44

.         

O novém kurzu americké administrativy svědčila i roztrţka ohledně modernizace 

jaderných zbraní krátkého doletu (SNF – Short-Range Nuclear Force) v rámci NATO. 

Podle Londýna byly pro NATO jaderné zbraně nadále nezbytné v rámci jeho strategie 

pruţné reakce. Na druhé straně se kancléř Kohl v rámci zlepšení vztahů se Sověty 

přikláněl k postupnému sniţování jejich počtu a dokonce nevylučoval „třetí nulu―
45

. 

Spojené státy nakonec prosadily kompromisní řešení (příslib modernizace SNF zůstal 
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technicky vzato nedotčený, ale nové návrhy na redukci konvenčních zbraní poněkud 

zpochybňovaly logiku jakékoliv další generace taktických jaderných zbraní).      

Ačkoliv Margaret Thatcherová povaţovala tento výsledek za své vítězství, mnozí 

v přístupu Washingtonu viděli spíše další důkaz o novém americko-německém 

přiblíţení.
46

  

K premiérčině evidentní úlevě se úzký vztah s USA podařilo obnovit jiţ v létě 

roku 1990 – po iráckém obsazení Kuvajtu. Spojené království vyjádřilo Washingtonu 

jednoznačnou podporu pro ozbrojený zásah a spolu s dalšími zeměmi se účastnilo 

operace Pouštní bouře. Válka v Perském zálivu znamenala po dlouhé době sblíţení 

obou zemí. Margaret Thatcherová byla v době irácké krize ve Spojených státech           

a povzbuzovala amerického prezidenta k rázné akci. Na George Bushe, podle účastníků 

jednání, „udělala opravdu dojem, snad vůbec poprvé―.
47

  

 

Navzdory otřesu uvnitř Konzervativní strany v listopadu 1990, kdy byla 

Margaret Thatcherová donucena rezignovat, a který Washington sledoval s jistým 

znepokojením, John Major, její nástupce, si zakrátko vytvořil přátelský vztah               

s prezidentem Georgem Bushem.
48

 Jiţ během své první návštěvy v Bílém domě před 

Vánocemi téhoţ roku potvrdil nový britský ministerský předseda bezvýhradnou             

a aktivní podporu Spojeným státům ve válce v Zálivu.
49

 Podporu potvrdil hlasováním 

i britský parlament, který po celou dobu stál za tvrdým zásahem proti Iráku.
50

 S tímto 

„souzněním― pak poněkud kontrastovalo napětí mezi oběma zeměmi ohledně přístupu       

k rozpadu Jugoslávie a následné krvavé občanské válce v Bosně  a Hercegovině – tento 

problém se následně přenesl do nové administrativy prezidenta Billa Clintona. 

Ačkoliv si prezident Bush rozuměl s ministerským předsedou Johnem Majorem 

lépe neţli s jeho předchůdkyní, zvláštní vztah se v té době nacházel spíše v útlumu. 

Evropský kontext stále více převaţoval v britském politickém a ekonomickém 

rozhodovacím procesu. Premiér Major nechápal britsko-americké vztahy tak, ţe by 
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Londýn měl v atlantickém spojenectví hrát převáţně zprostředkovatelskou roli. Podle 

něj Spojené státy nechtějí jednapadesátý stát, ale raději silného spojence v Evropě.
51

 

 

   3.3 Britsko-americké vztahy v období 1993-1997: Bill Clinton      
a John Major 

 

Po překvapivé poráţce George H.W. Bushe v prezidentských volbách na podzim 

roku 1992 se nejvyššího úřadu ujal demokrat Bill Clinton, první americký prezident 

zvolený po konci studené války. Clinton byl (vedle Johna F. Kennedyho) dosud 

jediným americkým prezidentem, jenţ byl dobře informován o Velké Británii, neboť 

zde v šedesátých letech strávil rok v Oxfordu na Rhodesově stipendiu.  

Navzdory předpokladům nezačaly vztahy s vládou Johna Majora příliš šťastně. 

Toryové si situaci ztíţili sami uţ během prezidentské kampaně, kdy nejenţe nabídli 

pomoc týmu George Bushe – coţ bylo do té doby něco velmi neobvyklého – ale navíc 

byl Majorův kabinet obviněn, ţe se v rámci této spolupráce snaţil skrz britské 

ministerstvo vnitra najít kompromitující materiály ohledně Clintonových aktivit 

v Anglii během studentských protestů proti válce ve Vietnamu v šedesátých letech. 

Ačkoliv nebylo nic nalezeno a premiér Major popřel, ţe by se v tomto jakkoliv 

angaţoval, začátek nové kapitoly britsko-amerických vztahů nezačal vůbec dobře.
52

         

Ke zlepšení vzájemných vztahů jistě nepřispělo ani to, ţe si oba nejvyšší představitelé 

od počátku nebyli příliš sympatičtí a v osobních vztazích existovala značná 

rezervovanost. Počátkem devadesátých let se rozhodně nezdálo, ţe by měl prezident 

Clinton v úmyslu podporovat představy o speciálním vztahu s Velkou Británií. V tomto 

období se termín stal dokonce jakýmsi diplomatickým vtipem a jeho pouţívání bylo 

(neoficiálně) zakázáno na velvyslanectví Spojeného království ve Washingtonu.
53

 

V prvních letech Clintonovy administrativy se největší napětí točilo převáţně 

kolem neshod ohledně přístupu k válce v Bosně a Hercegovině
54

, a dále kolem 

Severního Irska – zejména v kauze udělení víza vůdci Sinn Féin Gerrymu Adamsovi. 

Oproti válce v Perském zálivu se názory Ameriky a Británie na řešení situace na 
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Balkánském poloostrově poměrně dost lišily. Konkrétně se Londýn a Washington střetl 

nad americkým plánem leteckého úderu proti Srbům a nad úmyslem zrušit zbrojní 

embargo OSN pro bosenské Muslimy. Vláda Johna Majora byla pro ponechání 

embarga, které znamenalo zamezení přísunu zbraní do regionu. Londýn k tomu vedla 

především obava o vlastní jednotky, které zde v rámci OSN operovaly od roku 1992. 

Neschopnost evropských zemí účinně zasáhnout a stále zhoršující se situace na 

Balkáně následně vedla k zapojení USA do konfliktu, ačkoli se Washington dlouho 

snaţil zůstat mimo přímé dění.  

I kdyţ byly nakonec britské síly v rámci NATO druhé nejpočetnější (po USA)
55

, 

tato skutečnost v zásadě nijak nereflektovala nějaké „zvláštní― porozumění mezi 

Clintonovou administrativou a Downing Street – rozporů vzniklých během oněch pěti 

let bosenského konfliktu bylo přece jen příliš mnoho. V širším kontextu pak rozdíly 

ohledně postupu v bývalé Jugoslávii ukázaly především na trvající nepřipravenost                     

(a neschopnost) Evropy řešit větší bezpečnostní konflikty bez aktivní účasti (a vedoucí 

úlohy) Spojených států amerických.
56

 

Rok 1994 přinesl další neshody na obou březích Atlantiku. Důvodem byla 

návštěva vůdce Sinn Féin (politické sloţky Irské republikánské armády, IRA) Gerryho 

Adamse ve Spojených státech. Irsko a Severní Irsko patřily vţdy k oţehavým tématům 

v britsko-amerických vztazích. Ve Spojených státech měli (a mají) své přívrţence jak 

irští katolíci (a IRA), tak i irští protestanti a zastánci britského postupu
57

 při řešení 

severoirského konfliktu. Druzí jmenovaní odmítali se Sinn Féin jednat, jelikoţ měla 

vazby na IRA, a zastávali názor, ţe se USA nemají vměšovat do záleţitostí Spojeného 

království. V otázce udělení víza Gerrymu Adamsovi se prezident Bill Clinton rozhodl 

přiklonit k názoru Rady pro národní bezpečnost (National Security Council, NSC, 

pozn. aut.), irské lobby a početné americko-irské komunity, která bojovala za vpuštění 

Adamse do země. Podle představitelů NSC měla Adamsova návštěva v USA posílit 

jeho pozici v Sinn Féin a v IRA a zároveň měla zvýšit vliv USA na jeho osobu.
58

 

Naproti tomu americké ministerstvo zahraničí včetně amerického velvyslance 

v Británii bylo proti. Argumentovalo tím, ţe se Gerry Adams beztak násilí nevzdá         

a jeho návštěva naruší vztahy s Londýnem (včetně americké schopnosti zajistit si 
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podporu Velké Británie v tehdy probíhající válce v Bosně, ale i v jiných 

záleţitostech).
59

 Výsledkem návštěvy vůdce Sinn Féin ve Spojených státech bylo 

podstatné ochlazení vztahů s britskou vládou. Jak píše Bill Clinton ve svých pamětech 

„britský tisk byl plný článků a sloupků, ve kterých se psalo, ţe jsem zničil krásné 

vztahy mezi našimi zeměmi. Navíc John Major se mnou po několik dní odmítal 

telefonicky mluvit―.
60

 Ačkoliv se po „kauze Adams― snaţil Washington napětí zmírnit, 

americká administrativa pokračovala v zasahování do severoirského mírového procesu 

i v dalších letech, a tato Clintonova aktivita byla vládou Johna Majora značně 

odmítána. V podstatě by se dalo říct, ţe prezidentova svéhlavost, poháněná touhou 

dosáhnout mezinárodního úspěchu jakoţto mírotvůrce, navíc bez nutnosti riskovat 

nasazení amerických vojáků, ukazovala stupeň americké bezstarostnosti ohledně 

narušení britsko-amerických vztahů.
61

 Zvláštní vztah zaţíval značný útlum a bylo 

otázkou, jaká bude jeho perspektiva v následujících letech. 

 

3.4 Nová kapitola ve vzájemných vztazích: Bill Clinton a Tony 
Blair  

 

Nástup britského ministerského předsedy Tonyho Blaira na jaře roku 1997 

přinesl příleţitost pro oţivení speciálního vztahu, jenţ v předchozích letech znatelně 

upadal. Předpokladů pro zlepšení transatlantického spojenectví bylo hned několik. Do 

Downing Street byl zvolen politik, který nejenţe si byl s americkým prezidentem 

generačně velmi blízko, ale navíc je spojovaly podobné politické vize a názory. Ještě 

před zvolením do premiérského úřadu, jakoţto labouristický předseda, začal Tony Blair 

pracovat na přeměně mateřské strany. Vznikl tak program New Labour
62

, který byl 

značně inspirován myšlenkami Clintonových Nových Demokratů
63

 (New Democrats). 

Základním prvkem této „modernizace strany― bylo vytyčení nového politického kurzu 

– tzv. třetí cesty – směru, který uznává ekonomický liberalismus, ale zároveň se snaţí 
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zachovat sociální jistoty a omezit státní intervencionismus
64

. V konečném důsledku 

znamenal tento přesun z levé části politického spektra více do jeho středu celonárodní 

volební vítězství pro labouristy po 18 letech vlády Konzervativní strany.
65

 Dalším 

faktorem ovlivňujícím zvláštní vztah bylo osobní přátelství mezi oběma státníky. 

Vzájemné sympatie, které byly patrné takřka od prvního setkání, dokonce evokovaly 

vzpomínky na Margaret Thatcherovou a Ronalda Reagana. Na společné konferenci 

v Londýně, čtyři týdny po Blairově zvolení, prezident Bill Clinton akcentoval 

„výjimečné partnerství― mezi oběma zeměmi, a Tony Blair zdůraznil politickou            

a ideologickou shodu v rámci třetí cesty, kdyţ například potvrdil slova prezidenta         

o tom, ţe „pro dnešní pokrokové strany musí být prioritou fiskální odpovědnost             

a prozíravost―
66

. 

V zahraniční politice se Blairova New Labour soustředila jednak na úzkou 

spolupráci se Spojenými státy, ale také na rozvíjení vztahů s Evropou.
67

 Náhled 

prezidenta Clintona a premiéra Blaira na vývoj a dění v Evropě byl více harmonický                

a koordinovaný neţ jak tomu bylo za vlády Johna Majora. Oba státníci se shodli, ţe 

„Británie uţ nepotřebuje volit mezi tím, jestli má být silná v Evropě nebo zda se má 

soustředit na svůj blízký vztah k USA―
68

; spíše, jak vysvětlil Blair, „tím, ţe budeme 

mít silnou pozici v Evropě, více upevníme naše vztahy se Spojenými státy―.
69

 

Rok 1998 potvrdil pozitivní směr, kterým se zatím zvláštní vztah ubíral. Nejprve 

v únoru, kdy vrcholila kauza ohledně vztahu Billa Clintona se stáţistkou Monicou 

Lewinsky, vyjádřil Tony Blair na návštěvě ve Washingtonu prezidentovi veřejnou 

podporu a později – na tiskové konferenci – navíc premiér prohlásil, ţe Bill Clinton 

není jen jeho kolega, ale také přítel.
70

 V stejném období rovněţ podpořila Blairova 

vláda americký ozbrojený zásah vůči Iráku, kde Saddám Husajn odmítal vpustit zbrojní 
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inspektory do země. Souhlas s útokem však Velkou Británii, jakoţto jediného spojence 

USA, dostal do izolace, protoţe ostatní evropské země v čele s Francií, jeţ počátkem 

devadesátých let tvořily koalici ve válce v Zálivu, odmítly na vojenském zásahu 

participovat.
71

 Blairova podpora leteckého úderu z prosince 1998 tak otevřela dnes jiţ 

dobře známou cestu k obviňování Británie ze zbytečné servilnosti vůči Bílému domu. 

Také britské veřejné mínění bylo podstatně méně nakloněno vojenské akci, ačkoliv 

v parlamentu byla drtivá většina zákonodárců pro.
72

 Na druhé straně Atlantiku 

s útokem souhlasilo přes 70% Američanů, i kdyţ téměř polovina z nich si nebyla jistá, 

zdali se touto akcí něco viditelně změní. Celkově se ovšem ukázalo, ţe proces 

probíhajícího impeachmentu neovlivnil názor občanů a většina věřila, ţe toto 

rozhodnutí prezident učinil ve prospěch Spojených států.
73

 

V témţe roce také vyvrcholil severoirský mírový proces, ve kterém jak            

Bill Clinton, tak Tony Blair sehráli významné role. Podle britského novináře Petera 

Riddella
74

, hledali Britové, skrze četné transatlantické konzultace, oblast, kde by Bílý 

dům mohl „oplatit― Londýnu pomoc za předešlé vstřícné kroky Downing Street (viz 

např. podpora útoku na Irák). Nakonec britská vláda našla, co hledala – Severní Irsko, 

kde byly Spojené státy vlivným hráčem.
75

 Prezident Clinton značnou osobní 

angaţovaností v dubnu 1998 přispěl k podepsání Velkopáteční (Belfastské) dohody, 

která měla ukončit dlouhý a krvavý konflikt mezi tamějšími protestanty a katolíky. 

Clintonovo zapojení se samozřejmě neubránilo kritice, na jedné straně byla jeho role     

a zásluha interpretována jako velmi přehnaná s tím, ţe Tony Blair a další přímí 

účastníci jednání se o skončení konfliktu zaslouţili víc. Na straně druhé se mnoho Britů 

domnívalo, ţe americký prezident mohl celkově udělat ještě více.
76

 

V otázce Severního Irska se často debatuje nad tím, co vlastně vedlo Billa 

Clintona k tak aktivnímu zapojení. Jako vysvětlení se objevuje například skutečnost, ţe 

se tím prezident snaţil získat přízeň Američanů irského původu (a jejich finančních 

příspěvků v rámci prezidentské kampaně).
77

 Jiný pohled nabízí profesor mezinárodních 
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vztahů na Durhamské univerzitě John Dumbrell, podle nějţ Bílý dům viděl                       

v severoirském konfliktu slibnou příleţitost k praktikování „peace promotion―
78

, 

důleţitého aspektu své po-studenoválečné mezinárodní agendy.
79

 Navíc by úspěch 

v této záleţitosti pomohl utišit domácí hlasy volající po neoizolacionistické nebo 

unilateralistické zahraniční politice.
80

 Nadto, jak jiţ bylo napsáno v předchozí kapitole, 

na rozdíl od jiných oblastí světa poskytovalo Severní Irsko moţnost angaţovat se bez 

nutnosti vojenského zapojení (a nehrozily zde ztráty na ţivotech). Podstatné bylo také 

to, ţe pro Washington by nebyla taková katastrofa, kdyby byla mise neúspěšná. 

Uzavření Velkopáteční (Belfastské) mírové smlouvy se řadí mezi největší úspěchy 

Clintonovy zahraniční politiky.
81

 Na druhou stranu zapojení amerického prezidenta 

několikrát vedlo ke zvýšení napětí mezi oběma zeměmi a negativně tak ovlivňovalo 

zvláštní vztah. Tony Blair, na rozdíl od svého předchůdce Johna Majora, Clintonův 

aktivismus podporoval, nicméně celý severoirský proces ukázal speciální vztah ve 

světle, kdy si byl Bill Clinton dobře vědom rozvrţením sil v rámci atlantického 

spojenectví – věděl, ţe si můţe roztrţky s Londýnem dovolit, protoţe budou nakonec 

vţdy překonány a spolupráce bude pokračovat i nadále. 

Rok po severoirském míru se na jiném místě Evropy rozhořel další konflikt. 

Jednalo se opět o Balkán, konkrétně o srbskou provincii Kosovo, kde Srbové pod 

vedením Slobodana Miloševiče prováděli etnické čistky kosovských Albánců. Na jaře 

1999 začala letecká ofenziva NATO, kterou britská vláda jednoznačně podporovala       

s tím, ţe právě NATO (s účastí Spojených států) by mělo v konfliktu hrát ústřední roli. 

Tento názor však přivedl Londýn do nesnází, protoţe ostatní evropští partneři se 

přikláněli spíše k vlastní „evropské akci―, bez účasti Severoatlantické aliance. Postoj 

Downing Street tak znovu oţivil nařčení o přílišné podlézavosti k USA.
82

 Napětí mezi 

Velkou Británií a Spojenými státy se objevilo ve chvíli, kdy premiér Blair začal mocně 
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obhajovat nasazení pozemních sil, coţ Bílý dům odmítal.
83

 Britského premiéra 

Clintonova zdrţenlivost zaskočila, protoţe on sám pokládal nasazení pozemních sil pro 

vítězství za klíčové.
84

 Blairův postoj odráţel jeho názory, které nastínil ve svém 

projevu, známém jako „nová doktrína mezinárodního společenství― (či „Blairova 

doktrína―).
85

 Základem této doktríny je „teorie spravedlivé války― – války, jeţ nemá 

být zaloţená na územních nárocích, ale mám být prostředkem pro zastavení či 

předcházení humanitárních katastrof, jako je například genocida nebo etnické čistky.
86

  

Faktem zůstává, ţe Blairovo (aţ vášnivé) nasazení v kosovském konfliktu 

rozčeřilo vody mezi oběma zeměmi, protoţe prezident Clinton neměl v úmyslu pouštět 

se do příliš velké bojové akce. Na prezidentův postoj měla vliv především slabá domácí 

politická podpora (na rozdíl od Blaira, který měl v Británii podporu parlamentu              

i veřejnosti), ţivá aféra Lewinsky, stále přítomný „vietnamský syndrom― nebo také 

zásady tzv. Powellovy doktríny
87

.
88

  

Jak bylo řečeno, odhodlání a přístup Tonyho Blaira ve válce v Kosovu zapříčinily 

napětí nejen s evropskými spojenci, ale také s prezidentem Billem Clintonem. Premiér 

Blair nejenţe jasně pocítil limity svého vlivu na rozhodnutí amerického prezidenta, ale 

poznal také neochotu Washingtonu riskovat nasazení vlastních bojových sil 

v evropských konfliktech.
89

 V konečném důsledku však – navzdory vyvstalým potíţím 

– tato válečná zkušenost přiblíţila Londýn a Washington zase o něco více k sobě. 

 

S koncem studené války se rozvinula debata ohledně budoucnosti (a případné 

podobě) speciálního vztahu mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Po rozpuštění 

Varšavského paktu a zániku Sovětského svazu zmizel společný nepřítel, jenţ zaručoval 

trvání atlantického spojenectví v předešlých desetiletích. Právě vojenská spolupráce      

(a provázání zpravodajských sluţeb) vţdy tvořily základ pro existenci tohoto svazku. 
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V novém mezinárodním uspořádání tak jiţ nebyla jistota, ţe se spojenectví podaří 

zachovat. 

Zvláštní vztah však přeţil, ačkoliv kvality z 80. let rozhodně nedosahoval. Jako 

jeden z důvodů pro pokračování spojenectví je třeba zmínit setrvačnost,                          

a pak také institucionalizaci vzájemných vztahů.
90

 Zvyklost spolupracovat na všech 

úrovních včetně výměny informací zejména v bezpečnostní a zpravodajské oblasti, 

vzájemné konzultace a pravidelná jednání udrţely britsko-americké vztahy při ţivotě. 

Tento aspekt by jistě sám o sobě nestačil z dlouhodobého hlediska, nicméně v prvních 

letech po pádu ţelezné opony velmi přispěl k zachování speciálního vztahu. Pro 

Londýn bylo pokračování spojenectví atraktivní jednak díky privilegovanému přístupu 

do Washingtonu, částečně kvůli tomu, ţe mohl dát najevo, ţe není pouze evropskou 

mocností. Také spolupráce v jaderné oblasti nebo snaha dokázat, ţe Velká Británie 

nadále patří k nejvýznamnějším světovým hráčům, hrála dozajista svou roli. 

Na druhém břehu Atlantiku sice jiţ tolik jednoznačných důvodů pro zachování 

zvláštního spojenectví nebylo, ale z pragmatického hlediska bylo Washingtonu jasné, 

ţe pokračování speciálního vztahu přináší spíše výhody neţ nevýhody (například jiţ 

pravděpodobně tolik nehrozilo, ţe by USA musely svého spojence vojensky bránit, coţ 

by tak stálo i víc peněz). Nakonec onen pragmatismus ve Spojených státech         

převáţil – a s ohledem na onu setrvačnost, vzájemné vazby a společnou kulturu – 

poskytl dostatek argumentů pro setrvání v atlantické alianci. 

Speciální vztah mezi Londýnem a Washingtonem tedy zůstal zachován i v deváté 

dekádě minulého století. Na jeho podobu měly vliv zejména osobní vztahy mezi 

nejvyššími představiteli a samozřejmě vlastní zájmy v různých oblastech. Pravdou je, 

ţe oproti osmdesátým letům 20. století se speciální vztah nacházel spíše v útlumu, 

ačkoliv éra Billa Clintona a Tonyho Blaira zastihla spojenectví v lepší kondici, neţ by 

kdokoliv ještě na počátku devadesátých let tušil. 
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4. Renesance zvláštního vztahu: Spojené státy 
americké a Velká Británie v éře George W. Bushe       
a Tonyho Blaira 

 

4.1 Transatlantické spojenectví před 11. zářím 2001 
 
I kdyţ byly osobní vztahy mezi americkým prezidentem Billem Clintonem          

a britským ministerským předsedou Tonym Blairem velmi dobré, transatlantická 

aliance zaznamenala v letech 1999-2000 několik trhlin. S výjimkou Kosova (ale i zde 

se objevilo napětí mezi oběma zeměmi), musely USA a Británie čelit mnoha neshodám 

„nevojenského― typu. Jednalo se například o obchodní spory o dovoz banánů, hovězího 

masa a biotechnologií mezi Spojenými státy a Evropskou unií, kde Washington              

i Londýn zastávaly opačná stanoviska.
91

 Rozepře se objevily také na půdě Světové 

obchodní organizace, kde šlo zejména o spory týkající se rozsahu pravomocí této 

instituce.
92

 Na začátku nového milénia britsko-americké vztahy ochladly a bylo 

otázkou, jak se na nich podepíše blíţící se prezidentská výměna v Bílém domě. 

Ještě před koncem druhého funkčního období Clintonovy administrativy začal 

Blairův tým připravovat půdu pro navázání vztahů s jeho potenciálními nástupci. Jiţ 

během své návštěvy ve Washingtonu v roce 1998 strávil premiér Blair poměrně dost 

času s viceprezidentem Alem Gorem, pozdějším prezidentským kandidátem 

Demokratické strany. Ovšem vzhledem k reminiscencím na britské konzervativce, kteří 

o šest let dříve vsadili takříkajíc „na nesprávnou kartu―, se Blairovi poradci snaţili 

ponechat otevřené dveře i do republikánského tábora.
93

  

Tento přístup se ukázal být prozíravým, kdyţ byl na konci roku 2000 zvolen 

republikánský kandidát George W. Bush. V Británii si obecně jeho zvolení nenašlo 

příliš mnoho příznivců a ani Blairova New Labour nejevila velké nadšení, protoţe měla 

ideologicky blíţ k neúspěšnému demokratickému kandidátovi Goreovi. Mnoho 
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sympatií navíc nevzbudilo ani Bushovo kontroverzní vítězství na Floridě, potvrzené 

americkým Nejvyšším soudem v polovině prosince 2000.
94

  

Jak jiţ bylo řečeno, britsko-americké vztahy se nacházely v útlumu a málokdo 

věřil, ţe by se situace po Bushově zvolení zlepšila, protoţe se zdálo, ţe si tento 

konzervativní republikán s labouristou Blairem nemůţe rozumět. Tony Blair ovšem 

záhy pochopil, ţe se má soustředit na budování osobních vztahů místo na rozdílnou 

ideologii.
95

 Jak poznamenává Peter Riddell, „tento přístup reflektoval velmi tradiční 

britský postoj k Washingtonu, a to spolupracovat s Bílým domem ať v něm sedí 

kdokoliv―.
96

 

Na první společné tiskové konferenci v Camp Davidu v únoru 2001 se oba 

státníci vyjádřili mimo jiné i k britsko-americkým vztahům, kdyţ vzpomněli historii 

spojenectví, společné hodnoty a zájmy.
97

 Prezident Bush doslova prohlásil, ţe „ (…) 

oba dva [Bush i Blair] uznáváme, ţe toto je zvláštní vztah, vztah mezi Amerikou           

a Británií, který hodláme zachovat. Oba jsme zdědili tento úţasný odkaz, na kterém 

budu tvrdě pracovat, abych ho uchránil, a mohu vás ujistit, ţe jestliţe se jeden z nás 

dostane do potíţí, na druhé straně telefonu bude vţdy přítel―.
98

 V následujících 

měsících však byly vzájemné vztahy poznamenány různými roztrţkami mezi Amerikou              

a západoevropskými státy. Ostrou kritiku přineslo především Bushovo odmítnutí 

podepsat Kjótský protokol, ve kterém se průmyslové země zavazovaly sníţit emise 

skleníkových plynů. Prezident Bush odmítl smlouvu podepsat, protoţe byla podle něj 

nespravedlivá a celkově neefektivní, a navíc by způsobila americké ekonomice závaţné 

škody.
99

 Napětí způsobilo také odmítnutí USA podepsat dohodu o přistoupení 

k Mezinárodnímu trestnímu soudu.
100
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V červnu 2001 se George W. Bush vydal na první oficiální cestu do Evropy, kde 

postupně navštívil Španělsko, Belgii, Švédsko, Polsko a Slovinsko (zde se setkal 

s ruským prezidentem Vladimirem Putinem).
101

 S ohledem na „americko-evropské―, 

potaţmo americko-britské vztahy, však tato návštěva příliš nepřispěla ke zlepšení 

napjaté situace. Velká Británie nespokojeně sledovala, ţe nebyla zahrnuta do seznamu 

navštívených zemí. Navíc cestou do Španělska dával Bílý dům najevo, ţe se USA, 

vedle Evropy, hodlají více soustředit na budování vztahů s Latinskou Amerikou.
102

 

Velké pozdviţení také vyvolal Bushův plán na výstavbu nové protiraketové obrany       

a úmysl vypovědět Smlouvu o omezení protiraketové obrany (Anti-Ballistic Missile 

Treaty – ABM Treaty)
103

 z roku 1972, kterou Spojené státy uzavřely s Ruskem (tehdy 

Sovětským svazem). Evropští lídři se obávali, ţe vypovězení smlouvy by mohlo spustit 

nové závody ve zbrojení.
104

 Další témata, která vedla k ochlazení vztahů, byla 

například průmyslová špionáţ
105

, otázka trestu smrti
106

 nebo evropská obranná 

integrace (Evropské síly rychlé reakce), která podle Bushe stavěla Ameriku na vedlejší 

kolej a podrývala autoritu NATO.
107

 

Vztahy mezi Spojenými státy a Evropou byly v létě roku 2001 na bodu mrazu       

a tato situace rozhodně nijak nepřispívala ke zlepšení vztahů mezi Bílým domem                    

a Downing Street. Britská vláda se sice snaţila minimalizovat rozsah škod 

v transatlantických vztazích (kromě Kjóta, kde se ani Londýn nezdrţel 

kritiky rozhodnutí Washingtonu), nicméně postoj čtyř hlavních evropských zemí byl 

silně naladěn na „protibushovskou notu―. Zřejmě k tomu přispělo i momentální 

rozvrţení politických sil v západní Evropě, neboť aţ na Itálii, kde byla u moci 

pravicová vláda Silvia Berlusconiho, měla ve Velké Británii (Tony Blair vyhrál 

podruhé v řadě volby v červnu 2001), Německu i Francii převahu levice nebo středo-
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levá koalice. Ty si z hlediska ideologie byly samozřejmě bliţší s americkými 

demokraty neţ s právě vládnoucími Bushovými (neo)konzervativci. V dané situaci se 

Blairova touha být tradičním mostem mezi Evropou a Amerikou jevila jako stále těţší    

a těţší – ačkoliv v premiérových očích o to nutnější.
108

 Jak trefně poznamenal ve svém 

článku americký novinář a odborník na britsko-americké vztahy Reginald Dale, 

„problém s Blairovým mostem je, ţe uţ nevypadá jako Golden Gate, ale spíš jako 

slavný, nicméně napůl zřícený Avignonský most, jenţ je ukotvený pouze k jednomu 

břehu řeky Rhôny―
109

. Faktem zůstává, ţe zatímco Tony Blair o zachování atlantického 

mostu usiloval, ostatní evropské země v čele s Paříţí a Berlínem o ţádný most nestály. 

Německý kancléř Gerhard Schröder (který měl jinak s Tonym Blairem dobré vztahy) 

se údajně nechal slyšet, ţe v jeho očích byl provoz na Blairově mostě vţdy spíše 

jednosměrný.
110

 Na druhou stranu, menší evropské země v Blairovi viděly jediný 

způsob, jak alespoň trochu ovlivnit politiku Washingtonu. 

Kromě neshod s evropskými politiky ohledně transatlantických vztahů musel 

britský ministerský předseda čelit i kritice z vlastní Labouristické strany, a to zejména 

v otázce jiţ zmíněné americké protiraketové obrany, na jejíţ „propagaci― se měla 

Británie na přání Washingtonu podílet.
111

 Na britské politické scéně to vyvolalo značné 

rozpory – proti americkému plánu byl jak britský ministr zahraničních věcí, tak 

například Shirley Williamsová, šéfka liberálních demokratů ve Sněmovně lordů, jeţ 

prohlásila, ţe „tento program ohroţuje křehkou síť mezinárodních odzbrojovacích 

mechanismů, která pomáhala udrţet mír po padesát let―
112

. 

Unilaterální kroky Bushovy administrativy bez konzultace s evropskými 

spojenci během prvních devíti měsíců roku 2001 Evropu znervózňovaly a naplňovaly 

obavami o další vývoj transatlantických vztahů.
113

 Svět však zanedlouho čekaly změny, 

které si nikdo neuměl představit. Kdyţ americký ministr zahraničí Colin Powell 

prohlásil v rozhovoru pro časopis Time, který vyšel dne 10. září 2001, ţe „nikdo 

nemůţe jednat unilaterálně, na to je svět příliš komplikovaný―
114

, ještě netušil, ţe to 
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byla slova svým způsobem prorocká, protoţe den poté jiţ bylo jasné, ţe Spojené státy 

budou muset v budoucnu spolupracovat s mezinárodním společenstvím víc neţ kdy 

jindy. Faktem však zůstává, ţe Powellův výrok lze dnes za trefný povaţovat jen z části, 

protoţe následný vývoj událostí zřetelně ukázal ochotu prezidenta Bushe postupovat       

i zcela unilaterálně, uzná-li to za nutné. 

 

4.2 Teroristické útoky z 11. září 2001 – nový impuls v britsko- 
amerických vztazích 

 

Teroristické útoky z 11. září 2001 na New York a Washington, při kterých 

zemřelo téměř 3000 lidí
115

, šokovaly celý svět. Spojené státy byly napadeny poprvé od 

roku 1941, kdy Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor – navíc byly prvně zasaţeny přímo 

na svém výsostném území. Ačkoliv se našli tací (převáţně protiameričtí levicoví 

intelektuálové), kteří se vyjadřovali v tom smyslu, ţe si to Spojené státy „zaslouţily―
116

, 

téměř z celého světa okamţitě dorazily projevy solidarity. Evropští představitelé v čele 

s německým kancléřem Gerhardem Schröderem či italským premiérem Berlusconim 

vyjádřili prezidentu Bushovi a celé zemi podporu, a i v  tradičně „protiamericky― 

naladěné Francii vyšel 13. září v deníku Le Monde článek s titulkem „Všichni jsme 

Američané―
117

(kromě toho podporu vyjádřil i prezident Jacques Chirac).
118

 Navíc, 

poprvé v historii, členské státy NATO aktivovaly Článek V
119

 Severoatlantické smlouvy              

a podpořily rezoluci Rady bezpečnosti OSN, jeţ poskytovala Washingtonu širokou 

mezinárodní legitimitu pro reakci na útoky.
120

 

George W. Bush vystoupil ještě 11. září večer s poselstvím k Američanům, ve 

kterém tvrdě odsoudil teroristické útoky, a pronesl později často citovanou větu: 

„Nebudeme činit rozdíly mezi těmi, kdo tyto činy spáchali, a těmi, kdo pachatelům 
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poskytují útočiště.―
121

 Také britský premiér Tony Blair reagoval ve stejný den projevem, 

ve kterém nejen odsoudil útoky, ale také vyjádřil solidaritu a podporu Spojeným státům. 

Na závěr své řeči Blair doslova řekl: „Toto není jen boj mezi Spojenými státy                  

a terorismem, ale mezi svobodným demokratickým světem a terorismem. A proto my, 

zde v Británii, stojíme bok po boku s našimi americkými přáteli v této tragické chvíli,      

a stejně jako oni nebudeme mít klid, dokud toto zlo nebude sprovoděno z našeho 

světa―.
122

 Tony Blair, který od počátku situaci chápal tak, ţe nebyly napadeny jen 

Spojené státy, ale všichni, kdo sdílejí společné demokratické hodnoty, později prohlásil: 

„Nyní musí stát všichni při sobě, protoţe tohle je válka, kterou je třeba dobojovat aţ do 

konce – válka o ideje a hodnoty, které tvoří jednadvacáté století―.
123

 

Britský ministerský předseda byl také prvním nejvyšším zahraničím 

představitelem, který po útocích telefonicky hovořil s Georgem Bushem. Podle 

prezidentových pamětí, „premiér Blair vyjádřil stoprocentní podporu boji proti terorismu 

a v jeho hlase nebyla ţádná známka neurčitosti―
124

. Jak si dále George Bush 

poznamenal: „Tento rozhovor pomohl upevnit blízké přátelství, které jsem neměl 

s ţádným jiným cizím státníkem. Jak čas plynul a rozhodování se vzhledem k válce 

stávala stále těţší, někteří naši spojenci váhali. Tony Blair však neváhal nikdy.―
125

 

Britský ministerský předseda Tony Blair instinktivně pochopil význam a dopad 

teroristických útoků pro Spojené státy a byl připraven Americe pomoci. Ačkoliv se 

britské ministerstvo vnitra zkraje obávalo, ţe Washington bude reagovat ukvapeně          

a nepřiměřeně, Blair tento názor nesdílel a po rozhovoru s Georgem Bushem se oba 

státníci dohodli, ţe je třeba urychleně provést kroky na diplomatické frontě, získat 

podporu od OSN a NATO, a dále zajistit politický a právní rámec pro případnou 

vojenskou odpověď.
126

 Oproti západoevropským zemím jako Německo nebo Francie, 

byla Velká Británie od oné tragické události nejhlasitějším zastáncem Bushova tvrdého 

postupu. Britského premiéra vedla k takovému dynamickému přístupu i skutečnost, ţe 

mezi oběťmi atentátu bylo mnoho Britů – později se konečný součet zastavil na čísle 
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67
127

, coţ bylo více neţ například britské ztráty při pumovém útoku na letadlo americké 

společnosti Pan Am nad skotským městečkem Lockerbie v roce 1988.
128

 

Devět dní po útocích jel britský premiér na návštěvu do Washingtonu, coţ byl 

důleţitý okamţik v posílení britsko-amerických vztahů. Premiér se nejprve zastavil 

v New Yorku, kde veřejně vyjádřil solidaritu na improvizované mši na Dolním 

Manhattanu. Poté se přesunul do Washingtonu, kde přednesl řeč v Bílém domě, v níţ 

mimo jiné vyzdvihl pomoc Ameriky za druhé světové války, kdyţ byla Británie 

napadena nacistickým Německem a zopakoval, ţe teď bude Velká Británie stát bez 

váhání bok po boku Spojených států.
129

 Dne 20. září se Tony Blair jako jediný 

zahraniční státník zúčastnil projevu prezidenta Bushe na společném zasedání obou 

komor Kongresu, kde byl usazen na čestném místě vedle první dámy Laury Bushové. 

Prezident Bush mimo jiné prohlásil, ţe  se atentátníci z 11. září dopustili „válečného 

aktu― proti Spojeným státům a ty se tak budou bránit všemi prostředky.
130

 Následně 

vyzval ostatní státy, aby se připojily k USA v boji proti terorismu, a poté zdůraznil, ţe se 

kaţdá země musí rozhodnout – buď se přidá ke Spojeným státům, nebo je na straně 

teroristů.
131

 George Bush se pak ještě odvděčil Tonymu Blairovi za jeho aktivní 

podporu, kdyţ ve své řeči britskému premiérovi a celé Británii výslovně poděkoval za 

přátelství a projevy solidarity. Prezident doslova prohlásil: „Amerika nemá 

opravdovějšího přítele neţli Velkou Británii. Opět jsme se spojili v tento velký okamţik 

a já jsem poctěn, ţe britský premiér Tony Blair váţil cestu přes oceán, aby demonstroval 

jednotu se Spojenými státy. Děkuji, ţe jsi přijel, příteli.―
132

 Nutno podotknout, ţe právě 

Blairovy reakce a postoje vůči Americe po 11. zářím vedly nejen k jeho sblíţení 

s americkým prezidentem, ale také ke značné oblíbenosti u americké veřejnosti.
133

  

Věrný své roli „transatlantického mostu―, sešel se britský ministerský předseda 

jiţ během několika dní po útocích s čelními představiteli západoevropských států ve 

snaze vytvořit budoucí koalici v boji proti terorismu. Blair se postupně stal jakýmsi 
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„proamerickým ambasadorem―, který vysvětluje Bushovu reakci na 11. září.           

Stejně tak Blaira viděla i média – například krátce před zahájením invaze do 

Afghánistánu popsal americký deník Wall Street Journal britského premiéra jako 

„hlavního amerického velvyslance u členů právě vznikající koalice proti terorismu―
134

. 

Blairova „kyvadlová diplomacie― zahrnovala během osmi týdnů po 11. září celkem        

54 schůzek se státníky z celého světa.
135

 Londýnu tato aktivita sice přinesla 

privilegovaný přístup do Washingtonu, ale také obvinění z přílišné servility.
136

 Na 

druhou stranu mohl Blair snáze mluvit s lídry zemí, se kterými měla Amerika napjaté 

vztahy – například s Íránem, od jehoţ prezidenta se Blairovi podařilo získat podporu 

v boji proti terorismu (ačkoliv se íránský vůdce vyjádřil v tom smyslu, ţe by 

Afghánistán, Spojenými státy povaţovaný za základnu teroristů, neměl být vojensky 

napaden).
137

 Počátkem října se premiér po dohodě s Georgem Bushem setkal 

s prezidenty Ruska a Pákistánu a u obou se mu taktéţ podařilo vyjednat souhlas              

s americkým taţením v boji proti terorismu. Koncem měsíce podnikl premiér svoji 

nejambicióznější cestu po Blízkém východě, kde navštívil Egypt, Sýrii, Saudskou 

Arábii, Izrael a Gazu. Kromě Egypta byla všechna jednání velmi obtíţná, zejména 

v Damašku, kde Blair navzdory varování britského ministerstva zahraničí vystoupil 

s prezidentem Asadem na tiskové konferenci. Zde však syrský vůdce odmítl 

bombardování afghánského obyvatelstva a začal mluvit o Izraeli jako o státě teroristů      

a o palestinských sebevraţedných atentátnících jako o bojovnících za svobodu.
138

 Tato 

akce skončila fiaskem, nicméně ostatní cesty byly pro britského ministerského předsedu 

– jakoţto prostředníka mezi USA a zbytkem světa – v získání podpory v boji proti 

terorismu většinou úspěšné. 

Mnohem blíţ, v Evropské unii, neměly země v čele s Německem a Francií pro 

Blairovo nasazení mnoho pochopení.
139

 Jak se později ukázalo, navzdory předchozím 

projevům solidarity a lítosti, nebyli Evropané v konečném důsledku příliš ochotni vydat 
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se spolu s Amerikou na kříţové taţení proti terorismu. Evropa měla s teroristy své 

osobní zkušenosti – ať uţ se jedná o Baskicko či Severní Irsko – a tím měla svou vlastní 

představu, ţe kompletně terorismus beztak vymýtit nelze.
140

 Navíc se v americko-

evropských vztazích opět obnovilo napětí, kdyţ se postupně začalo ukazovat, ţe 

Bushova administrativa, navzdory všem post-zářijovým emocím a prohlášením, hodlá 

nadále praktikovat unilaterální politiku a na názory Evropanů, pokud jsou jiné, se nemíní 

příliš ohlíţet.
141

 

Je otázkou, co přesně formovalo názory a postoje Tonyho Blaira v době          

po 11. září. Profesor John Dumbrell nabízí tři pohledy. Zaprvé je zde podle něj otázka 

„transatlantického mostu―. Ačkoliv se na něj Evropané v čele s Německem a Francií 

tvářily skepticky, Blair nesporně v této době viděl sebe v roli podporovatele 

transatlantické vzájemnosti.
142

 Sám premiér k tomu prohlásil: „To, ţe jsme součástí 

Evropy neznamená, ţe tím opouštíme naši alianci s USA. Británie má silný vztah s USA, 

a to i proto, ţe je v Evropě, protoţe Spojené státy si nás povaţují jako někoho, kdo má 

v Evropě vliv, kdo má přístup ke klíčovým evropským spojencům. A obdobně, my jsme 

silnější v Evropě, jestliţe jsme silní s Amerikou. Jsme silní společně. Máme vliv na oba. 

A jsme mostem mezi nimi.―
143

 

Zadruhé John Dumbrell mluví o tradičním zájmu Britů vyuţít a posílit svůj vliv 

nejen ve Washingtonu, ale i obecně na mezinárodní scéně.
144

 Tato koncepce byla 

nastíněna například v platformě Labour party zveřejněné ještě před teroristickými útoky 

v roce 2001. Strana v dokumentu uvádí hlavní cíle své zahraniční politiky: Británie jako 

lídr Evropy a posílení aliance s USA. Dále je zde zmiňován pocit „globální 

zodpovědnosti―, ze kterého vyplývá snaha o redukci mezinárodních konfliktů, 

zabraňování šíření zbraní hromadného ničení, aktivní přístup vůči humanitárním krizím 

a podpora mezinárodních mírových misí a operací.
145

  

Jako poslední analyzuje profesor Dumbrell otázku Blairova vlastního 

přesvědčení, netýkajícího se jen americké moci a britských závazků v rámci zvláštního 

vztahu, ale jeho vlastní víry a pohledu na mezinárodní situaci a světový řád. Ve svém 

chicagském projevu z roku 1999 (blíţe zmíněném v předchozí kapitole) premiér nastínil 
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svou teorii spravedlivé války, kdy je vojenská intervence ospravedlnitelná, zabráni-li 

humanitárním katastrofám jako například genocidě či etnickým čistkám. Tento přístup, 

spojený zejména s konflikty na Balkáně, podle Dumbrella ve své podstatě představuje 

„liberální jestřábí politiku―. Tato politika podporuje intervencionistickou zahraniční 

politiku, jeţ je zaloţená na tvrzení, ţe demokratické státy mohou zasáhnout do 

záleţitostí jiného suverénního státu, pokud tím sledují liberální (demokratické) cíle; tato 

intervence zahrnuje jak vojenskou akci, tak humanitární pomoc.
146

 V Blairových očích 

pak byl celkově tento koncept jednoduše aktualizován, aby byl pouţitelný pro období po 

teroristických útocích ze září 2001.
147

  

 

I přes osobní přátelství prezidenta Billa Clintona a premiéra Tonyho Blaira 

zaţívaly britsko-americké vztahy na přelomu milénia útlum, který pokračoval i po 

zvolení nového amerického prezidenta George W. Bushe na konci roku 2000. Do kvality 

transatlantického spojenectví se promítly i vztahy mezi Amerikou a Evropou, které 

během prvních měsíců roku 2001 zaznamenaly značné ochlazení. Důvody pro zhoršení 

můţeme vidět jednak v unilateralistickém přístupu republikánského prezidenta 

k mezinárodním problémům, ale i ve skutečnosti, ţe levicové či středo-levé evropské 

vlády měly prostě na mezinárodní politiku jiný náhled neţ (neo)konzervativní Bílý dům. 

Neshody ohledně Kjótského protokolu, Mezinárodního trestního soudu nebo 

protiraketové obrany jsou toho jednoznačným důkazem. Napětí v transatlantických 

vztazích nezmírnila ani cesta George Bushe do Evropy – její výsledek byl spíše zcela 

opačný. Ani vztahy mezi Londýnem a Washingtonem nebyly v létě roku 2001 nijak 

vřelé a čekalo se, jaká bude jejich perspektiva v následujících měsících. 

Odpověď nato, jaká bude budoucnost vzájemných vztahů, přišla nečekaně 

rychle, a to kdyţ se Spojené státy staly v září 2001 terčem teroristických útoků. Ačkoliv 

téměř celý svět vyjádřil Americe lítost a solidaritu, byla to právě Velká Británie, která se 

doslova „přes noc― stala nejbliţším americkým spojencem a podporovatelem americké 

politiky boje proti terorismu. Pro premiéra Tonyho Blaira znamenaly útoky napadení 

celého demokratického světa a jeho hodnot, coţ společně s jeho vnitřním přesvědčením 

vedlo k britskému zapojení do počínající války proti terorismu. Události ze září 2001 

vnesly nový impuls do americko-britských vztahů a přispěly k posílení osobního 
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přátelství mezi americkým prezidentem Georgem W. Bushem a britským ministerským 

předsedou Tonym Blairem. 
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5. Invaze do Afghánistánu a situace poté: Washington    
a Londýn na cestě k válce v Iráku 

 

5.1 Spojené státy a Velká Británie ve válce proti terorismu: 
„Operace Trvalá svoboda“ 

 
Invaze do Afghánistánu na podzim 2001, jeţ byla první viditelnou akcí v rámci 

amerického taţení proti terorismu, se stala prvotní zkouškou znovuoţiveného britsko-

amerického spojenectví. Jiţ 11. září odpoledne se objevily důkazy, ţe za teroristickými 

útoky stojí saúdskoarabský multimilionář Usáma bin Ládin, zakladatel militantní 

islámské organizace Al-Káida
148

, jejímiţ hlavními nepřáteli jsou USA, západoevropské 

státy a Izrael, proti nimţ uplatňuje metody teroristického boje.
149

 Od roku 1996 našla  

Al-Káida útočiště v Afghánistánu (poté, co musel bin Ládin opustit Súdán), kde bylo    

u moci hnutí Taliban, extrémně militantní uskupení islámských fundamentalistů, které 

umoţnilo Al-Káidě vybudovat si v zemi hlavní stan a výcvikové tábory – za coţ jim 

Usáma bin Ládin vyplácel vysoké finanční částky.
150

 

Poté, co bylo americkými
151

 a britskými tajnými sluţbami
152

 potvrzeno, ţe za 

útoky stojí opravdu Al-Káida, započal během následujících týdnů proces ustanovení 

koalice proti terorismu v čele s USA, jeţ by dopadla Usámu bin Ládina a všechny ty, 

kteří stáli za napadením Spojených států, a která by (za pomoci vojenské operace) 

odstranila Taliban, jakoţto reţim podporující teroristy. Jak jiţ bylo řečeno v předchozí 

kapitole, ústřední roli ve vytváření koalice sehrál britský premiér Tony Blair, který 

sdílel s prezidentem Georgem W. Bushem vizi o nutnosti zneškodnit hrozbu 

pocházející z řad islámských radikálů zřízením demokratických reţimů na celém 

Středním východě.
153

 Navzdory tlaku okolí se americký prezident rozhodl akci 
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neuspěchat, a tak se George Bush a Tony Blair nejdříve dohodli na zformulování 

ultimáta, které mimo jiné vyzývalo Taliban, aby Spojeným státům vydal vůdce          

Al-Káidy a teroristy zodpovědné za útoky.
154

 Bylo předvídatelné, ţe talibanský reţim 

na nic takového nepřistoupí, ale podle Blairových pamětí „mělo ultimátum afghánské 

veřejnosti ukázat, ţe zde existuje cesta pro jiné řešení, neţ je intervence, pokud se pro 

něj rozhodnou―.
155

 Návrh tedy zůstal nevyslyšen, a tak se postupně začala připravovat 

půda pro vojenský zásah. Zatímco prezident Bush získal k vojenské akci souhlas
156

 

Kongresu jiţ 14. září, premiér Blair předloţil parlamentu důkazy o vině Usámy bin 

Ládina a Al-Káidy 4. října ve zprávě s názvem 11. září 2001: Odpověď
157

, kde na 

základě dosud shromáţděných informací obhajoval vojenský zásah vůči Afghánistánu; 

na základě této zprávy s ním nakonec souhlasila jak opoziční Konzervativní strana, tak 

Liberální demokraté.
158

 

Tony Blair v rámci svých diplomatických cest získal postupně podporu 

k vojenské akci jak od představitelů západoevropských států, tak i zemí jako Rusko, 

Čína nebo Pákistán. Intervenci podpořilo NATO i Organizace spojených národů, která 

rezolucí č. 1383 nabídla Spojeným státům jakoukoliv potřebnou pomoc.
159

 Navzdory 

těmto nabídkám byl přístup Bushovy administrativy k pomoci ostatních států 

zdrţenlivý. Americký postoj velmi trefně vyjádřil viceprezident Dick Cheney, kdyţ 

prohlásil, ţe „Spojené státy potřebují podporu ostatního světa, ale nemohou si dovolit, 

aby jim nějaká koalice svazovala ruce―.
160

 Spojené státy byly tedy na jednu stranu rády 

za mezinárodní pomoc, ale musela být vykonávána za amerických podmínek a pod 

americkým vedením, coţ záhy vedlo k napjatým vztahům například s evropskými 

spojenci. 
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„Operace Trvalá svoboda― byla zahájena 7. října 2001 společnou invazí USA, 

Velké Británie a afghánské Severní Aliance (afghánské společenství proti Talibanu). 

Prezident George Bush oznámil začátek invaze tentýţ den ve svém projevu k národu, 

ve kterém označil jako hlavní cíle zničení teroristických výcvikových táborů                  

a infrastruktury, zajetí lídrů Al-Káidy, ukončení teroristických aktivit v Afghánistánu    

a svrţení militantního reţimu Talibanu.
161

 Podobné cíle – dopadení bin Ládina a vůdců 

Al-Káidy, zničení teroristických táborů a odstranění Talibanu – definoval i Londýn ve 

zprávě ministerstva obrany ze dne 16. října.
162

  

Invaze nebyla v prvních týdnech příliš úspěšná.
163

 Na první společné tiskové 

konferenci od začátku války dne 7. listopadu 2001 se George Bush i Tony Blair snaţili 

– alespoň rétoricky – podpořit jeden druhého. Americký prezident například prohlásil, 

ţe USA nemá ve světě lepšího přítele neţ Velkou Británii
164

. Podle novináře Boba 

Woodwarda na tom byli oba státníci stejně, protoţe oba vsadili svoje funkce, kariéry     

a reputace na úspěch tohoto podniku.
165

 Koncem prosince se však navzdory 

počátečním potíţím podařilo svrhnout talibanský reţim, ačkoliv většina vůdců 

Talibanu a Al-Káidy včetně Usámy bin Ládina zřejmě uprchla do Pákistánu. Po 

úspěšné invazi ovšem brzy následovalo rychlé vystřízlivění – spojenci začali postupně 

upadat do guerillové války a zprvu jasná akce se změnila v dlouhý a vleklý boj, jehoţ 

konec je zatím stále v nedohlednu. 

Společná invaze do Afghánistánu potvrdila britsko-americké sblíţení a upevnila 

vztah mezi americkým prezidentem Georgem W. Bushem a britským premiérem 

Tonym Blairem. Faktem však zůstává, ţe Blair neměl zcela jednoduchou pozici. 

Zaprvé se postupně dostával do izolace od názorů a postojů západoevropských lídrů, 

kteří začali nahlíţet na válku v Afghánistánu, která trvala déle, neţ bylo původně 

plánováno, s rostoucí obavou o jejím smyslu. Státy v čele s Francií a Německem 
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varovaly před stoupajícím počtem civilních obětí a nebezpečím humanitární katastrofy. 

Navíc se tyto země také začínaly cítit vyloučeny z amerických vojenských plánů.
166

 

Zadruhé, mezi Washingtonem a Londýnem vznikaly rozepře ohledně poválečné 

rekonstrukce Afghánistánu, kdy Bílý dům nebyl příliš ochoten spolupracovat se silami 

ISAF
167

 – s mezinárodním vojenským uskupením, jehoţ byla Británie součástí.
168

 Tony 

Blair musel navíc s koncem roku 2001 čelit nespokojeným hlasům uvnitř vlastní 

Labour Party, a také domácímu veřejnému mínění
169

, jeţ znepokojovala dosavadní role 

Velké Británie ve válce proti terorismu. Britové se začínali obávat zabřednutí do vleklé 

války, která se postupně měnila ve válku partyzánskou, bez jasně definovaného 

nepřítele. Dále se britská veřejnost obávala nárůstu civilních obětí a stoupajícího počtu 

mrtvých britských vojáků.
170

 V parlamentu se objevily názory, ţe vláda nevnímá přání 

veřejnosti, aby se zastavilo bombardování a do Afghánistánu tak mohla začít proudit 

humanitární pomoc. Poslance také znepokojovalo, ţe válka můţe vést k destabilizaci 

dalších zemí v regionu – například Pákistánu nebo Saudské Arábie.
171

 Obecně se pak 

objevovala otázka, jaké vlastně plynuly pro Británii výhody za její postoje a podporu 

Spojených států a jaký měla skutečný vliv na Washington. Zejména počátkem roku 

2002, s britskými občany drţenými bez soudu na americké vojenské základně 

Guantánamo na Kubě, bylo totiţ poněkud obtíţné takový vliv rozeznat.
172
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5.2 Bush a Blair na cestě k válce v Iráku 
 

Po spojenecké invazi do Afghánistánu se pohled Bushovy administrativy upřel 

na další problémový stát – na Irák a jeho vůdce Saddáma Husajna. Uţ kdyţ se George 

Bush ujal vlády, snaţili se americký ministr obrany Donald Rumsfeld a jeho náměstek 

Paul Wolfowitz zbavit nevyzpytatelného iráckého lídra co nejrychleji, nicméně po 

útocích z 11. září ministr zahraničí Colin Powell a britský premiér Blair přesvědčili 

prezidenta Bushe, aby se nejprve zaměřil na Al-Káidu a Taliban.
173

 Po svrţení 

talibanského reţimu se ale Washington k otázce Iráku opět vrátil a tento 

zahraničněpolitický směr potvrdil prezident Bush jiţ v lednu 2002 ve své tradiční 

Zprávě o stavu Unie. George Bush v projevu obvinil Irák, ţe nadále ukazuje svoje 

nepřátelství vůči Americe, podporuje terorismus a vyvíjí zbraně hromadného ničení 

(ZHN), které v minulosti neváhal pouţít proti vlastnímu obyvatelstvu.
174

 Prezident dále 

řekl, ţe „Irák, Irán a Severní Korea, spolu se svými teroristickými spojenci, představují 

osu zla, jeţ ohroţuje světový mír―.
175

 Navíc dodal, ţe tyto státy usilují o zisk ZHN, coţ 

představuje rostoucí hrozbu – především tím, ţe by tyto zbraně mohly poskytnout 

teroristům, kteří by tak mohli znovu ohroţovat USA a jejich spojence. „Ve všech 

těchto případech―, Bush pokračoval, „by cena za lhostejnost byla katastrofická―.
176

 

Potom, co George Bush označil Irák za nepřátelský stát, poţádal Tony Blair 

britskou tajnou sluţbu o informace týkající se Saddámova reţimu. Ve své následné 

zprávě z března 2002 byli představitelé zpravodajské sluţby opatrní a upozorňovali, ţe 

– na rozdíl od tvrzení Bushovy administrativy – neexistuje ţádný důkaz o spoluúčasti 

iráckého reţimu na mezinárodním terorismu.
177

 O tom, ţe Saddám Husajn získal ZHN 

v 80. letech dvacátého století nebylo pochyb, nicméně informace britských zpravodajců 

poukazovaly na to, ţe nebyly k dispozici jasné důkazy o tom, ţe by Irák v tomto směru 

vyvíjel nějakou aktivitu od té doby, co inspektoři OSN v roce 1998 většinu zařízení 

odstranili.
178

 Z hlediska práva bylo Tonymu Blairovi z kraje roku 2002 experty 
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nastíněno, ţe ani sebeobrana (dokud zde pro Británii nebyla jasná hrozba), ani změna 

reţimu nepředstavovaly legitimní důvody pro poslání britských vojáků do války. 

Jediné oprávnění pro vojenskou akci by bylo, kdyby Londýn mohl dokázat, ţe Irák 

porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN, zejména č. 687 z roku 1990, která ukládala 

Bagdádu povinnost eliminovat zakázané zbrojní programy.
179

 

Navzdory svému přesvědčení, ţe Saddám Husajn musí být svrţen, byl Blair 

opatrný, aby nutnost „změny reţimu― veřejně nepouţil jako důvod pro vojenský zásah. 

Místo toho se snaţil během léta 2002 pracovat na jiných třech frontách: zaprvé mu šlo 

o to přimět prezidenta Bushe k tomu, aby vznikla nová rezoluce, jeţ by volala po 

návratu zbrojních inspektorů do Iráku – Blair si byl jistý, ţe by zde ZHN byly 

nalezeny, coţ by ospravedlnilo vojenskou intervenci. Zadruhé se snaţil tlačit na britské 

tajné sluţby, aby přinesly více přesvědčivých důkazů, které by dokazovaly, ţe má Irák 

ZHN, a zatřetí se soustředil na to, aby shromáţdil co nejvíce důkazů, jeţ by přesvědčily 

parlament a britské veřejné mínění o nutnosti přidat se k Bushově válce proti Saddámu 

Husajnovi.
180

 

Kdyţ se v dubnu Tony Blair setkal s prezidentem Bushem v Crawfordu, byl 

konfrontován se skutečností, ţe se Spojené státy rozhodly vyřešit irácký „problém― 

tím, ţe odstaví Saddáma Husajna od moci.
181

 Strategické rozhodnutí teď leţelo na 

Británii – buď se přidá k USA, nebo nechá jít Bushovu administrativu samotnou.
182

 

Rozhodnutí o podpoře Spojených států vycházelo z Blairova strachu z vidiny 

mezinárodního uspořádání, ve kterém USA (stále více se vzdalující od zbytku světa) 

budou unilaterálně prosazovat svoji politiku, jeţ pochází z neokonzervativního pohledu 

popisovaného jako „hegemonistický realismus― – tato politika je skeptická ke 

kolektivnímu řešení problémů a instituci OSN jako takové.
183

 Z tohoto úhlu pohledu je 
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také viděna enormní síla Spojených států a ochota pouţít ji – i přes námitky ostatních 

zemí – jakoţto hlavní prostředek k ochraně amerických zájmů.
184

 

V Crawfordu dal Blair najevo, ţe sdílí americký pohled o potřebě vypořádat se 

se „zlými (darebnými) státy―, které se snaţí získat nebo které jiţ mají ZHN. Ve své řeči 

premiér řekl: „Musíme být připraveni jednat tam, kde nás ohroţuje terorismus nebo 

ZHN. A jestliţe je to nutné, zásah by měl být vojenský, a znovu, jestliţe je to nutné       

a ospravedlnitelné, zásah by měl mít za následek změnu reţimu.―
185

Tento Blairův 

projev je často povaţován za oficiální premiérův závazek o vojenské intervenci do 

Iráku (coţ však on sám odmítá). Tony Blair se ke crawfordskému setkání vyjádřil 

v rámci výslechu před Chilcotovou komisí
186

 v lednu 2010, kdyţ prohlásil: „Ujistil 

jsem George W. Bushe, ţe kdyţ přijde na vojenskou akci, protoţe uţ nebude moţné 

jednat s Irákem po diplomatické linii, budeme s ním―.
187

 Odmítl však, ţe by se 

v Texasu na tajné schůzce s Bushem upsal válečné spolupráci a trval na tom, ţe 

způsob, jak odstranit Saddáma, zůstal otevřený, i kdyţ se vojenský zásah nabízel jako 

jedno z řešení.
188

Jak Blair dodal: „Existovala zde obecná diskuze o moţnosti vydat se 

vojenskou cestou, ale samozřejmě se vedla velká debata o tom, co dělat, pokud by 

selhala cesta přes OSN.―
189

 

I kdyţ Tony Blair oficiálně popřel, ţe se veřejně upsal Bushově válečnému 

plánu, jeho další postoje nasvědčovaly spíše o opaku. Ohledně Iráku Blair odmítal 

nejen obavy svého ministra zahraničí Jacka Strawa, ale také ignoroval varování 

washingtonských expertů na terorismus a Střední východ – například námitky bývalého 

poradce pro národní bezpečnost (za Bushe staršího) Brenta Scowcrofta, který se 

vyjádřil v tom smyslu, ţe je chyba zaútočit na Irák, protoţe to jen povede 

k destabilizaci regionu a ohrozí to, ne-li zničí, globální protiteroristickou kampaň. 

Scowcroft dále dodal, ţe USA nemohou vyhrát samy, bez mezinárodní podpory            
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a spolupráce.
190

 Ve Velké Británii sdíleli Scowcroftovy názory mnozí političtí činitelé,  

a také představitelé ozbrojených sloţek, jeţ byly nasazeny na Balkáně                            

a v Afghánistánu. 

V létě 2002 začal britský premiér zdůrazňovat nutnost vzít problém Iráku a ZHN 

k projednání do Organizace spojených národů. Tony Blair se netajil tím, ţe by byl 

mnohem radši, kdyby se Británie do války proti Iráku zapojila jako součást širší 

koalice. V červnu George Bush představil svou politiku preventivní války ve svém 

projevu ve West Pointu, ve kterém prohlásil, ţe proti zemím, jeţ představují hrozbu pro 

bezpečnost Spojených států, bude prosazovat preventivní akci, aby ochránil svobodu     

a ţivoty Američanů.
191

 Po zveřejnění Bushových záměrů se Tony Blair a Jack Straw 

obrátili na Colina Powella, kterému vyjádřili své obavy ohledně unilaterální americké 

akce proti Iráku. Sám ministr zahraničí Powell naléhal na prezidenta, aby irácký případ 

vzal k projednání do OSN. Tony Blair navštívil počátkem září prezidenta Bushe 

v Camp Davidu, kde se v podstatě dohodli na tom, ţe Bush bude skrz Radu 

bezpečnosti OSN ţádat rezoluci, jeţ by dala Saddámu Husajnovi ještě poslední šanci, 

aby začal dobrovolně pracovat na likvidaci svých zbraní ve spolupráci s inspektory 

OSN. Na oplátku měl britský premiér podpořit snahu Spojených států a měl 

podporovat vojenskou akci v čele s USA, jestliţe by irácký vůdce odmítl se zbrojními 

inspektory spolupracovat.
192

 

Dne 12. září vystoupil George Bush v OSN s projevem, ve kterém poţadoval, 

aby Spojené národy zasáhly proti Iráku. Prezident svoji větou „Budeme spolupracovat 

s RB OSN na přípravě případné rezoluce―
193

 uklidnil nejen západní země, ale i britskou 

vládu, jejíţ mnozí poslanci dávali jasně najevo, ţe budou kabinet podporovat jen tak 

dlouho, dokud bude spolupracovat s OSN.
194

 O týden později představil prezident Bush 

svou Národní bezpečnostní strategii
195

 (National Security Strategy, NSS), ve které 
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nastínil novou doktrínu preventivní války.
196

 Bush tak v podstatě opustil 

studenoválečnou doktrínu odstrašení a nahradil ji novým konceptem preventivní akce, 

která v případě ohroţení bezpečnosti USA dovoluje nečekat na útok a zasáhnout jako 

první. Prezident zdůraznil, ţe vyvíjení nebo opatřování ZHN teroristy a „darebnými 

státy― si bude ţádat, aby Spojené státy identifikovaly a zneškodnily jakoukoliv 

teroristickou hrozbu, ještě předtím neţ zasáhne jejich území.
197

 

Zveřejněním doktríny preventivní akce se Bushova administrativa dostala do 

situace, kdy bylo potřeba ukázat veřejnosti, ţe Irák je pro USA bezprostřední hrozbou. 

Podobně na tom byl i Londýn a tak oba státníci přivítali zveřejnění souhrnné zprávy     

o ZHN (Irácké zbraně hromadného ničení: hodnocení britské vlády, Iraq´s Weapons of 

Mass Destruction: The Assessment of the British Government), kterou vydal Blair 

koncem září 2002. Dokument se opíral převáţně o stanovisko britských tajných sluţeb, 

které si sice na rozdíl od březnové zprávy byly více jisty o irácké aktivitě ohledně 

ZHN, nicméně zdůrazňovaly, ţe informace pochází z nejistých zdrojů a ţe kvalita 

bliţšího zkoumání je bez záruky.
198

 Tony Blair však v září shledal tyto informace jako 

pravdivé (evidentně pod tíhou tehdejší situace, jakékoliv důkazy byly nutně potřeba) – 

v oné zprávě se mimo jiné píše, ţe Irák představuje pro Británii „aktuální a reálnou 

hrozbu― a ţe dokumenty odhalily iráckou schopnost rozmístit chemické ZHN během 

45 minut od vydání rozkazu―.
199

 Zveřejněná britská zpráva spolu s NSS 2002                  

a stanoviskem CIA
200

 měly zásadní vliv na hlasování obou komor Kongresu ohledně 

Iráku. Počátkem října Sněmovna i Senát
201

 drtivou většinou schválily usnesení, jímţ 

prezidentovi udělily plnou moc k zahájení jednostranného vojenského útoku na Irák.
202
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Na podzim 2002 přesvědčili Tony Blair spolu s ministry zahraničí obou zemí 

prezidenta Bushe, ţe by měl navázat na svoji výzvu v OSN a poţadovat rezoluci proti 

Saddámu Husajnovi. Rezoluce č. 1441 nakonec spatřila světlo světa 8. listopadu – 

usnesení vyzývalo Saddáma, aby vpustil inspektory do země a plně se podrobil 

dřívějším rezolucím zakazující vlastnění ZHN nebo bude čelit váţným následkům.
203

 

Koncem listopadu irácký vůdce opravdu vpustil inspektory do země (jistě tomu 

napomohla i skutečnost, ţe americké a britské síly jiţ byly rozmístěny v „přátelských― 

státech v Zálivu) a tím začala „hra na kočku a na myš― a jakási polospolupráce, která 

později vyvrcholila spojeneckou invazí.
204

 

Od počátku roku 2003 pokračovali Londýn i Washington ve svém 

„protisaddámovském― taţení a – v případě Velké Británie – ve snaze získat pro 

vojenskou operaci co nejširší mezinárodní podporu. Tony Blair ve svém lednovém 

projevu na zasedání ministerstva zahraničí znovu obhajoval britskou angaţovanost ve 

válce proti terorismu a spolupráci se Spojenými státy. Premiér také zdůraznil, ţe by 

„nikdy neposlal britské vojáky do války, u které by si nebyl jistý, ţe je správná              

a nutná―.
205

 Podobně mluvil i George Bush ve své tradiční Zprávě o stavu Unie, kde 

taktéţ obhajoval politiku USA vůči Iráku – prezident řekl, ţe „Saddám Husajn nadále 

představuje váţnou hrozbu nejen pro USA a jejich spojence, ale i pro svůj vlastní lid       

a je nutné proti němu zakročit.―
206

 

Koncem ledna 2003 se Bush a Blair sešli v Camp Davidu, kde premiér Blair 

poţádal prezidenta Bushe, aby souhlasil s navrţením druhé rezoluce, která by 

autorizovala vojenský zásah v Iráku. Tony Blair nutně potřeboval souhlas OSN            

a invazí, protoţe se doma nacházel v těţké politické situaci. Mnoho britských poslanců 

se stavělo proti účasti Británie ve válce, pokud vše neposvětí Rada bezpečnosti. 

Naproti tomu George Bush, Dick Cheney a Colin Powell (ale i britský ministr zahraničí 

Jack Straw) nepovaţovali další rezoluci za nutnou. Americká administrativa jednak 

povaţovala platnou rezoluci č. 1441 za dostačující a za druhé nechtěla čekat 
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(minimálně) několik dalších týdnů na její případné schválení v OSN.
207

 George Bush 

však nakonec souhlasil s návrhem druhé rezoluce a jejím předloţením Radě 

bezpečnosti. Podle Boba Woodwarda prezident chápal sloţitou politickou situaci, 

v jaké se Blair doma nacházel – navíc se mu nechtělo jít do války úplně osamocenému 

a ztráta Británie by znamenala, ţe by USA byly v akci zcela samy.
208

  

Jak jiţ bylo zmíněno, Tony Blair musel čelit vzrůstající domácí opozici – nejen 

v parlamentu, ale především ze strany britské veřejnosti. V Británii se tisíce lidí 

vydávaly do ulic demonstrovat proti britskému zapojení do války v Iráku. Vše 

vyvrcholilo tzv. Milionovým pochodem v půlce února v Londýně, kdy se protestů 

zúčastnily téměř 2 miliony lidí.
209

 Koncem února navíc Blair zaţil vnitrostranické 

zemětřesení v parlamentu, kdyţ se proti vládnímu návrhu na podporu americké invaze 

do Iráku postavilo 121 labouristických poslanců, kteří argumentovali, ţe nutnost 

ozbrojené akce je neprokázaná.
210

 Premiérovi uškodila také tzv. Irácká (Únorová) 

zpráva, informační dokument o Iráku pro vládu a novináře vydaná Alistairem 

Campbellem, Blairovým šéfem pro komunikaci a strategie. V textu se záměrně 

zesilovala některá fakta s cílem zdůraznit hrozbu, jeţ Irák představuje (například věta, 

ţe Saddám „monitoruje― zahraniční ambasády v Iráku, byla upravena, ţe irácký vůdce 

„nechává sledovat― zahraniční ambasády v Iráku).
211

 Pravdivost této zprávy byla silně 

zpochybněna a Blairův úřad čelil nařčení, ţe dokument o výzbroji Iráku a jeho ZHN 

upravil tak, aby ospravedlnil vojenský útok proti této zemi.
212

 Jak se dále ukázalo,       

Dr. Glen Rangwalová zjistila, ţe (kromě úprav faktů) zpráva obsahuje zkopírované 

pasáţe z několika článků dostupných na internetu, zejména pak z práce „Iraq´s  

Security & Intelligence Network: A Guide & Analysis― politologa Ibrahima                

al-Marashiho, který byl publikován v Middle East Review of International Affairs        

v září 2002. Ve vydaném dokumentu byly navíc tiskové chyby a zdroje byly velmi 
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nekonkrétní.
213

 Britská vláda následně uznala, ţe zpráva byla špatná a nepodloţená, 

nicméně v pozdějším vyšetřování Alistair Campbell či Jack Straw trvali na tom, ţe 

zdroje byly ověřeny a zpráva přesná. 

Ve Spojených státech sice jiţ Kongres vojenskou operaci v Iráku schválil na 

podzim 2002 a veřejné mínění obecně myšlenku pouţití vojenského zásahu za účelem 

svrţení iráckého diktátora podporovalo (64% dotázaných bylo pro, i kdyţ v listopadu 

2002 to bylo ještě 70%), nicméně 63% Američanů doporučovalo prezidentu Bushovi, 

aby se snaţil nejprve najít diplomatické řešení. Navíc si celé dvě třetiny myslely, ţe       

i kdyţ inspektoři OSN zatím nenašli „kouřící revolver―, měli by pokračovat v hledání    

a přinést jasný důkaz o přítomnosti ZHN dřív neţ se zaútočí na Irák. Dále se 62% 

dotázaných domnívalo, ţe se díky invazi zvýší hrozba teroristického útoku.
214

 

Po další rezoluci OSN volaly také ostatní země v čele s Německem a Francií, 

pro které stávající rezoluce nebyla důvodem k vojenské invazi. Počátkem března tak 

Spojené státy, Velká Británie a Španělsko předloţily Radě bezpečnosti OSN nový 

návrh rezoluce o Iráku, jeţ měla autorizovat vojenskou intervenci. Proti návrhu se však 

postavila většina členů Rady bezpečnosti v čele s Francií, Ruskem a Německem, takţe 

se nepodařilo získat potřebné mnoţství hlasů, aby návrh prošel. Následně tedy Spojené 

státy stanovily Bagdádu ultimátum k odzbrojení do 17. března – pokud Saddám Husajn 

do té doby neodzbrojí a on a jeho synové neopustí zemi, bude čelit válce.
215

 Podle šéfa 

zbrojních inspekcí OSN Hanse Blixe Iráčané v té době s inspektory aktivně 

spolupracovali, avšak nepředali dostatek důkazů o tom, ţe zničili zakázané zbraně.
216

  

Dne 18. března se Tonymu Blairovi podařilo v parlamentu prosadit návrh           

o účasti britských sil ve válce v Iráku, a to převáţně díky dvěma „slibům― od 

prezidenta Bushe. První říkal, ţe OSN bude hrát hlavní roli v poválečné rekonstrukci 

Iráku a druhým se USA zavazovaly, ţe se mezi jejich priority dostane urovnání mezi 
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Izraelem a Palestinou.
217

 Blairův návrh byl přijat v poměru 412 ku 149, nicméně       

139 labouristických poslanců hlasovalo pro dodatek říkající, ţe důkazy pro válku 

nebyly prokázány.
218

 Navíc kvůli účasti Británie ve válce bez jasné mezinárodní           

i domácí podpory okamţitě rezignovalo několik labouristických politiků, mezi nimi 

například předseda Dolní sněmovny Robin Cook.
219

 

Jak bylo předvídatelné, Saddám Husajn podmínky ultimáta nesplnil, a tím se 

postupně začalo schylovat ke spojenecké invazi. Německo, Francie, Rusko a Čína byly 

nadále hlasitými odpůrci vojenského zásahu – podle nich neexistoval relevantní důkaz 

o tom, ţe by se v Iráku nacházely ZHN a chtěly dát inspektorům OSN více času na 

jejich hledání. Francouzský prezident Chirac se vyjádřil v tom smyslu, ţe „momentálně 

nejsou důvody, které by vedly k válce, abychom dosáhli cílů, jeţ jsme si stanovili, a to 

odzbrojit Irák.―
220

 Tony Blair se velmi rychle začal ocitat v izolaci od zbytku Evropy. 

Jeho most se začal rozpadat – otevřeně se postavil za Spojené státy namísto Evropy. 

Britský premiér vyčítal francouzskému prezidentu Chiracovi a německému kancléři 

Schröderovi, ţe jsou proti rezoluci a ultimátu. Podle něj nebyl čas na shovívavost 

s tyranským reţimem.
221

 Také Washington byl nespokojený s postoji 

západoevropských spojenců, kteří podle něj ţili v jakési iluzi – v iluzi, ţe se jich 

teroristická hrozba netýká.
222

  

Dne 20. března zahájily Spojené státy a Velká Británie společně s Polskem                 

a Austrálií ozbrojený útok na Irák pod názvem „Operace Irácká svoboda― (Operation 

Iraqi Freedom). Ve svém projevu k národu prezident George Bush oznámil, ţe 

Američané a spojenci započali vojenskou operaci s cílem odzbrojit Irák, osvobodit jeho 

obyvatele a ubránit svět před váţným nebezpečím.
223

 Obdobně promluvil k národu          

i premiér Tony Blair o den později, kdyţ oznámil zahájení vojenské akce s cílem 

sesadit Saddáma Husajna a odzbrojit Irák od jeho ZHN.
224

 Bushovo a Blairovo 
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společné taţení ve válce proti terorismu tak vyvrcholilo další invazí. Britsko-americké 

vztahy byly v té době na velmi dobré úrovni – aktivní spolupráce probíhala na 

politické, vojenské i zpravodajské úrovni. Ovšem podobně jako válka v Afghánistánu 

tato akce oběma státníkům přinesla velmi horké chvíle, s jejímiţ důsledky se americký 

prezident i britský premiér museli potýkat (nejen) aţ do konce svých volebních období. 

 

5.3  Motivy a postoje Spojených států amerických a Velké 
Británie k válce proti terorismu a k útokům na Afghánistán         
a Irák 

 
V souvislosti s válkou proti terorismu a vojenskými invazemi do Afghánistánu    

a Iráku je potřeba se blíţe podívat na podobu a principy americké a britské zahraniční 

politiky, jak ji vytvářila Bushova administrativa a Blairův kabinet po roce 2001. Na 

koncepci americké zahraniční politiky měli od počátku hlavní vliv neokonzervativní 

členové Bushova týmu v čele s viceprezidentem Dickem Cheneym,  ministrem obrany 

Donaldem Rumsfeldem a jeho náměstkem Paulem Wolfowitzem. Tito 

neokonzervativci prosazovali názor, ţe Spojené státy by měly principy demokracie, 

volného trhu a respektu ke svobodě aktivně, a případně i silou šířit v podstatě po celém 

světě (a na Blízkém východě zejména).
225

 Z této ideologie vychází i tzv. Bushova 

doktrína
226

 z roku 2002, na jejímţ základě George Bush definoval právo na preventivní 

útok, pokud nepřítel představuje pro USA potenciální hrozbu. Mezi další znaky 

prezidentovy zahraniční politiky (v Bushově prvním období) obecně patřily 

unilateralismus, nacionalismus a silná nedůvěra v mezinárodní instituce (zejména 

OSN). Tyto znaky se začaly postupně projevovat jiţ v prvních měsících Bushovy vlády 

– jmenujme například jednostranné americké odstoupení od Smlouvy ABM či 

nepřistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu. 

Dnes je moţné říci, ţe to byly právě teroristické útoky na New York                   

a Washington, které zaprvé posílily pozici „jestřábů― v rámci administrativy                   
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a zadruhé akcelerovaly přípravy zahraničněpolitické strategie USA.
227

 Invaze do 

Afghánistánu (a snaha chytit strůjce útoků Usámu bin Ládina) byla přímou odvetnou 

akcí, jejíţ kořeny nalezneme v pocitu ohroţení po napadení Ameriky a v nutnosti 

adekvátně na tuto hrozbu reagovat. Zde však měly USA ještě podporu mezinárodního 

společenství, i kdyţ je pravděpodobné, ţe by vojenskou operaci zahájily i samy, bez 

ostatních zemí. 

V případě války v Iráku byla však situace mnohem sloţitější. Po Afghánistánu 

se prezidentův tým zaměřil na Irák, který George Bush předtím zahrnul do států 

představující „osu zla―. Cílem USA bylo svrhnout reţim Saddáma Husajna a zajistit 

jeho ZHN, kterými mohl ohroţovat nejen Spojené státy, ale v podstatě celý svět. Bush 

(i Blair) měli jistě dobrý důvod nevěřit Saddámovým slibům ohledně jeho ZHN, 

nicméně zcela určitě neměli spolehlivé zprávy (a hlavně důkazy) od tajných sluţeb       

o jejich skutečné existenci. Motivů americké invaze do Iráků se nabízí několik. 

Z pohledu Bushovy administrativy teroristé potřebují státy, které by jim poskytovaly 

zázemí, a proto se USA zaměřily na „darebácké reţimy―. Pro Bílý dům Saddámův Irák 

představoval hrozbu, a to globálního významu – takovou hrozbu, které není radno 

ustupovat (tento „špatný― přístup měly v Bushových očích západoevropské země – 

samozřejmě kromě Británie). Snaha o realistický „anti-appeasement― spolu s tradičním 

pocitem o americké výjimečnosti (Amerika jakoţto jediná supervelmoc a šiřitel 

demokratických hodnot) a role určitého „garanta světového pořádku― přivedly Spojené 

státy aţ před brány Bagdádu.
228

 Profesoři David Coates
229

 a Joel Krieger
230

 nabízejí 

ještě další pohledy: podle nich mezi motivy amerického angaţmá v Iráku patří i snaha 

dokončit „rozdělanou práci― (se Saddámem byly problémy jiţ od 80. let minulého 

století), moţná touha po americké permanentní přítomnosti na Středním východě či 

zájmy amerických společností a přístup k ropě.
231

 Jako nejdůleţitější motiv pak 

shledávají touhu vyslat hlasitý a jasný signál o americké síle a ochotě pouţít ji.
232

 Není 

také pochyb o tom, ţe George Bush byl o správnosti svého jednání vnitřně zcela 

přesvědčen a ţe celou protiteroristickou (protiiráckou) kampaň bral jako jakési poslání 

– teroristé i Saddám pro něj (a v jeho očích pro Ameriku obecně) představovali 

                                                 
227

 Hoder, Transatlantické vztahy…, 128. 
228

 David Hastings Dunn, „Myths, Motivations and „Misunderestimations―: The Bush Administration and 

Iraq,― International Affairs 79, č. 2 (březen 2003): 284-285. 
229

 David Coates – profesor anglo-amerických studií na Wake Forest University v Severní Karolíně. 
230

 Joel Krieger – profesor politických věd na Wellesley College v Massachusetts. 
231

 David Coates a Joel Krieger, Blair´s War, (Cambridge: Polity Press, 2004), 94. 
232

 Ibid. 



71 

 

„časovanou bombu―, proti které je nutno rázně zakročit. Prezidentovo počínání také 

ovlivňovala skutečnost, ţe měl podporu veřejnosti a byl obklopen spolupracovníky, jeţ 

ho (v případě Iráku) jasně směrovali k vojenskému řešení.
233

  

Oproti válce v Afghánistánu neměli George Bush i Tony Blair v případě Iráku 

podporu od ostatních států ani OSN, jejíţ rezoluce schvalující útok na Irák neprošla 

Radou bezpečnosti. Zde se však opět projevil neokonzervativní unilateralismus             

a neochota brát zřetel na rozhodnutí mezinárodních institucí. I kdyţ nedošlo na 

schválení další rezoluce OSN, a proti se postavili i oficiální spojenci USA v čele 

s Německem a Francií, Spojené státy na tuto situaci nebraly ohled a s vyhlášením 

ultimáta Saddámovi začaly připravovat vojenskou operaci.  

Velká Británie deklarovala Spojeným státům podporu ihned po útocích              

z 11. září a premiér Tony Blair se následně stal jakýmsi americkým vyslancem, který 

svými cestami po celém světě vytvářel koalici států na podporu války proti terorismu    

a invaze do Afghánistánu. Zatímco pro Afghánistán získal podporu doma i v zahraničí, 

v otázce Iráku se postupně dostal do velkých problémů. Tony Blair povaţoval Irák 

nejen za regionální hrozbu, ale i za hrozbu pro Británii. Navíc stále zdůrazňoval 

brutální povahu iráckého reţimu, jenţ ohroţuje i vlastní obyvatele. Věřil také, ţe Irák 

vlastní ZHN a ţe je tím nebezpečný pro celý svět. Postupem času však začal být Blair 

obviňován, ţe význam hrozby přehání – navíc stále chyběly jasné důkazy o tom, ţe 

Irák vlastní ZHN. Premiér tak čelil útokům v parlamentu i ve vlastní Labour party, 

veřejné mínění bylo silně proti angaţmá Británie ve válce a rozkol nastal také 

s ostatními západoevropskými státy, protoţe ty vojenskou akci neschvalovaly                  

(a Blair se jasně postavil za Spojené státy).  

Co vedlo britského ministerského předsedu k nesmlouvavému proamerickému 

postoji? Blairovo rozhodnutí ohledně války pramenilo především z jeho vlastního 

přesvědčení, ţe Irák představuje globální hrozbu a ţe změna reţimu pomůţe i jeho 

obyvatelům.
234

 Premiérovy postoje také ovlivnila jistá podobnost jeho koncepce 

liberálního internacionalismu s prioritami amerických neokonzervativců.
235

 Také je 

                                                 
233

 V Bushově týmu vojenskou intervenci prosazovali zejména Dick Cheney nebo Donald Rumsfeld. 

Ve svých pamětech také George Bush uvádí, ţe počátkem roku 2003 se tlak na vojenský útok proti Iráku 

neustále zvyšoval. Bush například píše, ţe Alan Greenspan [guvernér americké centrální banky Fed - 

pozn.aut.] mu řekl, ţe nejistota ohledně Iráku velmi škodí ekonomice, a dále, ţe ho [Bushe] v Oválné 

pracovně navštívil saudskoarabský princ Bandar, který prezidentovi sdělil, ţe američtí spojenci na 

Středním východě uţ chtějí jasné rozhodnutí. Bush, Decision Points, 247. 
234

 Cian O´Driscoll, „New Thinking in the Just War Tradition: Theorizing the War on Terror―, in Alex J. 

Bellamy (eds.), Security and the War on Terror (New York: Routledge, 2008), 98. 
235

 Dumbrell, A Special Relationship…, 214. 



72 

 

pravděpodobné, ţe to bylo právě osobní přátelství mezi oběma státníky a historie 

zvláštního vztahu, jeţ částečně nasměrovala Londýn k podpoře amerického válečného 

taţení. Existují však také mnohem prozaičtější motivy britské spolupráce: v popředí 

figuruje Blairova snaha zapojit Spojené státy co nejvíce do multilaterální spolupráce     

a zpomalit tempo jejich jednostranných kroků. Taktéţ z britské strany mohlo jít            

o zachování si privilegovaného přístupu do Washingtonu a o snahu mít vliv na 

americkou administrativu.
236

 Peter Riddell nabízí další pohled, který Blairův postoj 

zasazuje do širšího historického kontextu: podle něj bylo následování Ameriky do 

Iráku spíše pokračováním tradiční britské zahraniční politiky. Postavení se proti 

americkému vojenskému taţení by totiţ znamenalo radikální obrat v post-Suezské 

politice, coţ by případně mohlo ohrozit jak spolupráci s americkými zpravodajskými 

sluţbami, tak i spolupráci v jaderné oblasti.
237

 

 

Deklarovaná podpora ve válce proti terorismu ze strany britského ministerského 

předsedy Tonyho Blaira dostala konkrétní obrysy jiţ v říjnu 2001, kdy Velká Británie 

podnikla spolu se Spojenými státy vojenskou invazi do Afghánistánu. Zatímco tato 

akce měla podporu mezinárodního společenství i světové veřejnosti (nejen v důsledku 

 šoku po teroristických útocích a obav z další hrozby), záměr Bushovy administrativy 

vojensky zaútočit na Irák jiţ tak jednoznačnou podporu nepřinesl a Tony Blair se se 

svým kladným přístupem dostal do velkých potíţí. Blairův most se začal bortit tak 

rychle, jak se britský premiér stavěl na stranu USA a jak rychle evropské země 

protestovaly proti ozbrojenému zásahu. Tony Blair se rozhodl jít do války proti 

Saddámu Husajnovi spolu s americkým prezidentem, ačkoliv se netajil tím, ţe by byl 

radši, kdyby akce získala podporu od OSN a invaze se účastnilo více zemí. Jeho přání 

však vyslyšeno nebylo, a tím se Londýn ocitl ve válce s USA osamocen. Premiér vsadil 

svoji domácí i mezinárodní reputaci, protoţe věřil, ţe Saddám představuje pro Británii   

i pro celý demokratický svět zlo, které je nutné odstranit. Věřil nebo spíše chtěl věřit 

informacím tajných sluţeb, ţe Irák vlastní ZHN, i kdyţ zdroje byly pochybné,               

a ačkoliv ani inspektoři OSN nepřinesli jednoznačné důkazy.  

Invaze do Afghánistánu a Iráku znamenaly posílení americko-britských vztahů     

a velké sblíţení vedoucích představitelů obou zemí. Úzká spolupráce probíhala na 

politické, vojenské i zpravodajské úrovni. I přes jednoznačnou asymetrii ve 

                                                 
236

 Coates a Krieger, Blair´s War, 96. 
237

 Riddell, The Unfulfilled Prime Minister…, 144. 



73 

 

vzájemných vztazích došlo ke znovunaplnění zvláštního vztahu, který se ještě 

počátkem roku 2001 zdál být spíše jen rétorickým obratem bez hlubšího obsahu. 

Povaha aliance Bush-Blair po 11. září tak mnohdy připomínala blízké válečné 

spojenectví Winstona Churchilla a Franklina Roosevelta či studenoválečné duo Ronald 

Reagan a Margaret Thatcherová. 
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6. Spojené státy americké a Velká Británie v letech 2003 
až 2008 

 

6.1 Situace po irácké invazi a problém ZHN 
 

Invaze do Iráku, středobod britsko-amerických vztahů (nejen) v prvních 

měsících roku 2003, měla z vojenského hlediska nebývalý úspěch. Jiţ 1. května, šest 

týdnů od začátku invaze, mohl prezident George W. Bush z letadlové lodi USS 

Abraham Lincoln oznámit celému světu ukončení bojových operací. Ve své řeči Bush 

prohlásil: „Spojené státy a jejich spojenci zvítězili v bitvě o Irák.― (…) „Tyran padl      

a Irák je svobodný.―
238

 Budoucí vývoj však rychle ukázal, ţe radost byla předčasná a ţe 

ta „pravá― válka měla teprve začít v následujících měsících (a letech). 

Několik dní po ukončení operací v Iráku se britský premiér Tony Blair dočkal 

velkého ocenění, kdyţ mu americký Kongres udělil Zlatou medaili
239

 za jeho postoje 

po 11. září, oficiálně „za výjimečné a trvalé přispění k zachování bezpečnosti všech 

svobodumilujících národů―.
240

 Blair se stal teprve druhým Britem v historii (po 

Winstonu Churchillovi, jenţ medaili obdrţel in memoriam), který toto nejvyšší 

občanské ocenění udělované Kongresem získal. Podle deníku The Guardian byli 

američtí demokraté přesvědčeni o Blairově hrdinství v tom smyslu, ţe měl mírnící vliv 

na Bushovu zahraniční politiku – například, ţe hlavně díky premiérovi jednal Bush       

o Iráku v OSN. Republikáni pak měli vidět Blaira jako schopnějšího mluvčího               

a „objasňovatele― záměrů koalice, neţ jakým byl jejich vlastní vrchní velitel 

ozbrojených sil.
241

 Celkově pak členové Republikánské strany u Tonyho Blaira 

oceňovali jeho vstřícné reakce po 11. září, podporu USA v boji proti terorismu              
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a také nasazení britských sil v Iráku.
242

 Britský ministerský předseda si však nakonec 

medaili nepřevzal a do této chvíle (duben 2011) tak zatím neučinil.
243

 

Pro Blaira bylo ocenění jednou z mála pozitivních reakcí, kterých se britskému 

premiérovi v souvislosti s Irákem dostalo. V průběhu roku 2003 se situace na Středním 

východě začala postupně vyhrocovat. Jak rychlé bylo vítězství koaličních sil a svrţení 

Saddámova reţimu, tak rychle se Irák propadal do vlny nepokojů, chaosu                      

a vzbouřeneckých útoků – zejména proti spojeneckým vojákům. Zemi zachvátilo násilí          

a válka se postupně změnila na guerillovou, bez  jasného nepřítele. Zhoršující se vývoj 

v Iráku měl dopad i na domácí politickou situaci, zejména ve Velké Británii. Premiér 

Blair musel čelit výpadům ze všech politických stran, včetně vlastní Labour Party. 

Politici i veřejnost stále více volali po tom hlavním – po důkazech o existenci ZHN, na 

kterých Blair i Bush zaloţili argumentaci pro vojenskou invazi. 

Počátkem jara 2003 se mezi Washingtonem a Londýnem objevilo napětí týkající 

se poválečné rekonstrukce Iráku a hlavně zapojení OSN do této činnosti. Spojené státy 

chtěly operace řídit převáţně samy, maximálně v rámci koaličních sil, a roli OSN co 

nejvíce minimalizovat. Naproti tomu britská vláda chtěla OSN zapojit co nejvíce – 

kabinet prosazoval zejména větší pravomoci pro pracovníky OSN (pro koordinátory 

pomoci apod.) a poţadoval, aby inspektoři pokračovali v hledání ZHN.
244

 Neochota 

Bushovy administrativy „internacionalizovat― poválečnou rekonstrukci Iráku                 

a poskytnout OSN jasný mandát vedla také k rozepřím se západoevropskými státy, 

které se odmítaly bez účasti OSN do obnovy zapojit.  

Jak jiţ bylo řečeno, do popředí se postupně dostávala debata ohledně důkazů 

týkajících se iráckých ZHN. Tony Blair i George Bush čelili od začátku obvinění, ţe 

hrozbu nadsazovali, coţ oba po celý rok 2003 vytrvale popírali a důsledně se hájili 

zprávami tajných sluţeb. Premiér například v červnu na summitu G8 v Evianu 

prohlásil: „Stojím si stoprocentně za důkazy, poskytnuté zpravodajskými sluţbami, jeţ 
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jsme poskytli veřejnosti―.
245

 Prezident Bush pak v červenci řekl: „Věřím Georgi 

Tenetovi [šéf CIA – pozn. aut.], věřím všem muţům a ţenám, kteří pracují pro CIA―.
246

  

Diplomatické napětí mezi oběma zeměmi se objevilo v okamţiku, kdy byl 

v červenci 2003 zveřejněn dopis ministra zahraničí Jacka Strawa, který odhaloval 

rozepře mezi americkou a britskou vládou v období před iráckou invazí. Dokument 

například popisoval, ţe kabinet ignoroval ţádost CIA, aby vláda nezveřejňovala 

tvrzení, ţe se Saddám pokoušel nakoupit uran v Nigeru – coţ měl být jeden z důkazů    

o irácké zbrojní aktivitě (informace se objevila v září 2002 ve zprávě britské vlády 

ohledně iráckých ZHN a toto tvrzení pak George Bush pouţil ve své Zprávě o stavu 

Unie v lednu 2003).
247

 Dopis také odhaloval rozhodnutí Downing Street blokovat 

některé informace před CIA, protoţe byly „příliš citlivé―.
248

 Dokument se objevil jen 

několik dní před premiérovou cestou do USA, nicméně i přes to se mu ve Washingtonu 

dostalo vřelého přijetí a aféra ve výsledku neměla váţný dopad na vzájemné vztahy. 

Zdrojem napětí se však stala americká věznice na Guantánamu – na Tonyho 

Blaira byl doma vyvíjen nátlak ohledně britských občanů zadrţovaných bez soudu 

v této americké věznici umístěné na Kubě.
249

 Ačkoliv premiér toto téma v Bílém domě 

několikrát otevřel, byla mu vyčítána slabost a malá ráznost při prosazování britských 

poţadavků v této otázce. Zatímco se Blair zdráhal přímé kritiky a o Guantánamu 

mluvil spíš jako o „anomálii―, se kterou je třeba se vypořádat
250

, mnozí političtí 

představitelé, jak z řad opozice, tak i z  Labour Party (a samozřejmě veřejnost), byli 

přímočařejší a poţadovali propuštění zadrţovaných britských vězňů – z nichţ ţádný 
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nebyl obţalován – a dále i uzavření celého zařízení.
251

K jistému průlomu na toto téma 

došlo v listopadu 2003, kdy se ministerský předseda dohodl s prezidentem Bushem na 

propuštění části vězňů – zadrţovaní pak byli postupně propouštěni od roku 2004; 

v současné době (duben 2011) je ve věznici umístěn poslední britský občan.
252

  

V druhé polovině roku 2003 se situace v Iráku čím dál víc horšila – útoků na 

koaliční jednotky přibývalo a neochota Spojených států předat větší kontrolu iráckým 

představitelům rozhodně nepřispívala ke zlepšení situace. Konfrontovány 

s neúspěšností své strategie, rozhodly se USA změnit taktiku: Irák nejprve znovuzíská 

suverenitu, následovat budou volby a jako poslední bude přijata nová ústava.
253

 Tato 

strategie byla potvrzena během listopadové státní návštěvy George W. Bushe 

v Londýně v americko-britské Deklaraci o Iráku (US/UK Declaration on Iraq), kde byl 

navíc stanoven časový harmonogram jednotlivých akcí: předání moci do 30. června 

2004, volby do Prozatímního shromáţdění v lednu 2005 a referendum o nové ústavě do 

konce října 2005.
254

 

Situace na přelomu let 2003 a 2004 nebyla pro George Bushe ani pro Tonyho 

Blaira příliš příznivá. ZHN se stále nenašly a z Iráku přicházely spíše špatné zprávy 

(kromě dopadení Saddáma Husajna v prosinci 2003). Veřejné mínění ve Spojených 

státech, do té doby shovívavější k americkému vedení neţ veřejnost v Británii 

k Tonymu Blairovi, se začalo pomalu otáčet – v listopadu se 55% dotázaných 

domnívalo, ţe invaze do Iráku byla zaloţena na mylných obviněních a 6 z 10 občanů si 

myslelo, ţe vláda měla strávit více času hledáním důkazů o existenci ZHN neţ zahájila 

vojenské operace.
255

 Ve Velké Británii pak na podzim polovina občanů volala po 

premiérově rezignaci, coţ bylo (vedle nespokojenosti např. s Guantánamem) 

způsobeno zejména britským angaţmá v Iráku, pro mnohé Brity zcela zbytečným.
256

 

Důvěryhodnost George Bushe i Tonyho Blaira následně značně utrpěla v lednu 2004, 
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kdy byly zveřejněny výsledky vyšetřovací skupiny, která od března 2003 hledala 

v Iráku důkazy o ZHN. Závěr vrchního zbrojního inspektora Kongresu Davida Kaye 

zněl, ţe ZHN – které byly hlavním argumentem pro invazi – v Iráku nalezeny nebyly. 

Dodal však, ţe Irák porušoval rezoluce OSN, kdyţ nespolupracoval s inspektory           

a neumoţnil přístup do svých laboratoří.
257

 Ve stejné době byly také v Británii 

zveřejněny výsledky Huttonovy komise, která zkoumala manipulaci kabinetu 

s informacemi tajných sluţeb – zejména ve spojení s údajným zneuţitím informací 

týkajících se ZHN, jeţ byly odvysílány na BBC v květnu 2003, a jeţ souvisely 

s pozdější sebevraţdou vládního zbrojního experta Davida Kellyho.
258

 Vyšetřování sice 

očistilo vládu od podezření z úmyslného klamání veřejnosti, nicméně nebylo pochyb     

o tom, ţe Blair nesporně prezentoval souhrnné, a často zavádějící, zpravodajské 

informace znepokojivě sebejistým způsobem.
259

 

Výsledky vyšetřovací skupiny Davida Kaye a závěry Huttonovy komise vedly 

na obou březích Atlantiku ke stejné reakci. Jak prezident Bush, tak premiér Blair 

reagovali ustanovením nových komisí
260

, které se měly zaměřit na prošetření informací 

od amerických, respektive britských tajných sluţeb v souvislosti s existencí iráckých 

ZHN. Oba lídři také nadále hájili oprávněnost vojenského zásahu proti Saddámu 

Husajnovi. Tony Blair trval na tom, ţe invaze byla z právního hlediska v pořádku 

vzhledem k tomu, ţe David Kay potvrdil fakt, ţe Saddám nespolupracoval s inspektory 

OSN.
261

 Premiér navíc dodal, ţe svrţení Saddáma poloţilo základy k demokratizaci 

země, k zastavení porušování lidských práv, a o nadcházejících iráckých svobodných 

volbách mluvil jako o jedné z nejvýznamnějších událostí za posledních mnoho let, jeţ 

se v regionu uskuteční.
262

 Prezident Bush zase například prohlásil, ţe inspektor Kay 
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potvrdil, ţe Saddám měl kapacity na to ZHN vyrobit a uţ jen tato skutečnost činila 

iráckého vůdce nebezpečným.
263

 Zde je však nutné podotknout, ţe Bushův argument je 

z hlediska mezinárodního práva ne příliš silný vzhledem k diskuzi o prevenci                 

a preempci.
264

 Zatímco invaze do Iráku je administrativou prezentována jako 

preemptivní akce (nikoliv preventivní díky kontroverzní pověsti doktríny preventivní 

války zveřejněné v rámci americké Národní bezpečnostní strategie z roku 2002, která je 

součástí Bushovy doktríny), mnozí invazi vidí jako jasný případ preventivní války, 

která je v rozporu se zásadami Charty OSN.
265

 

Rok 2004 pak byl obecně nadále ve znamení neutěšené situace v Iráku (v tomto 

roce zahynulo 849 amerických a 22 britských vojáků oproti 486, respektive 53 v roce 

2003)
266

, která se odráţela na negativním mínění veřejnosti po celém světě, ale                

i v postoji západoevropských států, které se ostře stavěly proti spojenecké přítomnosti 

v Iráku. K uklidnění pak rozhodně nepřispěly březnové teroristické útoky ve 

Španělsku, jejichţ důsledkem byla volební prohra premiéra Aznara, Bushova spojence 

v Iráku. Španělská nově zvolená levicová vláda následně stáhla svůj kontingent z Iráku, 

čímţ přišli spojenci nejen o přímou pomoc při rekonstrukci země, ale i o podporu 

partnera, jenţ hájil koaliční zájmy v jinak nepřátelsky naladěné Evropě.  

Na jaře pak spojenecké angaţmá v Iráku dostalo další ránu v podobě 

zveřejněných důkazů ohledně týrání iráckých vězňů americkými a britskými vojáky. 

Ačkoliv Bílý dům i Downing Street týrání odsoudily a za chování svých vojáků se 

omluvily, prezidentův i premiérův kredit tím v očích veřejnosti značně utrpěl – obě 

vlády čelily útokům, ţe se USA i Velká Británie sníţily k praktikám předchozího 

reţimu a ţe obraz a důvěryhodnost obou zemí (nejen) na Středním východě byly 

značně poškozeny.  

V létě 2004 byly ve Velké Británii zveřejněny výsledky Butlerovy komise, která 

došla k závěru, ţe i kdyţ vláda neklamala veřejnost úmyslně, na zprávy britských 
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tajných sluţeb se vládní představitelé spoléhali aţ příliš. Klíčové zpravodajské 

informace k ospravedlnění invaze byly shledány jako nespolehlivé. Komise také 

kritizovala Tonyho Blaira, ţe aţ moc často rozhodoval sám, aniţ by o svých krocích 

informoval ostatní členy vlády na pravidelných setkáních.
267

 Butlerova komise čelila 

kritice, ţe sice uznala vládní pochybení, nicméně nikdo konkrétní nebyl obviněn. 

Vyšetřování nepodporovaly ani obě opoziční strany (konzervativci a liberálové), 

protoţe komise podle nich zkoumá jen „vazby, metody a postupy― a nikoliv politické 

rozhodnutí napadnout Irák.
268

  

V červenci pak byla v USA zveřejněna zpráva senátní komise, jeţ zkoumala 

relevanci informací amerických tajných sluţeb ohledně ZHN. Komise došla k závěru, 

ţe přesvědčení administrativy, ţe Saddám vlastní biologické a chemické zbraně a ţe 

pracoval na výrobě jaderné zbraně, bylo chybné. Komise dále oznámila, ţe toto 

přesvědčení bylo zaloţeno na mylných nebo přehnaných analýzách CIA.
269

 Dále bylo 

zveřejněno, ţe nejsou důkazy o spoluúčasti nebo asistenci Saddámova reţimu na 

teroristických útoků připravovaných Al-Káidou a to včetně 11. září.
270

 Zpráva také 

obsahovala kritiku práce šéfa CIA George Teneta, který následně rezignoval. Závěry 

vyšetřovací senátní skupiny lze povaţovat za nestranné vzhledem k vyváţené účasti 

republikánů (9 zástupců) i demokratů (8 zástupců). Faktem ale zůstává, ţe zatímco 

Demokratická strana zprávu odmítla jako záměrně očišťující prezidenta Bushe a také 

očišťující jeho spolupracovníky z podněcování CIA, aby zveličovala údajné hrozby 

pocházející z Iráku, republikáni závěry zprávy přijali a povaţovali je jako obhajobu 

George Bushe.
271

 Prezident na tyto výsledky vyšetřování reagoval obhajobou invaze, 

kdyţ prohlásil, ţe ačkoliv zásoby ZHN nalezeny nebyly, jít do Iráku bylo správné, 

protoţe USA odstranily jasného nepřítele, který byl schopný vyrobit zbraně pro 
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hromadnou vraţdu a který je mohl poskytnout teroristům.
272

 „Ve světě po 11. září―, 

Bush pokračoval, „to [ponechání Saddáma u moci] znamenalo riziko, jeţ jsme si 

nemohli dovolit podstoupit―.
273

 

Ačkoliv byly závěry všech komisí v podstatě shodné v tom, ţe existence ZHN 

jako důvod invaze do Iráku nebyla prokázána, Bush i Blair nadále hájili svá rozhodnutí 

–  přiznání chyby by se zřejmě neobešlo bez následků a v případě Tonyho Blaira byla 

dokonce otázka, zdali by udrţel svůj premiérský post a nemusel rezignovat.
274

 Oba dva 

státníci se nicméně dál drţeli své „pro-irácké― linie a také pokračovali v podpoře jeden 

druhého, i kdyţ na straně Británie byla patrná snaha převést pozornost veřejnosti na 

jiná témata neţ jen na Afghánistán a Irák. Mezi tato témata patřil například mírový 

proces na Blízkém východě, Blairova iniciativa ohledně pomoci Africe a oddluţení 

nejzaostalejších států či zaměření se na otázky týkající se klimatu a energetické 

politiky.  

 

6.2 Summit G8 v Gleneagles a teroristické útoky v Londýně 
 

V červenci 2005 hostil premiér Tony Blair ve skotském Gleneagles summit osmi 

nejvyspělejších zemí světa. Do agendy setkání patřila mimo jiné pomoc Africe, 

oddluţení nejchudších zemí světa a zejména pak debata týkající se klimatických změn. 

Nebylo tajemstvím, ţe se britská vláda chtěla pokusit vybrat si svou „odměnu― za 

spojenectví s USA ve válce v Iráku a skrze Tonyho Blaira přimět administrativu 

George Bushe ke změně negativního postoje vůči globálnímu oteplování.
275

 Zklamána 

však byla veřejnost, vláda i britský tisk a naplno se tak ukázala asymetrie vzájemných 

vztahů a limity vlivu Londýna na rozhodnutí Spojených států. Bush sice na tiskové 

konferenci připustil existenci environmentálního problému, kdyţ řekl: „Uznávám, ţe 

povrch země se otepluje a ţe nárůst skleníkových plynů produkovaných lidstvem 

přispívá k problému.―
276

; nicméně pro USA odmítl přijmout v tomto směru jakékoliv 
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závazky a podepsat Kjótský protokol. Jak později dodal, jakákoliv omezení by 

poškodila ekonomiku Spojených států a dále poukázal na to, ţe kdyţ se dohody 

neúčastní další rozvojové země, přinese to beztak minimální výsledek.
277

 Britský 

kabinet nebyl s rozhodnutím George Bushe příliš spokojen, navenek ovšem volil 

prostřednictvím ministryně ţivotního prostředí Margaret Beckettová umírněná slova: 

„Samozřejmě je zde určitá míra zklamání, ţe tu neexistuje větší shoda, neţ jaká se 

ukázala.―
278

 Ministryně dále dodala, ţe podpis Kjótského protokolu byl zjevně mimo 

prezidentovu agendu.
279

 George Bush se nakonec podepsal pod společné prohlášení 

všech lídrů, jeţ uznává existenci globálního oteplování a vliv lidské činnosti na tento 

jev, nicméně ze signování dokumentu nevyplývaly ţádné oficiální závazky.
280

 

Prezidentův podpis vyvolal spekulace – vzhledem ke dlouhodobě negativnímu postoji 

USA k této problematice – ţe Bush tak učinil hlavně kvůli Tonymu Blairovi (a moţná 

téţ pod vlivem konání summitu na premiérově „domácí půdě―). I kdyţ tomuto názoru 

nahrává skutečnost, ţe George Bush předtím nic podobného, co se týká uznání 

globálního oteplování, nepodepsal, pro toto tvrzení neexistují jednoznačné důkazy. 

Summit ve Skotsku však celkově zastínila jiná událost – 7. července, den poté, 

co bylo rozhodnuto, ţe Londýn bude hostit Letní olympijské hry v roce 2012, byly 

v centru města spáchány teroristické útoky, při kterých zemřelo 52 lidí, a stovky 

dalších byly zraněny.
281

 V Gleneagles byla ihned posílena bezpečnostní opatření             

a premiér Blair, poté co vystoupil se svým prvním vyjádřením, ve kterém útoky 

odsoudil jako barbarský čin
282

, okamţitě odcestoval do Londýna. Také ostatní světoví 

lídři vydali ve Skotsku společné prohlášení, ve kterém odsoudili útoky a vyjádřili 
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solidaritu pozůstalým a celému britskému lidu.
283

 Následně se připojili i další světoví 

státníci.  

Po útocích vyvstala v Británii otázka, zdali a případně do jaké míry zde byla 

souvislost s britským angaţmá v Iráku.
284

 Zatímco se vládní představitelé spíše snaţili 

nedávat útoky do spojitosti s britskou přítomností na Středním východě s tím, ţe za 

hrůznými činy sice stojí islámští extremističtí teroristé, nicméně podobné útoky se staly 

i v zemích jako například Tanzanie, Keňa, Maroko, Rusko, Jemen, Pákistán apod. – čili 

ještě před invazí v roce 2003 nebo ve státech, jeţ byly proti irácké invazi.
285

 Odborníci 

na terorismus
286

, ale i veřejnost však měli jasný názor a to, ţe rozhodnutí Tonyho 

Blaira jít do Iráku zařadilo Británii mezi jasné cíle teroristických útoků.
287

  

Prezident George Bush reagoval na neštěstí v Londýně ještě v Gleneagles, kde 

vystoupil se svým vyjádřením, ve kterém odsoudil útoky jako barbarské jednání            

a vyjádřil soustrast pozůstalým obětí. „Válka proti terorismu pokračuje―,
288

 dodal 

prezident. Americké tajné sluţby se zapojily do hledání viníků, a jakmile byla známa 

jejich jména, kontrolovaly ve svých databázích, jestli dotyční nejsou ve spojení se 

Spojenými státy. V pohotovosti bylo také americké ministerstvo pro národní 

bezpečnost.
289

 George Bush se k londýnským útokům vrátil ještě o týden později ve 

svém projevu ve Virginii, kde znovu vyjádřil soustrast pozůstalým a lítost nad oběťmi. 

Prezident prohlásil, ţe „v této těţké hodině by měli občané Velké Británie vědět, ţe 
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občané Spojených států amerických stojí při nich―.
290

 Na závěr pak dodal: „Tak jako 

stála Amerika a Velká Británie spolu v boji proti totalitním ideologiím 20. století, 

stojíme nyní společně proti vraţedným ideologiím 21. století―.
291

  

Reakce prezidenta Bushe (a pomoc amerických tajných sluţeb) ukázaly na 

přetrvávající blízkost mezi oběma zeměmi, ačkoliv je pravda, ţe se přístup USA příliš 

nelišil třeba od reakce Washingtonu na útoky v Madridu v roce 2004.
292

 Faktem také 

zůstává, ţe vedle těchto gest a činů byla patrná přetrvávající nerovnoměrnost ve 

vzájemných vztazích, která se jasně projevila na summitu v Gleneagles. Obecně pak 

postoj USA k útokům na Londýn mohl těţko zásadně změnit negativní pohled (nejen) 

britské veřejnosti na spolupráci britského premiéra a amerického prezidenta                   

v posledních letech. 

 

6.3 Navýšení amerických jednotek v Iráku versus začátek 
stahování části britských vojáků 

 

Navýšení počtu amerických vojáků v Iráku byl důsledek změny strategie 

Bushovy administrativy, na jejíţ rozhodnutí měla vliv stále se horšící situace na 

Středním východě. Irák se začal propadat do občanské války, protoţe zemi 

zachvacovalo sektářské násilí. Navíc se do Iráku ze spojenci obsazeného Afghánistánu 

přesouvali extremisté z Al-Káidy, kteří útočili na spojenecké jednotky i na místní 

obyvatelstvo. Ačkoliv v roce 2005 došlo v Iráku ke svobodným volbám a byla 

ratifikována ústava, útoků na vojáky i civilisty přibývalo
293

 a země začala postupně 

upadat do chaosu a násilí. Na podzim 2005 vydal George Bush dokument Národní 

strategie pro vítězství v Iráku (National Strategy for Victory in Iraq), ve kterém řekl, ţe 

nebude akceptovat nic menšího neţ celkové vítězství.
294

 Navzdory vzrůstajícímu tlaku 

z demokratického tábora, průzkumům veřejného mínění, jeţ ukazovaly Bushovi 
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nejniţší podporu od roku 2001
295

 a všeobecnému volání po stanovení jasného 

harmonogramu pro odchod vojáků z Iráku, prezident odmítl určit přesné datum: 

„Mnozí volají po jasném datu našeho odchodu – ale já věřím, ţe by to nebylo správné. 

Byl by to jen signál nepříteli, aby počkal a aţ budeme pryč, začal znovu. Stáhnout se 

před dosaţením cíle není plánem k vítězství."
296

 Bílý dům však později dodal, ţe 

očekává zlepšení podmínek umoţňující staţení části vojáků po prosincových iráckých 

parlamentních volbách v roce 2006.
297

 

Rok 2006 byl ve znamení několika změn – jak v USA, tak ve Velké Británii. 

Předně Bushova administrativa ve svém druhém volebním období započala nový 

zahraničněpolitický kurz, který byl charakterizován větším důrazem na 

multilateralismus a diplomacii, a dále zvýšenou ochotou Bílého domu spolupracovat     

s mezinárodními institucemi.
298

 Z personálního hlediska pak byl tento směr potvrzen 

zejména odchodem Donalda Rumsfelda z postu ministra obrany a jeho nahrazením 

Robertem Gatesem či zmenšením vlivu viceprezidenta Dicka Cheneyho.
299

 Výměna 

ministra obrany byla důsledkem katastrofální prohry republikánů v podzimních 

kongresových volbách, kdy obě komory ovládli opoziční demokraté.
300

 Pro Bushe tak 

prohra znamenala výrazné ztíţení plánů, ačkoliv po volbách prohlásil, ţe je připraven 

s demokraty spolupracovat a je otevřen návrhům a novým idejím ohledně Iráku.
301

  

I kdyţ byla podzimní poráţka jakýmsi referendem (nejen) o Bushově iráckém 

postupu, prezident v lednu 2007 oznámil navýšení počtu amerických vojáků o 20 tisíc 

(později toto číslo vzrostlo na téměř 30 tisíc).
302

 Administrativa musela čelit značné 

opozici v Senátu i Sněmovně
303

, a také kritice ze strany veřejnosti. Zejména opoziční 
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demokraté povaţovali prezidentovo jednání za přehlíţení názorů nejen zákonodárců 

samotných, ale i většiny občanů Spojených států.
304

 

Ve Velké Británii byl Tony Blair pod neustálým tlakem, který v červenci 2006 

vedl k premiérově oznámení, ţe během následujícího roku opustí svou funkci. V témţe 

období také vyšel v Británii velký průzkum veřejného mínění, jenţ ukázal, ţe si 63% 

občanů myslí, ţe Británie je příliš svázaná se Spojenými státy a měla by proto jednat 

samostatněji. Průzkum také odhalil, ţe pouze 36% Britů schvalovalo (dřívější) 

rozhodnutí svrhnout Saddáma Husajna a jen 19% dotázaných uvedlo, ţe britští vojáci   

v Iráku přispívají ke zlepšení tamní situace.
305

 

Tony Blair potěšil veřejnost i domácí politickou scénu, kdyţ počátkem roku 

2007 oznámil začátek postupného stahování britských vojáků. Premiér dal následně 

zřetelně najevo, ţe navzdory navýšení amerických sil se Británie bude drţet svého 

plánu – postupně se stahovat a předávat vedení irácké armádě. Blair se tak rozhodl         

i přes americkou ţádost (z konce roku 2006) o navýšení britských sil – údajně mělo jít 

aţ o dva tisíce vojáků.
306

 Britská média si povšimla změny Blairova kurzu, například 

deník Daily Mail napsal, ţe „Blair, v ojedinělém záchvěvu rezervovanosti vůči politice 

Bílého domu, dychtil po tom, aby byla Británie viděna jako země, která se rozhoduje 

sama za sebe―.
307

  

Faktem bylo, ţe si Londýn nebyl Bushovou novou taktikou tak úplně jistý – 

ačkoliv oficiálně britská vláda vyjádřila naději, ţe tato strategie povede ke zlepšení 

situace, její soukromý názor byl, ţe navýšení vojáků je příliš malé, akce přišla příliš 

pozdě a nadto kabinetu vadilo, ţe prezident nemá souhlas Kongresu.
308

 Londýn tak 

zůstal jen u verbální podpory – také proto, ţe navýšení vojáků by se dostalo do rozporu 

s vládním záměrem o postupném stahování britských sil. Navíc zde byly obavy Tonyho 

Blaira, ţe navýšení počtu britských vojáků by vedlo k dalším roztrţkám v parlamentu    

i v Labour party a k vyšší polarizaci veřejnosti, coţ by dohromady ve výsledku ztíţilo 
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jeho poslední měsíce ve funkci.
309

 Ve svých pamětech však britský ministerský 

předseda Blair oceňuje odvahu George Bushe: „Počátkem roku 2007 se George rozhodl 

navýšit vojáky [v Iráku]. Bylo to obrovské rozhodnutí a nemyslím si, ţe by ho kdokoliv 

jiný učinil. On však ano.―
310

  

Na druhé straně Atlantiku nevyjadřovali představitelé Bushovy administrativy 

z britského rozhodnutí o začátku stahování vojáků ţádné zděšení, nicméně kritici ihned 

poukazovali na neshody uvnitř koalice. Ministryně zahraničí Riceová však rychle 

objasňovala, ţe aliance Spojených států a Velké Británie zůstala navzdory rozhodnutí 

britské vlády nedotčena.
311

 Prezident Bush i viceprezident Dick Cheney se pak 

vyjádřili v tom smyslu, ţe britské stahování reflektuje úspěch, protoţe tím ukazuje, ţe 

stabilita v některých částech Iráku existuje.
312

 Právě toto byl argument britské vlády – 

irácké bezpečnostní sloţky v provincii Basra, kde Británie operovala, jsou jiţ více 

schopny převzít kontrolu nad svou bezpečnostní, takţe se britský kontingent můţe začít 

postupně stahovat.
313

 Samozřejmě dalšími (hlavními) důvody pro stahování zůstávaly 

protiirácké nálady na britské politické scéně i mezi veřejností. Oznámení Downing 

Street nicméně přidalo další argument americkým odpůrcům navýšení vojáků a zvýšilo 

tím tlak na prezidenta Bushe, aby také přivedl vojáky zpět domů. Washington to však 

ústy viceprezidenta Cheneyho odmítl: „My chceme misi kompletně dokončit, dokončit 

ji správně a vrátit se zpátky se ctí―.
314
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6.4 Odchod Tonyho Blaira a nástup nového ministerského 
předsedy Gordona Browna: atlantická aliance v letech 2007-
2008 

 

Počátkem května 2007 Tony Blair oznámil, ţe 27. června hodlá odstoupit 

z postu předsedy vlády. Ve funkci britského premiéra ho měl vystřídat dosavadní 

ministr financí Gordon Brown. Ve svém rezignačním projevu Blair poděkoval za 

podporu a vyzval veřejnost, aby sama posoudila jeho desetileté premiérské období.
315

 

Premiér se také omluvil za „chvíle, kdy jsem zklamal―, ale pokračoval: „Ruku na srdce 

– dělal jsem, co jsem povaţoval za správné― (…) „moţná jsem se mýlil, ale co jsem 

dělal, povaţoval jsem za správné pro naši zemi―.
316

 

O týden později jel Tony Blair do Washingtonu, kde se měl naposledy – jako 

britský premiér – setkat s prezidentem Georgem Bushem. Oba státníci vystoupili na 

společné tiskové konferenci, během které oba nešetřili chválou. Bush popsal svůj vztah 

k Blairovi jako „srdečný a otevřený― a na premiérovi ocenil, ţe „vţdy hledí dále do 

budoucnosti―.
317

 Prezident také vyzdvihl Blairovu „neústupnost – kdyţ přijde na věc―         

a zdůraznil jeho úspěchy v severoirském mírovém procesu, ve snaze  pomoci Africe       

a v jeho angaţovanosti na Blízkém východě.
318

 Tony Blair poděkoval za milé                

a vstřícné uvítání v Bílém domě a na oplátku ocenil Bushovo silné vůdcovství 

v posledních několika letech, které „svět potřeboval―.
319

 Premiér zdůraznil, ţe věří, ţe 

„vztah mezi USA a Británii je vztahem, který je v zájmu obou našich zemí a v zájmu 

míru a stability v  širším světě―.
320

 Blair dále prohlásil, ţe „i kdyţ je to [britsko-

americký] vztah někdy kontroverzní, alespoň v mé zemi, nikdy jsem nepochyboval       

o jeho důleţitosti (…), rád bych proto také poděkoval za jeho pevnost a sílu během 

těch posledních několika let―.
321

 Ačkoliv zvláštní vztah nebyl přímo zmíněn, na závěr 

ministerský předseda řekl, ţe ať uţ se jedná o jakákoliv témata (boj proti terorismu, 

obrana, energetika, otázky změn klimatu apod.) obě země by měly vţdy spolupracovat. 
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„V minulosti nám to vţdy pomáhalo. Toto ale není vztah, který je zaloţený na historii; 

je to vztah právě o společně sdílené budoucnosti―
322

, prohlásil Blair. 

Dne 27. června 2007 odešel Tony Blair po deseti letech z funkce britského 

ministerského předsedy. Ve svém posledním projevu v parlamentu vyjádřil lítost nad 

nebezpečím, kterému musí čelit britští vojáci v Afghánistánu a Iráku, nicméně jak si 

komentátoři hned všimli, omluva za jeho rozhodnutí zúčastnit se spolu s USA vojenské 

invaze do Iráku nezazněla.
323

 

Hodnocení éry Tonyho Blaira je dodnes předmětem debat a je jisté, ţe na něj 

bude vţdy několik pohledů. Mezi jeho hlavními neúspěchy celkem pochopitelně 

dominuje Irák, zejména premiérovo rozhodnutí účastnit se vojenské invaze.                 

Je paradoxní, ţe to byla právě Blairem tolik prosazovaná podpora (a přátelství) Georgi   

W. Bushovi, která v konečném důsledku zapříčinila předčasný odchod premiéra 

z politického ţivota – aliance Bush-Blair váţně poškodila obraz britského 

ministerského předsedy v očích (nejen) britské veřejnosti. V souvislosti se zvláštním 

vztahem se doposud vede debata o míře vlivu Londýna na Washington. Jak uvádí ve 

své studii profesor mezinárodních vztahů na Birminghamské univerzitě David Hastings 

Dunn, zvláštní vztah byl po 11. září postaven na veřejné podpoře USA ze strany 

britského premiéra, který měl mít na oplátku moţnost soukromě ovlivňovat další 

postupy.
324

 To se však Blairovi nepovedlo – ať uţ se jednalo o to, jak donutit USA lépe 

naplánovat rekonstrukci Iráku, jak více zapojit do obnovy země OSN nebo jak 

přesvědčit Bushe, aby se více angaţoval v blízkovýchodním mírovém procesu. 

Profesor Dunn poukazuje na to, ţe kritici vidí Blairovu strategii jako neúspěšnou – 

nejenţe se mu za jeho podporu nepodařilo Bushe významněji ovlivňovat a získat pro 

Británii viditelné výhody, ale svojí politikou přimknutí se ke Spojeným státům téměř 

zničil „britsko-evropské― vztahy a ohrozil tak pozici Londýna v Evropě.
325

 Promarnění 

Blairovy šance vidí i novinář The Times Anatole Kaletsky: „Tony Blair byl jediný 

člověk na světě, kdo mohl přinutit George Bushe, aby podpořil Colina Powella, 

vyhodil Donalda Rumsfelda, zavřel Abu Ghraib i Guantánamo a zahájil seriózní akci 

k dosaţení palestinské suverenity. V měsících před prezidentskými volbami v roce 
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2004, kdy Bushova obliba byla na bodě mrazu a on zoufale potřeboval mezinárodní 

podporu pro své irácké dobrodruţství, si Blair mohl nadiktovat všechny tyto podmínky 

– a ještě i mnohem víc – za své pokračování v Iráku. On to však ani nezkusil.―
326

 

S  mírou Blairova vlivu na rozhodnutí USA a premiérovou neschopností vyuţít 

svoji podporu k prosazení vlastních cílů nelze neţ souhlasit. Otázkou však zůstává, 

zdali nejsou tyto pohledy přehnané – jestli vůbec bylo reálně v Blairových silách, aby 

něčeho takového dosáhl. Touto otázkou se ve své studii zabývá například profesor 

Victor Bulmer-Thomas, dnes jiţ bývalý ředitel institutu pro mezinárodní otázky 

Chatham House. Autor došel k závěru, ţe jednak politický kapitál Velké Británie nebyl 

tak velký, jak se všeobecně předpokládalo, aby umoţnil získat pro Británii větší 

výhody, a za druhé ţe Tony Blair zcela nevyuţil své pozice, aby toho dosáhl. Podle 

Bulmer-Thomase bylo vţdy velmi nerealistické se domnívat, ţe by nějaká vnější síla – 

jakkoliv loajální – mohla očekávat, ţe by mohla mít větší vliv na rozhodovací proces 

Spojených států.
327

 Jak profesor dodává: „Bilaterální vztah s USA můţe být pro 

Británii „speciální―, nicméně Washington ho nikdy neoznačoval za víc neţ za 

„blízký―.―
328

 

 

6.4.1 Britsko-americké vztahy v éře premiéra Gordona Browna          
a prezidenta George W. Bushe 
 

Po odchodu Tonyho Blaira z Downing Street logicky vyvstala otázka, jaký bude 

vztah nového premiéra vůči prezidentu Bushovi a v širším kontextu postoj Velké 

Británie ke Spojeným státům. Gordon Brown stál před nelehkým úkolem – na jednu 

stranu se chtěl viditelně distancovat od politiky svého předchůdce, ale zároveň věděl, 

ţe USA jsou důleţitým britským spojencem, a uznával potřebu spolupráce s nimi. 

Faktem však je, ţe alespoň z počátku jeho vlády byla patrná jistá rezervovanost ke 

vztahu k Bushově nepopulární administrativě. Tento postoj odráţel celkovou domácí 

nevraţivost vůči předchozí spolupráci dua Bush-Blair, a také vyplýval ze snahy 

Británie vymanit se z vlivu USA („nebýt pudlem―) a jít si více vlastní cestou.  
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V srpnu 2007 jel Gordon Brown na svou první návštěvu USA, kde byl podle 

komentátorů patrný odstup britského předsedy k prezidentu Bushovi, ačkoliv ten se 

údajně choval přátelsky.
329

 Na společné tiskové konferenci Brown mluvil                        

o „partnerství― mezi oběma zeměmi, a i kdyţ se zavázal, ţe Británie dostojí svým 

závazkům na Středním východě, mluvil hlavně o Afghánistánu jako o „frontové linii 

boje proti terorismu―, neţ o Iráku.
330

  

S očividnou nelibostí pak Washington vnímal Brownovo jmenování některých 

ministrů, například Marka Mallocha Browna (ministr pro Asii a Afriku), Douglase 

Alexandera (ministr pro mezinárodní rozvoj) nebo Davida Millibanda (ministr 

zahraničních věcí), kteří patřili ke kritikům Bushovy administrativy a války v Iráku.
331

 

Na podzim 2007 Gordon Brown oznámil další stahování britských vojsk z Iráku, 

s tím, ţe by na jaře roku 2008 mělo v zemi zůstat zhruba 2500 britských vojáků.
332

 

Zpráva přišla navzdory navyšování amerických jednotek a měla jasné poselství: Brown 

se chtěl zřetelně distancovat od iráckých operací. Na druhou stranu se britský premiér 

snaţil své počínání kompenzovat tím, ţe oznámil navýšení počtu vojáků                       

v Afghánistánu. Toto rozhodnutí se jevilo jako určitý signál politické dvojznačnosti 

britské vlády ohledně podpory vojenských akcí v Iráku, v kontrastu „správné války― 

v Afghánistánu – šlo o to na jednu stranu ukázat, ţe Británie je dobrý a loajální 

spojenec, ale zároveň ţe nepodporuje tohoto prezidenta v této (irácké) válce.
333

  

Washington se díval na britské stahování s obavami – Bílý dům by býval uvítal, 

kdyby Britové zůstali v Iráku ještě rok či dva.
334

 V září 2007 nicméně George Bush 

představil vlastní plán na stahování, kdy část jednotek měla být doma do Vánoc            

a zbylá část pak do července příštího roku – dohromady zhruba 30 000 vojáků. 

Oznámení si však vyslouţilo tvrdou kritiku od opozičních demokratů, kteří namítali, ţe 
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Bush nejenom nepředstavil jasný plán, jak postupovat dál, ale ani nepřednesl důvody, 

proč vůbec pokračovat v iráckém angaţmá.
335

 

Rok 2008 přinesl z Iráku po dlouhé době pozitivní zprávy, kdyţ byl zaznamenán 

pokles útoků na spojenecké vojáky (v roce 2008 zemřelo 314 amerických vojáků           

a 4 britští, zatímco v roce 2007 padlo 914 amerických a 47 britských vojáků)
336

                  

i mnoţství sebevraţedných atentátů, poprvé od ledna 2007.
337

 Nadále pokračovalo 

britské (a částečně i americké) stahování jednotek, nicméně v červnu George Bush 

odrazoval Gordona Browna od stanovení konečného harmonogramu staţení britských 

vojáků, protoţe by to mohlo mít negativní dopad na vývoj v Iráku (Brown v té době 

oznámil, ţe na konci roku 2008 by mělo být zveřejněno datum odchodu posledních 

britských jednotek). Sám Bush pak odmítl prozradit jakékoliv plány s tím, ţe 

„harmonogram amerického stahování by zatím neměl být zveřejněn―.
338

 

V posledním roce Bushova volebního období se osobní vztahy mezi Georgem 

Bushem a Gordonem Brownen o něco zlepšily (ačkoliv rozhodně nedosahovaly úrovně 

Bush-Blair), coţ se ukázalo například během dubnové návštěvy britského premiéra ve 

Washingtonu (do zlepšení vztahů se zřejmě jiţ promítla skutečnost, ţe se jednalo          

o poslední měsíce prezidentova pobytu v Bílém domě a Brownova vláda se začala spíše 

soustředit na příchod nové administrativy). Na tiskové konferenci byla nálada               

o poznání vřelejší neţ při setkání v srpnu 2007.
339

 Prezident Bush mluvil o Brownovi 

jako o „dobrém příteli―, ocenil „zvláštní vztah s Británií― a mimo jiné vyzdvihl 

britskou účast v Iráku a Afghánistánu.
340

 Gordon Brown ocenil Bushe za jeho silné 

vůdcovství a vyjádřil mu vděčnost za jeho postup v boji proti terorismu.
341

 Premiér 

řekl, ţe „ţádné jiné mezinárodní partnerství nebylo světu tak platné jako zvláštní vztah 
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mezi Británií a USA― a dodal, ţe „po naší skvělé schůzce můţu prohlásit, ţe pouto 

mezi oběma našimi zeměmi je silnější neţ kdy dřív―.
342

 

Jak jiţ bylo naznačeno, ona rezervovanost ve vztahu k USA, symbolizující 

odstup od politiky Tonyho Blaira, která byla viditelná po nástupu Gordona Browna do 

čela britské vlády, se v čase dubnové návštěvy ve Washingtonu jiţ o něco zmírnila. 

Důvody můţeme hledat ve skutečnosti, ţe vzpomínky na iráckou invazi a s tím spojený 

pocit národního poníţení (ve smyslu zataţení Británie do války, jejíţ legálnost byla 

více neţ sporná) jiţ do značné míry vybledly. Navíc i evropské vnímání Spojených 

států se posunulo ve prospěch Bushovy administrativy, kdyţ se změnilo vedení ve 

Francii i Německu.
343

 Velká Británie jiţ tak kvůli svému spojenectví s USA nemusela 

být „jako mezi dvěma mlýnskými koly―. Na druhou stranu však Brownova 

rezervovanost vůči Washingtonu zapříčinila, ţe Velká Británie musela bojovat o svůj 

nadstandardní přístup do Bílého domu. Jak nově zvolená německá kancléřka Angela 

Merkelová, tak francouzský prezident Nicolas Sarkozy usilovali o zlepšení 

bilaterálních vztahů s USA, a v případě Sarkozyho neváhali zaplnit „uvolněné místo― 

po Tonym Blairovi.
344

 Výsledkem snaţení francouzského prezidenta bylo i mimo jiné 

to, ţe na červnové rozlučkové cestě po Evropě strávil prezident Bush ve Francii dvě 

noci – oproti jedné v Londýně – a vybral si Paříţ pro přednesení svého projevu, ve 

kterém mimo jiné zdůraznil, ţe „Francie byla prvním americkým přítelem―.
345

 

Ačkoliv byl zvláštní vztah v éře George Bushe a Gordona Browna naplňován na 

úrovni vojenské (spolupráce v Iráku a Afghánistánu) či obranné (např. oznámení            

o další spolupráci v rámci raketové obrany), vztah zcela jistě postrádal osobní blízkost 

lídrů obou zemí, jak tomu bylo v rámci aliance Bush-Blair, a ani politická rovina 

spolupráce nedosahovala stupně, jak tomu bylo za úřadování Tonyho Blaira. Vzájemné 

vztahy sice rozhodně nebyly v krizi, ale byl zde patrný pokles v intenzitě kontaktů, 
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z čehoţ Spojené státy skrze své ministerstvo zahraničí vyjádřily zklamání.
346

 Gordon 

Brown sice nadále povaţoval USA za britského hlavního bilaterálního partnera             

a spojence, nicméně se snaţil více se soustředit i na spolupráci s evropskými státy. 

Bushova politická kariéra se chýlila ke konci a vláda premiéra Browna jiţ hleděla 

směrem k blíţícím se prezidentským volbám – v nichţ měli britští labouristé 

pochopitelně blíţ ke kandidátům Demokratické strany
347

 – aby se soustředila na 

budování vztahů s novou americkou administrativou. 

 

6.5 Afghánistán 2003-2008: shrnutí 
 

V rámci britsko-amerického boje proti terorismu je potřeba vedle Iráku zmínit 

také vývoj v Afghánistánu. Po ukončení spojenecké invaze do Afghánistánu v roce 

2001 zřídila Organizace spojených národů Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly 

(International Security Assistance Force, ISAF)
348

, které začaly v zemi působit od 

prosince téhoţ roku. Zkraje měly chránit především hlavní město Kábul a okolí, od 

roku 2003 byla jejich mise rozšířena na celé afghánské území. Ve velení ISAF se 

postupně vystřídaly Velká Británie, Turecko a Německo společně s Nizozemím. 

Vzhledem ke vzrůstající vojenské náročnosti vedení operace převzala odpovědnost za 

ISAF v srpnu roku 2003 Severoatlantická aliance.
349

 Britské síly se účastní jak bojové 

mise vedené Spojenými státy v rámci operace Trvalá svoboda proti Al-Káidě                

a Talibanu, tak jsou součástí sil ISAF, které pomáhají stabilizovat zemi a asistují při 

rekonstrukčním úsilí. 

Britsko-americká spolupráce v Afghánistánu probíhala po celé období 2001 aţ 

2008, nicméně tato agenda byla díky Iráku upozaděna. Komplikovaný vývoj v Iráku po 

spojenecké invazi a jeho dopady na (nejen) politickou scénu ve Spojených státech          
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i ve Velké Británii do značné míry zastínily afghánskou problematiku, která tak 

nepatřila mezi hlavní témata vzájemných jednání. Tento fakt dokládají i počty vojáků 

obou zemí, kdy je patrná převaha amerických i britských jednotek v Iráku neţ 

v Afghánistánu (viz níţe přiloţená tabulka a graf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Srovnání počtu amerických a britských vojáků v Afghánistánu       

a Iráku mezi léty 2003 až 2008 (čísla jsou zaokrouhlena).
350

 

 

 

Rok 

USA 

Afghánistán 

USA  

Irák 

V. Británie 

Afghánistán 

V. Británie 

Irák 

2003 10,400 67,700 300 18,000 

2004 15,200 130,600 530 8,600 

2005 19,100 143,800 544 8,500 

2006 20,440 141,100 5,700 7,200 

2007 23,700 148,300 7,470 5,500 

2008 30,100 157,800 8,000 4,100 

              Pozn. Počet britských vojáků v Afghánistánu v letech 2006 a 2007 během roku značně kolísal – 

v tabulce je proto uveden nejvyšší počet během daného roku. 
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Graf 1: Srovnání počtu amerických a britských vojáků v Afghánistánu a Iráku 

mezi léty 2003 až 2008 (čísla jsou zaokrouhlena). 

 

 

 

 

 

Situace se ovšem začala postupně měnit s rokem 2006, který v Afghánistánu 

patřil z hlediska násilí k nejhorším od počátku vojenské intervence. Bílý dům začal 

stále víc tlačit na spojence, zejména na NATO, aby poskytli více vojáků, protoţe 

nechtěl riskovat podobný vývoj jako v Iráku.
351

  

Během let 2007 a 2008 se téma Afghánistánu dostávalo více do středu 

pozornosti, protoţe se zde situace stále více zhoršovala. Taliban zvyšoval svoji 

povstaleckou aktivitu, přibývalo sebevraţedných atentátů, jejichţ cílem se kromě 

spojeneckých vojáků stávali zejména civilisté. V těchto dvou letech také dosáhl 

maxima počet zabitých amerických a britských vojáků – v roce 2007 padlo               

117 Američanů a 42 Britů, v roce 2008 pak 155, respektive 51 vojáků. 
352

 Poté, co se 
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v roce 2007 začaly stahovat britské jednotky z Iráku, podpořil Gordon Brown 

Washington a postupně začal navyšovat britský kontingent v Afghánistánu. Zároveň se 

však také v rámci spojeneckého působení
353

 v Afghánistánu objevovaly mezi 

Washingtonem a Londýnem neshody, například ohledně likvidace opiových polí (zdroj 

financí pro Taliban). Drogovou problematiku měla na starosti především Velká 

Británie, nicméně Američané chtěli proti pěstitelům zasahovat radikálněji, neţ jak 

postupoval Londýn. Britské vládě se také příliš nelíbil rozsah americké 

podpory kábulskému reţimu, protoţe se kabinet domníval, ţe je Bílý dům příliš 

shovívavý.
354

 

Jak jiţ dnes víme, Afghánistán vystřídal Irák na pomyslné frontové linii v rámci 

boje proti terorismu. Válka trvá v současné době (duben 2011) jiţ více jak devět let.    

A zatímco z Iráku by měly Spojené státy i Velká Británie odejít do konce roku 2011, 

finální staţení spojenců z Afghánistánu je zatím daleko, opatrně se hovoří o letech 

2014 nebo 2015.
355

 

 

Britsko-americké vztahy zůstaly po invazi do Iráku na velmi vysoké úrovni, a to 

především díky přetrvávající blízkosti amerického prezidenta Bushe a britského 

premiéra Blaira. Irácké dobrodruţství však silně poznamenalo politické kariéry obou 

dvou lídrů, zejména britského ministerského předsedy. Poté, co vyšetřovací komise jak 

ve Spojených státech, tak ve Velké Británii došly k závěru, ţe informace 

zpravodajských sluţeb ohledně Saddámova vlastnění ZHN nebyly dostatečně 

podloţené a ţe v době spojenecké invaze se ţádné takové zbraně v Iráku nenacházely, 

důvěryhodnost obou státníků klesla na minimum. George Bush se doma potýkal 

s poklesem podpory veřejnosti a čelil čím dál větším útokům z řad opozičních 

demokratů, a to zejména po prohraných kongresových volbách na podzim 2006, kdy 

Demokratická strana ovládla Senát i Sněmovnu reprezentantů. Ještě horším útokům 

čelil v Británii premiér Blair, jenţ byl tvrdě napadán z bezdůvodného zataţení své 

země do války v Iráku a z přílišné servility vůči Bílému domu. Nic na tom nezměnila 
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ani Blairova snaha převést pozornost na jiná témata jako boj proti klimatickým 

změnám nebo pomoc Africe. Na summitu G8 ve skotském Gleneagles byly otázky 

týkající se oddluţení nejchudších států světa, změn klimatu či energetické politiky 

jedním z hlavních témat a Londýn se netajil tím, ţe za svoji účast v Iráku očekává od 

USA, zejména v otázce boje proti globálnímu oteplování, podporu ve své iniciativě. 

George Bush však opět odmítl podepsat Kjótský protokol, coţ nesla britská vláda 

velmi nelibě. Znovu se tím také ukázala ona asymetrie ve vzájemných vztazích a limity 

Blairova vlivu. Summit byl také ovlivněn teroristickými útoky v Londýně; 

prezidentova deklarovaná podpora a pomoc však stěţí mohly výrazněji změnit       

„anti-bushovské― naladění  (nejen) britské veřejnosti.  

Domácí politická situace a silná neoblíbenost u britské veřejnosti donutily 

Tonyho Blaira předčasně odejít z funkce předsedy vlády. Ještě předtím však zkraje 

roku 2007 oznámil začátek postupného stahování britských jednotek z Iráku. Blair 

jednal očividně pod tlakem veřejného mínění i politických představitelů – ovšem 

k nelibosti Washingtonu, který naopak vzhledem ke zhoršující se situaci v Iráku 

oznámil navýšení svých vojáků. 

Rok a půl před koncem Bushova volebního období vystřídal Tonyho Blaira 

v čele vlády Gordon Brown, který byl ve svém projevu k Bílému domu o poznání 

rezervovanější neţ jeho předchůdce. Ačkoliv se obě země nadále povaţovaly za 

nejbliţší spojence a spolupráce pokračovala na všech úrovních, dynamika vzájemných 

vztahů, zejména v osobní rovině mezi americkým prezidentem a britským premiérem, 

zaznamenala značný pokles. 
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7. Závěr 
 

Předkládaná diplomová práce se pokusila analyzovat zvláštní vztah mezi 

Spojenými státy americkými a Velkou Británií mezi léty 1989 aţ 2008. Důraz byl 

především kladen na analýzu spolupráce amerického prezidenta George W. Bushe        

a britského premiéra Tonyho Blaira ve válce proti terorismu, zejména v Iráku. V rámci 

historického exkurzu v úvodní kapitole jsem se zabývala vznikem zvláštního vztahu       

a jeho vývojem ve dvacátém století. Zvláštní vztahy mezi Spojenými státy a Velkou 

Británií vznikly na základě úzké politické, ale především vojensko-obranné spolupráce 

během druhé světové války. Tato kooperace pokračovala i po roce 1945 a rozvinula se   

i do jiných rovin, například do spolupráce v jaderné oblasti. Přes přetrvávající 

provázanost obou zemí však postupně stále více narůstala asymetrie ve vzájemných 

vztazích (ve prospěch USA), čímţ se zvyšovala závislost Británie, která si ovšem tuto 

skutečnost často nechtěla připustit.  

Po roce 1989, s koncem studené války, se rozvinula debata, zdali transatlantické 

spojenectví vydrţí i bez hlavního pojítka, tedy společného nepřítele v podobě 

komunismu a zejména Sovětského svazu. Především díky setrvačnosti, 

institucionalizaci vzájemných vztahů a také jistému pragmatismu (hlavně na americké 

straně), ţe není v zásadě, co ztratit, vztah přeţil, nicméně téměř celá devadesátá léta 

byly britsko-americké vztahy spíše v útlumu. Vliv na ochlazení vzájemných vztahů 

měly také osobní vztahy mezi lídry obou zemí, zejména pak značná rezervovanost mezi 

americkým prezidentem Billem Clintonem a britským premiérem Johnem Majorem. 

Především zpočátku Clintonova prvního volebního období byly zvláštní vztahy více 

rétorikou bez obsahu neţ ţe by ukazovaly na skutečnou nadstandardnost vzájemných 

vztahů. Nová dynamika se v transatlantické alianci objevila s příchodem Tonyho 

Blaira, nicméně i tehdy Velká Británie pocítila limity svého vlivu. Takovým případem 

byla například krize v Kosovu, kde byl Blair velmi zaskočen Clintonovou zdrţenlivostí 

pouţít ozbrojené síly, jejichţ nasazení bylo podle britského premiéra k vyřešení 

konfliktu klíčové. Pravdou však zůstává, ţe celkově byl zvláštní vztah na konci 90. let 

v lepší kondici, neţ by kdo ještě v roce 1990 čekal. 

Nová kapitola britsko-amerických vztahů se nicméně začala psát s rokem 2001. 

Tato práce pracovala s hypotézou, ţe po teroristických útocích z 11. září dostaly 

britsko-americké vztahy novou dynamiku a k této renesanci speciálního vztahu přispěl 

svými postoji především britský premiér Tony Blair. Na základě shromáţděných 
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poznatků se domnívám, ţe tuto hypotézu lze jednoznačně potvrdit. Prvních devět 

měsíců roku 2001 bylo z hlediska britsko-amerických vztahů spíše rozpačitých a mezi 

oběma státy se objevovalo často napětí. Důvody pro zhoršení tehdejší situace můţeme 

vidět například v obchodních sporech (o dovoz banánů, hovězího a biotechnologií), ve 

sporech o rozsah pravomocí Světové obchodní organizace nebo v unilateralistickém 

přístupu republikánského prezidenta k mezinárodním problémům, jehoţ konkrétním 

důsledkem bylo například nepodepsání Kjótského protokolu Spojenými státy, coţ nesla 

Británie, tak jako zbytek Evropy, velmi nelibě.  

Přelomem ve vzájemných vztazích byly ničivé teroristické útoky na Spojené 

státy v září 2001, po kterých Velká Británie ústy premiéra Tonyho Blaira deklarovala 

Spojeným států jednoznačnou podporu v boji proti terorismu a následovala Washington 

jak do Afghánistánu, tak do Iráku. Mezi Georgem W. Bushem a Tonym Blairem 

vzniklo osobní přátelství, které velmi pozitivně ovlivnilo podobu zvláštního vztahu. 

Oba státníky sblíţily především jejich společné názory a postoje odsuzující terorismus 

a teroristy, protoţe jak prezident Bush, tak premiér Blair chápali boj proti terorismu 

jako boj dobra proti zlu, boj o ideje a hodnoty demokratického světa. Na George Bushe 

také udělala velký dojem nejen Blairova bezprostřední reakce po teroristických útocích 

na New York a Washington, kdy jako jeden z prvních nejvyšších státníků otevřeně 

vyjádřil solidaritu a podpořil Ameriku v boji proti terorismu, ale také premiérovo jasné, 

rozhodné a hlavně vytrvalé odhodlání neutíkat před hrozbou, ale postavit se jí čelem, 

díky čemuţ stála Velká Británie po boku Washingtonu nejdříve v Afghánistánu             

a později i v Iráku. O osobním přátelství hovoří oba státníci i ve svých pamětech.       

Osobní sympatie a vzájemná spolupráce se projevila také neobvyklou četností 

vzájemných kontaktů a výměn názorů – minimálně jednou týdně řešili Bush s Blairem 

přes videokonferenci aktuální témata, případně plánovali další postupy na mezinárodní 

scéně. 

K renesanci a upevnění zvláštního vztahu přispěly zcela jistě postoje premiéra 

Tonyho Blaira – zejména jeho vnitřní přesvědčení, ţe terorismus a posléze Saddámův 

Irák a jeho zbraně hromadného ničení představují bezprostřední hrozbu pro Británii        

a pro celou mezinárodní bezpečnost. Tento premiérův názor dokazuje například jeho 

prohlášení v reakci na útoky z 11. září, ve kterém prohlásil: „Toto není jen boj mezi 

Spojenými státy a terorismem, ale mezi svobodným demokratickým světem                    

a terorismem. A proto my, zde v Británii, stojíme bok po boku s našimi americkými 

přáteli v této tragické chvíli, a stejně jako oni nebudeme mít klid, dokud toto zlo nebude 
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sprovoděno z našeho světa―.
356

 Blair byl také přesvědčen o pravdivosti později 

zpochybňované souhrnné zprávy britské vlády o ZHN (Irácké zbraně hromadného 

ničení: hodnocení britské vlády, Iraq´s Weapons of Mass Destruction: The Assessment of 

the British Government), ve které Londýn na základě zjištění britských tajných sluţeb 

uvádí, ţe Irák představuje bezprostřední hrozbu pro Británii i zbytek světa a ţe je 

schopen a ochoten pouţít ZHN.  

Podstatné byly pro premiéra také humanitární důvody – zejména názor, ţe 

změna reţimu v Iráku pomůţe jeho obyvatelům od Saddámovy krutovlády. Tento postoj 

odkazuje na Blairův chicagský projev z roku 1999, ve kterém premiér nastínil svou teorii 

spravedlivé války, podle níţ je vojenská intervence ospravedlnitelná, zabráni-li 

humanitárním katastrofám jako například genocidě či etnickým čistkám. Tento přístup 

podporuje intervencionistickou zahraniční politiku, jeţ je zaloţená na tvrzení, ţe 

demokratické státy mohou zasáhnout do záleţitostí jiného suverénního státu, pokud tím 

sledují liberální (demokratické) cíle; tato intervence zahrnuje jak vojenskou akci, tak 

humanitární pomoc. V očích Tonyho Blaira pak byl celkově tento koncept jednoduše 

aktualizován, aby byl pouţitelný pro období po teroristických útocích ze září 2001. 

Z britské strany však existovaly i mnohem prozaičtější důvody, proč tak úzce 

spolupracovat s Amerikou. V popředí figuruje premiérova snaha mít vliv na americkou 

administrativu a zapojit Spojené státy co nejvíce do multilaterální spolupráce, coţ 

dokazuje Blairova snaha přesvědčit USA, aby se problémem Iráku zabývaly nejdříve 

na půdu OSN. Tento postoj pramenil z premiérova strachu z vidiny mezinárodního 

uspořádání, ve kterém Spojené státy (stále více se vzdalující od zbytku světa) budou 

unilaterálně prosazovat svoji politiku, jeţ pochází z neokonzervativního pohledu 

popisovaného jako „hegemonistický realismus― – tato politika je charakteristická svou 

skepsí ke kolektivnímu řešení problémů a instituci OSN jako takové. Irácké angaţmá 

lze také vnímat jako pokračování tradiční britské zahraniční politiky. Postavení se proti 

americkému vojenskému taţení by totiţ znamenalo radikální obrat v post-Suezské 

politice, coţ by případně mohlo ohrozit spolupráci mezi Velkou Británií a USA            

v jiných oblastech (např. zpravodajské sluţby, jaderná oblast apod.). 

Další hypotéza, ze které tato práce vycházela, byla, ţe navzdory oţivení 

speciálního vztahu nebyly britsko-americké vztahy bezproblémové a zvláštní vztah měl 

i přes téměř nekritickou podporu Tonyho Blaira vůči krokům Bushovy administrativy 

                                                 
356

 September 11 Attacks: Prime Minister’s Statement, Number 10, 3.2. 2003. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.number10.gov.uk/Page1596, 22.2.2011. 
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své hranice. O vlivu Tonyho Blaira na Bushovu administrativu, případně o výhodách, 

které by pro Londýn plynuly z britské podpory USA, se vede dodnes debata. Osobně se 

domnívám, ţe Tony Blair velký vliv na George Bushe a na rozhodovací proces USA 

neměl, a proto je moţné výše zmíněnou hypotézu potvrdit. Jednou z mála zásluh, 

kterou si ale Blair můţe připsat, byla skutečnost, ţe přesvědčil prezidenta, aby se 

pokusil problém Iráku řešit nejprve na půdě OSN. Zejména druhá rezoluce, která měla 

schválit ozbrojený útok proti Saddámu Husajnovi, jakkoliv nakonec neúspěšná, byla 

dílem hlavně Velké Británie. Spojeným státům stačila předchozí rezoluce z listopadu 

2002 (vyzývající Saddáma ke spolupráci s inspektory OSN, jinak bude čelit váţným 

následkům) k tomu, aby na Irák zaútočily. Nicméně Blair byl neúspěšný v celé řadě 

jiných případů – premiérovi se například nepodařilo prezidenta Bushe přesvědčit, aby 

se více angaţoval v blízkovýchodním mírovém procesu či se mu nepodařilo prosadit, 

aby Spojené státy i přes své sliby (například z britsko-amerického summitu                   

o poválečné rekonstrukci Iráku v roce 2003) dodrţely závazek, ţe v poválečné 

rekonstrukci země bude hrát zásadní roli OSN. Podle mého názoru ani nebylo 

v Blairových silách, aby nějaký velký vliv měl. Vztah Spojených států a Velké Británie 

byl navzdory blízkému vztahu obou státníků nadále velmi asymetrický, a bylo by proto 

naivní se domnívat, ţe by Velká Británie mohla nějakým způsobem ovlivňovat 

rozhodnutí Bílého domu. Co se týče výhod, které mohly pro Británii plynout z její 

podpory Spojených států, tak v tomto ohledu se domnívám, ţe Británie nezískala téměř 

nic – ať uţ se jedná o zadrţování britských vězňů na Guantánamu nebo o opětovné 

Bushovo nepodepsání Kjótského protokolu na summitu v Gleneagles, o které britská 

vláda velmi stála. 

Válka v Iráku pak především vedla na obou stranách Atlantiku k polarizaci 

veřejného mínění a zintenzivnila kritiku prezidenta Bushe i premiéra Blaira (nejen) na 

domácí politické scéně. Oba státníci byli pod velkým tlakem, ţe zavlekli své země do, 

z hlediska mezinárodního práva, velmi sporné války zvlášť poté, co se ukázalo, ţe 

informace zpravodajských sluţeb ohledně Saddámových ZHN nebyly dostatečně 

podloţené a ţe v době spojenecké invaze se ţádné takové zbraně v Iráku zřejmě 

nenacházely. Tato skutečnost velkou měrou přispěla k předčasnému odchodu Tonyho 

Blaira z funkce britského premiéra. 

Blairův nástupce Gordon Brown nadále povaţoval USA za hlavního 

bilaterálního partnera Velké Británie, nicméně ve vzájemných vztazích na nejvyšší 

úrovni byla patrná rezervovanost. Brown se chtěl odlišit od svého předchůdce a také se 
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více soustředit na spolupráci s evropskými státy. I kdyţ intenzita vzájemných kontaktů 

poklesla, zvláštní vztahy mezi oběma zeměmi nadále existovaly – zejména díky 

pokračující vojenské, obranné a zpravodajské spolupráci, zejména v Afghánistánu.  

Ačkoliv se tedy ještě počátkem roku 2001 zdálo, ţe zvláštní vztah je spíš jen 

rétorickým obratem bez hlubšího obsahu, útoky z 11. září přinesly výrazné oţivení 

britsko-amerických vztahů. Speciální vztah nebyl jen prázdným pojmem, protoţe 

nejenţe fungovala spolupráce mezi oběma zeměmi na všech úrovních, ale existovala 

zde osobní blízkost mezi americkým prezidentem a britským premiérem, která dává 

zvláštnímu vztahu onen punc speciálnosti (a jeţ také zajišťuje dostatečně velkou 

medializaci). Podíváme-li se do minulosti, britsko-americká spolupráce byla 

intenzivnější právě u těch prezidentů a premiérů, kteří si byli blízcí osobně – například 

Margaret Thatcherová a Ronald Reagan či právě Tony Blair s Billem Clintonem, ale 

zejména s Georgem W. Bushem. 

Závěrem lze tedy říci, ţe teroristické útoky z 11. září a spolupráce ve válce proti 

terorismu (hlavně díky invazi do Afghánistánu a Iráku) přinesly posílení britsko-

amerických vztahů a velké sblíţení vedoucích představitelů obou zemí. K upevnění 

vzájemných vztahů jednoznačně vedla iniciativa Tonyho Blaira, který téměř 

bezvýhradně podpořil USA v boji proti terorismu a zejména v účasti ve válce                

v Iráku. Faktem nicméně zůstává, ţe premiér Blair i přes velkou péči a energii, kterou 

věnoval budování speciálního britsko-amerického partnerství, několikrát narazil na 

limity svého vlivu na Spojené státy.  
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8. Summary 
 

This diploma thesis analyzed the evolution, changes and limits of the special 

relationship between the United States and the United Kingdom between the years 

1989 and 2008. The primary aim of the thesis was to reveal the nature of the British-

American relationship in the given era and to asses any possible strains. The thesis 

considered the question of whether, and to what extent, the personal relationship 

between U.S. Presidents and British Prime Ministers affected the nature of the special 

relationship. In particular, this thesis focused on key moments of the co-operation 

between both countries in War on Terror and on the consequences that ensued for 

President George W. Bush and Prime Minister Tony Blair – later for Blair's successor 

Gordon Brown. 

After a historical excursion, that mapped the evolution of the special relationship 

in the 20
th

 century and which should generally contribute to better understanding of the 

situation, this thesis focused on the 1990s. In spite of the doubts of many, the special 

relationship survived all the geopolitical changes after 1989. However, British-

American relations have cooled in this decade. The shape of the special relationship 

was influenced especially by the personal relations at top level. Relations between 

President George H. W. Bush and Prime Minister Margaret Thatcher as well as 

between Bill Clinton and John Major were rather reserved. The situation improved 

with the arrival of a new Prime Minister Tony Blair. Blair had close personal relations 

with President Clinton and, furthermore, the two had the same ideological approaches. 

But still, the special relationship had its limit in this era, and that is best illustrated in 

their attitude regarding the conflict in Kosovo. 

A new era dawned in British-American relations after 9/11 terrorist attacks upon 

the United States. Immediately after the attacks, Tony Blair expressed sympathy and 

full support to the United States in their fight against terrorism. The United Kingdom 

joined the war in Afghanistan and later followed the U.S. to Iraq. However, both 

George W. Bush and Tony Blair shortly after faced strong criticism that their 

engagement in both wars, especially in war in Iraq, had been contrary to international 

law because it was based on unfounded and misleading evidence regarding the 

necessity of military intervention. These facts contributed to Tony Blair's premature 

exit from government. Blair's successor Gordon Brown tried to take a more distant 



105 

 

attitude towards the White House, although he still acknowledged the United States as 

Britain's most important bilateral partner. 

Co-operation of the U.S. and the United Kingdom in War on Terror contributed 

not only to reinforcement of the British-American relations, but also to great 

rapprochement of both leaders of the two countries. Close co-operations have been 

demonstrated at political, military and intelligence levels. The truth, however, is that 

the special relationship had also its limits in this era – Tony Blair's influence on the 

decision-making process in Washington was hardly visible and Britain did not get 

much in return for its support. But in spite of the clear asymmetry in mutual relations, 

the special relationship was revived, although at the beginning of 2001 the phrase 

seemed to be rhetorical in nature. 
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