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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vojenským partnerstvím Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska s Francií v době od konce studené války po podepsání dohod 

o zvýšení spolupráce v oblasti obrany na konferenci v Londýně v listopadu roku 2010. 

Práce analyzuje jednotlivé faktory, které přispěly k rozvoji kooperace mezi oběma státy 

a jejím cílem je potvrdit či vyvrátit tezi, že za bezprecedentním sblížením Británie 

s Francií v sektoru obrany v roce 2010 stojí rozpočtové škrty, kterými tehdejší britská 

vláda reagovala na dopady hospodářské krize. Téma je rozděleno z důvodu samostatné 

analýzy jednotlivých faktorů do tří kapitol. V první části se studie zabývá dynamikou a 

vývojem vojenské součinnosti mezi oběma zeměmi po skončení studené války, 

s důrazem na závěry londýnského summitu v roce 2010. V druhé části dochází 

k analýze finanční situace ministerstva obrany v jednotlivých obdobích od roku 1990. 

Kapitola zkoumá reakci a konkrétní opatření ministerstva obrany na nedostatek zdrojů 

pro naplnění požadovaných nároků a důvody, proč k rozvoji spolupráce mezi Británií a 

Francií nedošlo již dříve. Třetí část se zabývá zahraničně-politickými aspekty a cíli 

zahraniční politiky britských vlád od roku 1990, jež ovlivnily vývoj a podobu budoucí 

spolupráce obou zemí.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with military partnership of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland with France at the time between the end of the Cold War 

and the signing of agreements to increase defence cooperation at conference in London 

in November 2010. This paper analyses the various factors that have contributed to the 

development of cooperation between these two countries and to aims to prove or 



disprove the thesis that the reason for an unprecedented convergence of Britain and 

France in the defence sector in 2010 are budget cuts, with which then British 

government responded to the economic crisis. This topic is divided into three chapters 

due to a need of separate analysis of individual factors. In the first part the study deals 

with the dynamics and development of military cooperation between both countries 

after the Cold War, with emphasis on the conclusions of the London summit in 2010. 

The second part analyses the financial situation of the Ministry of Defence in the period 

since 1990. The corresponding chapter examines the response and specific measures of 

the Ministry of Defence to a lack of resources to meet the required demands and the 

reasons why the development of cooperation between Britain and France had not 

occurred previously. The third part is devoted to the foreign policy aspects and 

objectives of the foreign policy of the British Government in 1990, which affected the 

development and shaped future cooperation between the two countries. 
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Seznam použitých zkratek 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

HDP - Hrubý domácí produkt 

NATO - Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 
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Úvod 

Od roku 1990, kdy skončilo období bipolárního rozdělení světa, prošly britské 

ozbrojené síly dynamickým vývojem, který ostře kontrastoval se stálým a neměnným 

zaměřením britského vojska na hrozbu ze strany Sovětského svazu a jeho 

komunistických ,,satelitů‘‘ v p ředchozím období. Jednou z ukázek tohoto nového stavu 

je fenomén spolupráce Velké Británie s Francií, dvou zemí, jejichž vztah byl historicky, 

s ohledem na mnohé dřívější rozpory, odlišné představy a ambice, naplněn zdrženlivostí 

a atmosférou vzájemné nedůvěry. 

Téma bakalářské práce Vojenská spolupráce Velké Británie s Francií jako 

reakce na snižující se výdaje na obranu jsem si zvolil na základě svého zájmu 

o problematiku dopadů následků současné ekonomické krize a o oblast vojenské 

politiky. Z metodologického hlediska můžeme práci zařadit mezi jedno-případové 

studie. Pracovní metodou použitou během vypracování textu je empirická analýza 

zdrojů.1 Tento text si klade za cíl zjistit, zda je finanční stránka ústředním motivem, 

který stojí za sbližováním Británie a Francie. Z těchto důvodů je nutné v rámci samotné 

studie analyzovat nejenom finanční stav ozbrojených sil, ale i další faktory, které 

ovlivnily trend spolupráce Británie s Francií, jako jsou například zahraničně-politické 

faktory, formulace cílů zahraniční politiky britskou vládou či ekonomický vývoj ve 

světě. Práce se zabývá pohledem na problematiku z britské strany, pracoval jsem proto s 

anglicky psanými texty. Vývoj zahraniční a obranné politiky Francie jsem zkoumal jen 

skrze jeho reflexi britskou stranou, která vedla k posunu vnímání Francie jako vhodného 

partnera pro spolupráci ve vojenské oblasti. Z tohoto důvodu jsem nečerpal ze zdrojů ve 

francouzském jazyce a z textů, které se primárně zaměřují pouze na oblast francouzské 

zahraniční a obranné politiky.  

Časově je práce vymezena na období let 1990-2010. Začátek vymezeného 

období je určen pádem železné opony a rozpadem Sovětského svazu. Konečným bodem 

časového vymezení tématu je summit představitelů obou zemí v Londýně v roce 2010. 

V těchto letech je možné pozorovat řadu dlouhodobých trendů v sektoru obrany. Jedná 

se o velmi specifickou historickou epochu, kdy se britské vojsko bylo nuceno velmi 

rychle adaptovat na řadu změn v domácím prostředí i zahraničí. Cílem práce je ověřit 

                                                 
1 Michal Kořan, ,,Jednopřípadová studie‘‘, in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii 
a mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák et al.  (Praha: Portál, 2008), 29-30.  
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tezi, že úsporná opatření stojí za vznikem bezprecedentní míry vojenské spolupráce 

Velké Británie s Francií.  

Práce je rozdělena do tří kapitol, které se zabývají jednotlivými faktory 

spolupráce. V první kapitole je nastíněn vývoj partnerství Británie s Francií v době od 

roku 1990 do summitu v Londýně v roce 2010 a shrnuty hlavní body a cíle dojednané 

na této konferenci. Druhá kapitola detailně zkoumá finanční situaci resortu obrany 

v období jednotlivých vlád, zabývá se také trendy v oblasti britských zbrojních 

programů, nákupu vybavení a finančních aspektů společných zbrojních projektů mezi 

oběma zeměmi. Třetí kapitola rozebírá zahraničně-politickou situaci, pozici Británii ve 

světě a zabývá se i důležitými změnami v oblasti světového ekonomického vývoje, 

které měly vliv na kooperaci mezi britskými a francouzskými ozbrojenými silami.  

 

 Rozbor literatury 

 Zvolené téma se dotýká kromě sektoru obrany celé řady dalších oblastí, jako je 

zahraniční politika nebo ekonomika. Proto je nutné zaměřit se i na literaturu přímo 

nesouvisející s tématem bilaterální vojenské spolupráce. Anglicky psané texty tvoří 

vzhledem k teritoriálnímu vymezení tématu a poměrně malému zájmu o tuto 

problematiku v českém prostředí drtivou většinu materiálů, prostřednictvím kterých 

vypracovávám tuto studii. Z českých autorů, věnujících se tématu obranné politiky 

Británie a Francie, čerpám z článků Petra Vilímka a Petra Suchého Britské a 

francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku a Reforma britské obranné politiky 

v roce 2010: její příčiny a strategické důsledky. Mezi zpracovávanými materiály 

výrazně převažuje sekundární literatura. 

  Hlavní zdroje této bakalářské práce se dají rozdělit do tří kategorií. V první řadě 

jsem informace nutné k vypracování studie čerpal z podkladových materiálů knihovny 

dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Druhou důležitou kategorií jsou odborné knihy, z nichž jsem nejvíce poznatků získal ze 

sborníku A question of security: A British Defence Review in the age of austerity, který 

detailně zkoumá dopad hospodářské krize a úsporných opatření na ozbrojené síly 

Británie. Třetí skupinu tvoří studie a odborné články z periodik specializovaných na 

oblast obrany a bezpečnosti. Dále dokumenty nevládní neziskové organizace Chatham 

House (Royal Institute of International Affairs) a think-tanku European Institute for 
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Security Studies. Doplňující informace jsem pak čerpal z oficiálních oznámení 

britského ministerstva obrany a internetových zdrojů.  

Pro první kapitolu, popisující vývoj a dynamiku rozvoje francouzsko-britské 

spolupráce v letech 1990-2010, jsou stěžejními zdroji studie britské parlamentní 

knihovny od Claire Taylor názvem Franco-British Defence Co-operation a odborný 

článek Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts? od 

Benoîta Gomise. Doplňující informace o spolupráci v sektoru nukleálních zbraní a 

změn strategických podmínek po konci studené války jsem získal z knihy Chronology 

of European Security and Defence, 1945-2006, jejíž autorem je Julian Lindley-French a 

sborníku Anglo-French Relations in Twentieth Century: Rivalty and cooperation. Obě 

tyto knihy se však zabývají otázkou spolupráce Británie a Francie v 90. letech spíše 

okrajově. Vývojem britsko-francouzského partnerství se naopak podrobně zabývá 

parlamentní studie British foreign policy since 1997.  

V druhé kapitole detailně analyzuji finanční situaci ministerstva obrany. Z 

tohoto důvodu je nutné se kromě dokumentů, které popisují souvislosti a trendy vývoje 

v sektoru obrany v jednotlivých obdobích, jako jsou články British Defence Choices 

beyond Options for Change od Phillipa A.G. Sabina nebo Blair’s war and Brown’s 

Budget autorů Paula Cornishe a Andrewa Dormana, zaměřit i na studie mapující pouze 

fiskální situaci resortu a její změnu v čase. Exaktní data ohledně výdajů sektoru obrany 

podává dokument Defence expenditure od Gavina Bermana. Bohužel pouze do roku 

2009, novější čísla je nutné hledat v aktuálnějších publikacích. Přehledné vysvětlení 

problémů a stavu britských ozbrojených sil obsahuje odborníky ceněná kniha A question 

of security: A British Defence Review in the age of austerity. Kapitolu o finanční situaci 

vojska zde analyzuje jeden nejuznávanějších odborníků na tuto oblast – Malcon 

Chalmers. Ucelený a detailní popis vývoje obranné politiky za vlády labouristů podává 

studie British defence policy since 1997, vypracovaná taktéž knihovnou dolní sněmovny 

britského parlamentu. British defence policy since 1997 zvláště důkladně analyzuje 

finanční situaci ozbrojených složek. V této kapitole vycházím i z jednotlivých 

strategických dokumentů, které formovala britskou obrannou politiku. Mezi tyto 

strategie patří Frontline First: The Defence Costs Study z roku 1994, Delivering 

security in the Changing World: Future Capabilities z roku 2004 nebo zpracované 

dopady SDSR ve studii In Brief: Strategic Defence and Security Review – Headline 

Recommendation for the Armed Forces. Informace z těchto vládních dokumentů je však 

nutné důkladně ověřovat. Samotné strategie umožňují osvětlit vizi obranné politiky 
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jednotlivých vlád. Skutečný stav je však často odlišný od těchto plánů. Na rozpor mezi 

vizemi politiků a realitou upozorňuje článek Collina McInnese Labour’s strategic 

defence review. Paul Cornish a Andrew M. Dorman, uznávaní odborníci na oblast 

obrany, se v článku Dr Fox and the Philosopher’s Stone: the alchemy of national 

defence in the age of austerity zabývají složitou situací, ve které se nacházelo 

ministerstvo obrany v roce 2010. 

 Základem třetí kapitoly jsou sborníky A question of security: A British Defence 

Review in the age of austerity a The Development of British Defence Policy: Blair, 

Brown and Beyond. Obě velmi kvalitně zpracované knihy dávají odpověď na otázku, 

proč se dostaly britské ozbrojené síly již před implementací rozpočtových úspor do 

kritické situace. Ze všech tří kapitol nejširší škálu doplňujících zdrojů tvoří z velké části 

příspěvky z odborného časopisu International Affairs. Proměnou strategického prostředí 

se zabývají články Randalla Germaina Financial order and world politics: crisis, 

change and continuity a Harolda Jamese International order after the financial crisis. 

Patrick Porter odhaluje v příspěvku Last charge of knights? Iraq, Afghanistan and the 

special relationship důvody oslabení ,,zvláštního‘‘ vztahu mezi USA a Británií po roce 

2007. Velmi potřebným článkem k pochopení souvislostí rozvoje vojenské spolupráce 

mezi Británií a Francií je text Britain’s coalition government and EU defence 

cooperation: undermining British interests od Clare Marine O’Donnel, ve kterém 

autorka vyzdvihuje výhody zapojení britských ozbrojených sil do SBOP. 

  

 

1. Vývoj britsko-francouzské vojenské spolupráce  

Cílem první kapitoly je nastínit vývoj kooperace v sektoru obrany mezi Francií a 

Británií od konce studené války po podepsání dohod o rozvoji vojenského partnerství 

na summitu v Londýně v listopadu roku 2010. S ohledem na dynamiku vzájemné 

spolupráce se kapitola primárně zaměřuje na období po nástupu Nicolase Sarkozyho do 

úřadu prezidenta ve Francii v roce 2007 a začátku hospodářské krize v září roku 2008.2 

 

                                                 
2 Nigel Farndale, ,,Lehman Brothers collapse: How the worst economic crisis in living memory began‘‘,  

The Telegraph, 23. prosince 2008. 
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1.1 Počátky vojenské kooperace v nových bezpe čnostn ě-

strategických podmínkách 

Konec studené války znamenal pro Velkou Británii a její ozbrojené síly zcela 

zásadní změnu v oblasti strategického uvažování. S pádem komunistického režimu 

v Sovětském svazu zmizela do té doby hlavní hrozba pro Velkou Británii, na druhé 

straně se však zvýšil tlak na snížení rozpočtu ministerstva obrany a velikosti armády.3  

V kontextu zásadní změny vnějších podmínek se ozbrojené síly musely připravit 

na nové výzvy a zásadně revidovat a pozměnit svoji strukturu a vojenskou strategii. Ke 

snížení výdajů na obranu, k tzv. vybírání mírové dividendy se však uchylovaly i další 

evropské státy, které viděly ve vojenské kooperaci možnost, jak ušetřit v novém 

prostředí v Evropě finanční prostředky. Z těchto důvodů se nabízela možnost užší 

spolupráce mezi členy ES.4 V neposlední řadě na novou podobu světového uspořádání 

reagovaly také Spojené státy, jež nově žádaly větší zapojení evropských zemí do úkolů 

v rámci NATO.5 Tato situace otevírala nové možnosti kooperace mezi armádami 

jednotlivých států, nikoliv už z důvodů přímého vojenského nebezpečí, ale z důvodu 

úspory financí. Konflikty v Perském zálivu a na Balkáně jasně ukázaly, že i přes rozpad 

Sovětského svazu se v oblasti obrany nacházejí nová nebezpečí, kterým jsou nuceny 

evropské státy čelit.6 

Z hlediska strategických, geografických i politických se jako řešení jevila 

spolupráce s Francií a dalšími evropskými členy NATO. Finanční stránka výrazně 

ovlivňovala sféry možné spolupráce. Jako první se kooperace zaměřila na oblast 

jaderných zbraní. V říjnu roku 1992 byla vytvořena Komise pro jadernou doktrínu, 

která měla být hlavním místem pro koordinaci a prohlubování spolupráce v oblasti 

jaderné bezpečnosti. Na francouzsko-britském summitu v červenci roku 1993 byl pak 
                                                 
3 Etienne de Durand, ,,Entente or Oblivion: Franco-British Defence Co-operation‘‘,  in A question of 
security: A British Defence Review in the age of austerity, ed. Michael Codner and Michael Clarke 
(London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2011), 96-97. 
  Julian Lindley-French, ,,The Strategic Vacation 1990-1999‘‘, in Chronology of European Security and 
Defence, 1945-2006, ed. Julian Lindley-French (Oxford,Oxford University Press, 2007), 175-177. 
4 Jon Lunn, Vaughne Miller a Ben Smith,  ,,British foreign policy since 1997‘‘, House of 
Commons Library Research Paper RP 08/56, 23. června 2008, www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-
57.pdf, 29. 
5 Claire Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, House of Commons Library Standard 
notes SN05750, 8. listopadu 2010, www.parliament.uk/briefing-papers/SN05750.pdf  , 3-4. 
6 Claire Taylor, Tom Walkman and Sophie Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, House of 
Commons Library Research Paper RP 08/57, 28. června 2008, www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-
57.pdf, 30. 
   Alistair JK Shepherd, ,,Blair, Brown and Brussels: The European Turn in British Defence policy‘‘, in 
The Development of British Defence Policy: Blair, Brown and Beyond, ed. David Brown (Farnham: 
Ashgate Publishing Group, 2010), 40-41. 
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sjednán trvalý status této komise. Rozšíření spolupráce v této oblasti však bránily 

odlišné představy Velké Británie a Francie, angažovanost Spojených států amerických 

v Evropě a odlišné postoje k projektu evropských vojenských kapacit.7 

  V oblasti jednotlivých armádních složek došlo v letech 1995-1997 vypracování 

návrhů potenciální budoucí spolupráce (tzv. Letters of Intent). Největší pokrok 

v naplňování cílů spolupráce nastal v oblasti letectva. Společná britsko-francouzská 

letecká skupina byla vytvořena v roce 1995. Následným rozšířením o dalších pět 

evropských států vznikla Evropská letecká skupina. V 90. letech spolupracovaly 

ozbrojené složky také v oblasti humanitárních a mírových misí, Velká Británie a 

Francie se podílely například na misích na Balkáně, Demokratické republice Kongo 

v roce 1998, Východním Timoru v roce 1999 a zajišťovaní dalších misí OSN k udržení 

míru. Pro účely koordinace těchto akcí vznikla v roce 1996 společná francouzsko-

britská komise.8 

 

1.2 Saint-Malo, Le Touquet – vytvo ření evropské vojenské 

kapacity 

Další milník a posun v oblasti vzájemné spolupráce byl summit v Saint-Malo 

v roce 1998. Vítězství labouristické strany v roce 1997 mělo vliv na změnu pojetí 

vojenské kooperace, neboť Tony Blair prosazoval více internacionalistickou politiku.9 

Vize spolupráce se posunula na multilaterální úroveň. Za hlavní cíl bylo nyní 

považováno vytvoření společných vojenských jednotek EU, díky čemuž by Evropská 

unie dostala schopnost aktivně čelit novým hrozbám. Summit se stal odrazovým 

můstkem pro jednání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem a v Helsinkách v roce 1999, 

kde bylo dohodnuto vytvoření jednotek rychlé reakce EU.10 Problémem však bylo 

odlišné pojetí toho projektu ze strany Velké Británie a Francie, kdy Velká Británie 

                                                 
7 Joanne Wright, ,,The Cold War, European Community and Anglo-French relation‘‘, in Anglo-French 
Relations in Twentieth Century: Rivalty and cooperation, ed. Alan Sharp and Glyn Stone (London, 
Routledge, 2002), 337-338. 
8 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘,  4-5. 
   Petr Vilímek, ,,Reforma britské obranné politiky v roce 2010: její příčiny a strategické důsledky’’, 
Středoevropské politické studie XIII, 2-3 (Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2011): 159-
188. 
9 Lunn, Miller a Smith, ,,British foreign policy since 1997‘‘, 32-33. 
10 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 5. 
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odmítala myšlenku, aby společná evropská obrana fungovala mimo struktury NATO a 

projekt hodlala využít jako prostředek k udržení Atlantické aliance.11 

I přes ochlazení vztahů kvůli válce v Iráku snahy o rozšíření vojenské 

spolupráce pokračovaly i na summitu v roce 2003 v Le Touquet. Výstupem z jednání 

byl společný návrh Británie a Francie, který předpokládal převzetí vojenské 

odpovědnosti za mírovou misi v Bosně Evropskou unií a plán na vytvoření mezivládní 

agentury pro rozvoj obranyschopnosti a akvizice (později nazvanou Evropská obranná 

agentura). V oblasti bilaterální spolupráce došlo k velkému posunu přijetím závazku 

efektivně spolupracovat v oblasti letadlového loďstva. Velká Británie a Francie se 

zavázaly k rozvoji v rámci výcviku a harmonizace nasazení letadlových lodí, s cílem 

mít jednu letadlovou loď trvale k dispozici. Dohoda také usilovala o rozšíření 

průmyslové spolupráce obou zemí v sektoru vývoje a stavby letadlových lodí.12 

Postoje k projektu společné evropské obrany se však nezměnily. Plány 

na spolupráci v rámci Evropské unie byly stále z pozice Velké Británie chápány jako 

posílení evropského pilíře NATO, ne jako upuštění od pevného spojenectví s USA.    

Na summit z Le Touquet navazovala v roce 2006 dohoda o budoucí spolupráci při 

konstrukci letadlových lodí. Ve stejném roce vznikla mezi Británií a Francií společná 

skupina na nejvyšší úrovni, která měla zkoumat, kde je možné zlepšit a rozšířit míru 

kooperace v rámci vyzbrojovacích programů.13 

 

1.3 Obnovení zájmu o rozší ření bilaterální spolupráce 

Ambiciózní program vytvoření evropských vojenských kapacit se však z důvodů 

neshod mezi jednotlivými státy a širokého spektra názorů na tuto problematiku 

nepodařilo zcela prosadit. I schvalování Lisabonské smlouvy ukázalo zásadní problémy 

ve schopnosti dosáhnout konsenzu.14 Spolupráce obou zemí se však v době od nástupu 

Nicolase Sarkozyho zásadně zlepšovala. Britská strana se zapojila do tvorby 

francouzské tzv. Bílé knihy pro oblast obrany.15 Na summitu v březnu roku 2008         

                                                 
11 Vilímek, ,,Reforma britské obranné politiky v roce 2010: její příčiny a strategické důsledky‘‘, 177-178. 
12 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 5-6. 
13 Ibid., 6. 
14 Clara Marina O’Donnel, ,,Britain’s coalition government and EU defence cooperation:undermining 
British interests‘‘, International Affairs 87, č.2 (2011): 423–428, http://www.jstor.org (staženo 
12. 4. 2013).  
15 Benoît Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, Chatham 
House Programme Paper: ISP PP 2001/01, March 2011, 
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109607, 4. 
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se představitelé obou zemí shodli na zvýšení prostředků pro společné výzkumné 

projekty, zvýšení důrazu na optimalizaci nákladů prostřednictvím spolupráce, kooperaci 

při boji proti terorismu a rozvíjení dialogu v jaderné oblasti.16 

Ochotu ke spolupráci posílil návrat Francie do struktur vojenského velení NATO 

v březnu roku 2009. Stále dynamičtěji prohlubující se partnerství potvrdil i summit 

v červenci téhož roku, který dále rozšířil součinnost obou zemí v oblasti vojenských 

komunikačních satelitů a bezpilotních letounů.17 Oběma zemím bylo jasné, že jejich 

partnerství je nutností a také, že je nezbytné dát jejich vzrůstající součinnosti určitý 

institucionální rámec. Představu užší kooperace podporovala i koaliční vláda 

konzervativců a liberálních demokratů, která nastoupila v červnu 2010. Ani změna 

politické orientace vlády Velké Británie po parlamentních volbách v květnu 2010 proto 

vojenskou spolupráci obou zemí neohrozila. Naopak v období do představení hlavního 

strategického dokumentu pro oblast obranné politiky – Strategic Defence and Security 

Review koaliční vláda opakovaně zdůrazňovala důležitost partnerství s Francií. 18 

 

1.3.1 Britsko-francouzský summit 2010 

Uzavření dohod z 2. listopadu 2010 znamenalo skutečný přelom v britsko-

francouzských vztazích. Dohoda britského ministerského předsedy Camerona 

a francouzského prezidenta Sarkozyho znamenala vznik iniciativ týkajících se otázek 

obrany a bezpečnosti obou zemí.19 Výsledky summitu předčily očekávání.20 Nejvyšší 

představitelé Francie a Británie se zavázali k provedení široké škály opatření zvyšující 

schopnosti vzájemné součinnosti vojenských složek obou zemí, vzniku společných 

programů na pořizování vybavení pro ozbrojené složky, sdílení činností v sektorech 

logistiky a servisní podpory vojsk. Dohodami z tohoto summitu také posílilo partnerství 

v oblasti obranného průmyslu obou zemí.21  

Vedoucí činitelé Británie a Francie při vyhlášení výsledků summitu zdůraznili, 

že dohoda představuje pro obě země způsob, jak čelit novým výzvám a zachovat 

                                                 
16 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 6. 
    Lunn, Miller a Smith, ,,British foreign police since 1997‘‘, 96-97. 
17 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 6-7. 
18 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 9. 
19 Souhrn dohod ze summitu v roce 2010 dostupný na: ,,UK-France Defence Co-operation Treaty 
announced‘‘, https://www.gov.uk/government/news/uk-france-defence-co-operation-treaty-announced--2, 
(staženo 22.4.2013). 
20 Taylor, ,,Franco-British Defence cooperation‘‘, 8. 
21 Ibid., 14. 
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vojenské schopnosti obou zemí. Britskou stranou byla také zdůrazněna bilaterální 

podoba spolupráce a důležitost pozice obou zemí v rámci NATO, protože společně obě 

země vynakládají na obranu polovinu celkových výdajů evropských zemí NATO, 

v investicích do výzkumu a vývoje v této oblasti tvoří výdaje Francie a Británie 

dokonce 65%.22  

Spolupráce obou zemí nyní dostala institucionální podobu. Výstupy z tohoto 

jednání se staly čtyři strategické dokumenty (zastřešující Defence and Security 

Cooperation Treaty, Nuclear treaty, Package of Joint Defence Initiatives, Letter of 

Intent), prostřednictvím nichž byla určena podoba společné vize obou stran v sektoru 

obrany.23 Základ dohod tvořila Defence and Security Cooperation Treaty, jež vytvořila 

parametry pro partnerství mezi britskými a francouzskými vojsky na sdílení, sdružování 

materiálu a zařízení, vybudování společných zařízení (například pro výcvik) a pro 

průmyslovou a technologickou spolupráci. Hlavním účelem smlouvy je nastavení 

celkového rámce, ve kterém je vojenská kooperace prováděna a rozvíjena. Dohoda 

umožňuje společné nasazení sil do misí pod záštitou OSN, NATO, EU či pouze na 

bilaterální bázi. Rozhodnutí o vyslání ozbrojených sil a kontrola nad nimi však zůstává 

věcí národní suverenity. Defence and Security Cooperation Treaty vytváří institut 

každoročních summitů, na nichž bude pravidelně posouzen pokrok v oblasti spolupráce 

a vytvořeny pokyny pro další možný rozvoj v sektoru obrany. Na základě této smlouvy 

byla vytvořena skupina na vysoké úrovni, jež řídí, koordinuje a dohlíží na spolupráci 

provedenou v rámci ustanovení smlouvy. Tato komise, složená z delegací obou států, 

má za úkol podávat zprávy o vývoji partnerství na společných summitech.24 Důležitou 

součástí smlouvy je také závazek konzultace a informování druhé strany před 

rozhodnutím ohledně důležitých vojenských programů, obstarávání majetku a závazek 

usnadnění transferů obranné a bezpečnostní techniky.25 

 

1.3.2 Rozvoj partnerství v sektoru jaderných zbraní  

Důležitost rozvoje nukleární spolupráce potvrzuje existence samostatné smlouvy 

pro tuto oblast. Pro Francii znamená držení atomových zbraní důležitý symbol národní 

                                                 
22 Ibid., 8-9. 
23 ,,UK-France Defence Co-operation Treaty announced‘‘, United Kingdom public sector information 
website, https://www.gov.uk/government/news/uk-france-defence-co-operation-treaty-announced--2, 
(staženo 22.4.2013). 
24 Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, 9-11. 
25 Ibid., 11-12. 
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nezávislosti.26 Naopak Británie má jinou strategii, kdy velmi úzce spolupracuje se 

Spojenými státy a využívá ochrany amerického jaderného ,,deštníku‘‘, vlastní arzenál 

v menším rozsahu si zachovává pro odstrašení případných protivníků jako doplněk. 

Z těchto důvodů je dosažení dohody považováno za historický milník v dějinách vztahů 

obou zemí. Smlouva usnadňuje spolupráci v oboru technologií zaměřených na správu 

jaderných zbraní obou zemí. Kooperace, včetně výměny utajovaných informací se podle 

smlouvy zaměřuje na tyto specifické oblasti: bezpečnost a zabezpečení jaderných 

zbraní, certifikaci zásob jaderného materiálu a na zabránění teroristických aktivit 

v jaderné oblasti. Hlavním bodem smlouvy je vytvoření dvou specializovaných 

pracovišť, ve kterých bude prováděno simulované testování jaderných hlavic.27 Obě 

strany se zavázaly vybudovat a provozovat speciální hydrodynamické a radiografické 

zařízení u francouzského města Valduc a vývojové centrum v Aldermastonu ve Velké 

Británii.28 

Dohoda stanovila také podobu rozvíjení budoucí spolupráce v této oblasti, kdy 

zavedla společné porady nejvyšších představitelů vojenského jaderného sektoru obou 

zemí, které se mají konat minimálně jednou ročně. Zde má být přezkoumána úspěšnost 

implementace a účinnost provádění těchto opatření. Oba státy na základě smlouvy 

garantují, že umožní druhé straně neomezený přístup do společných zařízení po dobu 50 

let, což je odhadovaná životnost vybudovaných výzkumných pracovišť.29 Jak sdílení 

znalostí a informací v tomto sektoru, tak dlouhodobý rozměr spolupráce je jedním 

z hlavních důkazů bezprecedentní míry vojenské spolupráce. Jelikož se Francie a 

Británie také dohodly na vytvoření studie zabývající se možností společně vyvíjet 

finančně velmi náročné vybavení a techniku pro příští generaci jaderných ponorek, dá 

se očekávat v budoucnu další rozvoj partnerství v tomto sektoru.30 

 

1.3.3 Tzv. Letter of Intent a balí ček spole čných obranných iniciativ 

V rámci dohod byla v těchto dokumentech specifikována konkrétní forma 

spolupráce mezi oběma zeměmi. Za účelem posílení expedičního charakteru 

ozbrojených sil obou států byly vytvořeny tzv. Combined Joint Expeditionary Force, 

                                                 
26 Petr Suchý a Petr Vilímek, ,,Britské a francouzské 
nukleární síly ve druhém jaderném věku‘‘, Mezinárodní vztahy 44, č.1 (2009): 54. 
27 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 6. 
28 Taylor, ,,Franco-British Defence cooperation‘‘, 13. 
29 Ibid., 13-14. 
30 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts‘‘, 6. 
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nestálé jednotky schopné provádět širokou škálu operací, zahrnující všechny tři složky 

obou armád.31 Britské a francouzské jednotky sice již společně operovaly v rámci 

zahraničních misí, jako například na Balkáně pod záštitou OSN nebo v Demokratické 

republice Kongo v rámci SZBP, ale tato forma kooperace představuje vyšší stupeň 

integrace mezi jednotkami dvou států. Britská a francouzská brigáda, každá o síle 5000 

vojáků, budou společně provádět výcvik a jednotlivé operace pod britským či 

francouzským velením.32 

Značnou pozornost vzbudila spolupráce v oblasti námořnictva. Z důvodů 

nedostatku finančních prostředků se předpokládá, že do roku 2020 budou mít jak 

Francie, tak Británie v provozu pouze jednu letadlovou loď. Plán tedy počítá se 

sdílením letadlových lodí s předpokladem, že jedna letadlová loď bude připravena 

k potřebě pro případné operace v zahraničí, zatímco druhá bude vždy na moři chránit 

vlastní teritorium obou zemí v rámci integrované námořní skupiny Francie a Británie. 

V důsledku harmonizace vybavení obou armád se počítá s možností vzájemného 

umístění vojenských letadel na letadlové lodi druhé strany či tankování paliva letadel 

jednotek druhého státu. Ozbrojené síly obou zemí také díky dohodě mohou navázat 

intenzivnější spolupráci ve sféře transportních letounů a námořní síly v oblasti opatření 

proti minám.33 

Největší dosažení finančních úspor se předpokládá posílením partnerství 

v oblasti vojenského průmyslu a pořizování vojenského materiálu. Tato iniciativa 

navazuje na řadu společných projektů dřívějších let. V minulosti se tak společně 

vyvíjela a vyráběla trysková letadla, helikoptéry či systémy protiraketové obrany.34 

Desetiletý strategický plán pro sektor tzv. komplexních zbraní (například řízených střel) 

má přinést oběma stranám úspory ve výši 30%. Řada programů v tomto oboru byla 

zahájena již v roce 2011. Spolupráce v tomto specifickém oboru je považována za 

modelový příklad pro iniciativy v dalších odvětvích obranného průmyslu. Posíleno bude 

také společné výzkumné úsilí obou zemí, s plánovaným rozpočtem 100 milionů eur 

ročně. Bylo také určeno deset prioritních oblastí výzkumu a vývoje.35 Jedná se o 

spolupráci na nejsofistikovanějších vojenských technologiích, kterými obě země 

disponují, tj. na satelitní komunikaci, bezpilotních monitorovacích systémech a již 

                                                 
31 Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, 11. 
32 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 4-5. 
33 Ibid., 5. 
34 Ibid., 16. 
35 Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, 12. 
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zmíněných tzv. komplexních zbraních. Cílem společných dohod v sektoru obranného 

průmyslu je zabránit duplikaci činností a konsolidovat společnou průmyslovou 

základnu, aby mohla lépe obstát v celosvětové konkurenci.36 Předcházet budoucím 

hrozbám se snaží obě strany zvýšením spolupráce v oboru kybernetické bezpečnosti, 

včasné detekci teroristických aktivit a také v boji proti šíření chemických a 

biologických zbraní.37 

Přestože ohlasy na výsledky summitu a dohody o zesílení vojenského partnerství 

mezi Velkou Británií a Francií byly přijaty veskrze pozitivně, v rámci vládnoucí 

Konzervativní strany se objevily i názory, poukazující na překážky a slabá místa 

budoucí spolupráce. Bývalý místopředseda konzervativců Bernard Jenkins upozorňoval 

na odlišné strategické cíle Francie.38 Plnění dohod může zpomalit či narušit řada 

faktorů. Britská strana by měla zmírnit během plnění těchto dohod svůj skeptický postoj 

vůči evropské integraci. Francie se naopak musí vzdát části svých politických a 

ideologických aspirací při spolupráci s Británií. Stále důležitým faktorem je také 

podpora ze strany Spojených států amerických, které chtějí, aby výsledky partnerství 

mezi Velkou Británií a Francií neoslabily jejich pozici, ale naopak ji podpořily a 

posílily.39 

 

2. Stav ozbrojených složek a vliv finan ční situace 

rezortu na rozvoj spolupráce mezi Velkou Británií a  

Francií 

Od roku 1990 bylo ministerstvo obrany Velké Británie pod téměř neustálým 

tlakem nedostatku finančních prostředků. Procesy silné redukce prošlo vojsko Velké 

Británie nejdříve v polovině devadesátých let, následně v roce 2004. Ale až poslední 

redukce stavů v roce 2010 vyústila ve snahu o úspory v rámci vojenské spolupráce 

s Francií. V těchto situacích můžeme najít řadu podobných rysů. Cílem kapitoly je 

vývoj v jednotlivých obdobích analyzovat a určit, proč armáda neřešila nedostatek 

finančních prostředků již dříve cestou zvýšení vojenského partnerství Velké Británie 

s Francií. 

                                                 
36 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 5-6. 
37 Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, 11-12. 
38 Ibid., 14-15. 
39 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 4. 
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2.1 Období vybírání mírové dividendy  

Pád komunismu ve východní Evropě a rozpad SSSR postavil ve vnitropolitické 

oblasti ozbrojené síly před problém, jak ospravedlnit vysoké vojenské výdaje. Například 

opoziční liberální demokraté požadovali nejprve zkrácení výdajů na obranu až o  

50%.40 Britská armáda se musela rychle přizpůsobit stavu, kdy vojenské výdaje byly 

nahrazovány výdaji sociálními a růstem nákladů na zdravotnictví a školství.41 

Vize struktury a role ozbrojených sil a její přeměny v novém strategickém 

prostředí byly veřejnosti představeny v dokumentu Options for Change v roce 1990 a 

roku 1994 ve strategii dosahování úspor v Frontline First: Defence Cost Study.  

 

2.1.1 Options for Change 

Resort obrany se již v době zveřejnění tohoto dokumentu nacházel v složité 

finanční situaci. Mezi léty 1984/5 a 1990/1 byl rozpočet v reálných cenách snížen o 

desetinu. Při stagnujících výdajích na mzdy to znamenalo výrazný pokles výdajů na 

vybavení a modernizaci armády. Nedostatek finančních prostředků vyvrcholil na jaře 

1990, kdy armáda musela provést nouzové škrty. Nedostatečné financování ozbrojených 

složek způsobilo problémy při zajištění operace v Perském zálivu v roce 1991.42  

Na rozdíl od pozdější Strategic Defence Review nedošlo v tomto dokumentu k 

vytvoření komplexní strategie podoby obranné politiky země pro dlouhodobou časovou 

perspektivu. Ozbrojené síly byly sice významně redukovány, ale strategie vojska stále 

vycházela z dob studené války a orientovala se na možnou hrozbu z oblasti bývalého 

SSSR a vypuknutí intenzivního konfliktu v Evropě. Na základě vývoje ve světě však 

také vzrůstal důraz na rozvoj schopností armády, například mobilitu a flexibilitu, které 

by umožnily prostřednictvím operací v zahraničí lépe reagovat na vývoj ve světě a 

předem tak bránit potenciálnímu ohrožení země.43  

Celkově bylo naplánováno snížení stavů o 18%. Největším dílem se na tomto 

snížení podílelo pozemní vojsko, které mělo snížit stavy o čtvrtinu, tj. ze 160000 na 

120000 příslušníků, u letectva došlo ke snížení personálu o 14000 lidí na 75000 osob, 

nejméně bylo zasaženo námořnictvo, jehož stavy se snížily o přibližně o 3000 osob,     
                                                 
40 Phillip, A.G. Sabin, ,,British Defence Choices beyond Options for Change’’, International Affairs 69, č. 
2 (duben 1994): 276, http://www.jstor.org (staženo 12. 3. 2013). 
41 Durand, ,,Entente or Oblivion: Franco-British defence co-operation‘‘, 97. 
    Sabin, ,,British Defence Choices beyond Options for Change‘‘, 275. 
42 Sabin, ,,British Defence Choices beyond Options for Change‘‘, 275-6. 
43 Ibid., 271-272. 
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tj. na 60000 příslušníků. Na rozdíl od pozdějších let však mohlo ministerstvo snížení 

prostředků řešit významnou redukcí své přítomnosti a závazků v Evropě (hlavně 

letectva a pozemních sil) – počet vojáků operujících na území SRN byl snížen o více 

než polovinu.44 

Období konzervativních vlád v 90. letech se vyznačovalo pro ozbrojené síly protiklady, 

kdy vedoucí představitelé země zdůrazňovali na jedné straně důležitost armády, na 

druhé straně došlo k radikálnímu snížení výdajů na obranu ze 4 % HDP v roce 1990 na 

2,5 % HDP v roce 1997.45 Snahu plánovat komplikovala i samotná obtížně 

předvídatelná podoba rozpočtových škrtů, kdy se často jednalo o reakci vlády na horší 

ekonomický vývoj země a s tím související nedostatečné plnění státního rozpočtu.46 

 

2.1.2 Frontline First: The Defence Cost Study a pok račování 

úsporných opat ření 

Na potřebu přizpůsobit se nepříznivému fiskálnímu prostředí a modernizaci 

armády reagovalo ministerstvo obrany v roce 1994 programem snížení stavů o dalších 

18700 příslušníků. Plán zahrnoval zefektivnění řízení a reorganizaci velitelských 

struktur, hlubší spolupráci mezi složkami armády – například společné výcvikové 

centrum pro vrtulníky a outsourcing části služeb privátnímu sektoru.47  

 Škrty v oblasti obrany pokračovaly a byly natolik hluboké, že se proti nim 

postavil v roce 1996 i konzervativci vedený výbor pro obranu dolní sněmovny britského 

parlamentu.48 Radikální úsporná opatření však měla negativní vliv na morálku a s tím 

související problémy s náborem a doplněním stavů. Škrty v podpůrných jednotkách 

vojska jako například v logistice či vojenském zdravotnictví vedly k obavám, zda bude 

armáda schopna obstát při bojových operacích trvalejšího charakteru. I přes hluboký 

pokles výdajů se nároky na schopnosti britské armády v tomto období zvýšily. Kvůli 

dynamickým změnám ve světě se nyní předpokládala flexibilita armádních jednotek, 

spočívající v přípravě na širokou škálu operací. Důraz byl kladen také na schopnost 
                                                 
44 Louisa Brooke-Holland a Tom Rutherford, ,,Army 2020‘‘, Standard Notes SNO6396, 26.července 
2012, http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06396, 29-30. 
45 Gavin Berman, ,,Defence expenditure‘‘, Standard notes SNSG00113, 16.října 2009, 
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN00113, 4. 
46 Collin McInnes, ,,Labour’s strategic defence review‘‘, International Affairs 74, č.4 (1998): 825, 
http://www.jstor.org (staženo 12. 4. 2013). 
47 Brooke-Holland a Rutherford, ,,Army 2020‘‘, 30. 
    Tom Dodd, ,,Frontline First: The Defence Costs Study‘‘, House of Commons Library Research Paper 
94/101, 14. října 1994 , http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP94-101, 18. 
48 McInnes, ,,Labour’s strategic defence review‘‘, 825-6. 
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rychlého nasazení a v neposlední řadě se také významně zvyšoval důraz na moderní 

technologie, které měly zajistit úspěch operací při minimálních nákladech a ztrátách 

příslušníků misí.49  

 

2.1.3 Představy řešení finan ční situace  

Realita se ovšem od vizí politiků radikálně lišila. Jednotky byly přetížené, jejich 

velkým problémem byla krátká doba mezi jednotlivými misemi. Drtivá většina projektů 

ministerstva obrany překračovala svůj rozpočet a časový harmonogram dokončení, což 

ještě prohlubovalo tehdejší krizi ozbrojených sil.50 Úspory finančních prostředků 

předpokládala vláda prostřednictvím spolupráce v NATO. Hlavní výzva tehdejší 

armády – vojenské mise v zahraničí, měly být prováděny se spojenci v rámci 

Severoatlantické aliance, případně spoluprácí se širší skupinou států při misích pod 

záštitou OSN či OBSE. 

  Jednou ze zvažovaných možností řešení situace v resortu obrany bylo i zmírnění 

angažovanosti v zahraničí, specializace armády pouze na určité role a přenechání 

ostatních rolí blízkým spojencům. V situaci 90. let však nebylo možné se na některého 

z partnerů natolik spolehnout a mít záruku společného postupu při řešení krizových 

situací. V úvahu pro spolupráci přicházely Spojené státy americké, Německo a Francie. 

Vztahy s USA však byly napjaté, kvůli odmítnutím angažovanosti Spojených států 

amerických na Balkáně, sporům ohledně Severního Irska či otázce jaderných zbraní. 

Velká Británie si tedy nemohla být dostatečně jista, že se tento stav nebude opakovat i 

v dalších případech. Při spolupráci s Německem vyvstával problém v historicky dané, 

velmi opatrné politice Německa neúčastnit se ve větší míře misí přímo nesouvisejících 

s obranou NATO. V případě Francie tvořila jádro problému neúčast země ve vojenské 

části NATO a hlavně často nezávislý, od Británie odlišný přístup k bezpečnostním 

otázkám, který by mohl ohrozit kompatibilitu vojsk a postupu při společných akcích.51  

 

                                                 
49 Ibid., 827. 
50 Ibid., 827-9. 
51 Sabin, ,,British Defence Choices beyond Options for Change‘‘, 283-4. 
    Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 14-15. 
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2.2 Období vlády ministerského p ředsedy Tonyho Blaira 

Volby v roce 1997 se nesly ve znamení trendu klesajícího vlivu problematiky 

obrany na průběh volební kampaně. Jakkoli ve volbách v letech 1983, 1987 a 1992 

mohli konzervativci využít otázku obrany pro zvýšení volebního výsledku, v důsledku 

špatného stavu ozbrojených složek nešlo tentokrát pro konzervativce tuto oblast využít 

v jejich prospěch.52 Labour party pod vedením Tonyho Blaira také revidovala svoji 

politiku v této sféře, například svůj postoj k jaderným zbraním. Velmi kriticky také 

labouristé hodnotili absenci dlouhodobého plánu v oblasti obrany země.53  

 

2.2.1 Strategic Defence Review 1998 

Po vítězných volbách v roce 1997 dostála Labour party svého slibu a v červenci 

1998 zveřejnila dokument Strategic Defence Review – komplexní strategii v oblasti 

obranné a zahraniční politiky. Velká Británie se v ní definitivně odklonila od vize 

plánování a představ obrany z dob studené války. Nepokračovala v konzervativní 

strategii předchozího kabinetu, který stále počítal s možností ohrožení ze strany Ruska, 

například v důsledku návratu poměrů před rok 1990. Za nové hrozby pro Velkou 

Británii byl nyní považován terorismus, drogová problematika, etnické a populační 

tlaky ve světě a omezené množství zdrojů a surovin, jež se mohly stát příčinnou 

konfliktů v budoucnu. Strategie také počítala s uchováním nukleárního odstrašovacího 

potenciálu.54 

 Preventivní operace v zahraničí byly považovány za nutnost, jak zabránit 

většímu konfliktu, který by následně mohl Británii bezprostředně ohrozit. Zaměření 

obranné politiky na eliminaci velkých konfliktů ve světě pomocí intervencí a mírových 

misí si vyžádalo změnu povahy a struktury vojska. Cílem strategie bylo vytvoření 

expedičních sil schopných širokého spektra operací.55 Efektivita složek měla být 

zajištěna těsnější spoluprací všech tří složek armády. V rámci těchto opatření došlo 

                                                 
52 McInnes, ,,Labour’s Strategic Defence Review‘‘, 828. 
53 Paul Cornish a Andrew Dorman, ,,Blair’s war and Brown’s Budget‘‘, International Affairs 85, č.2 
(2009): 251, http://www.jstor.org (staženo 10. 4. 2013). 
54 ,,The Strategic Defence Review White Paper‘‘, House of Commons Library Research Paper 98/91, 15. 
října 1998, 
http://archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/2008/IMG/pdf/The_strategic_Defense_Review_White
_paper_1998.pdf., 14-15. 
     McInnes, ,,Labour Defence Security Review‘‘, 832-3. 
    Suchý a Vilímek, ,,Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku‘‘, 45. 
55 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets‘‘, 251-252. 
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k vytvoření společných sil rychlé reakce – vysoce mobilních a špičkově vybavených 

jednotek určených k nasazení v zahraničí. Vzhledem k nutnosti zabezpečení vojáků ve 

vzdálenějších místech došlo k posílení oblasti logistiky a lékařské péče, které byly silně 

zasaženy úspornými opatřeními předchozí konzervativní vlády.56 Ač byla Strategic 

Defence Review kladně hodnocena v době zveřejnění i tehdejší opozicí, a přesto, že 

tento způsob plánování v oblasti obrany zachovala i vláda Davida Camerona, pozdější 

vývoj ukázal značné nedostatky této strategie.57 Vize nedostatečně akcentovala potřebu 

technologického pokroku. Strategie rozvoje armády, jako například pořízení dvou 

nových letadlových lodí, nebyla v souladu s finančními možnostmi ministerstva 

obrany.58  

 

2.2.2 Finanční situace resortu obrany b ěhem prvního funk čního 

období Tonyho Blaira 

I před nástupem Labour party v roce 1997 byl rozpočet ministerstva pod silným 

tlakem nedostatku finančních prostředků. Jedním z důvodů, proč se ocitlo ministerstvo 

obrany ve velmi špatné fiskální situaci, bylo i vedení ministerstva obrany a 

problematika pořizování vojenského materiálu a vybavení.59 Přestože rozpočet 

ministerstva obrany byl v nominálním vyjádření po dobu vlády labouristů na první 

pohled stabilizovaný při výdajích oscilujících okolo 2,5% HDP země, čelilo 

ministerstvo ke konci vlády labouristů stále rostoucímu množství nekrytých závazků a 

nebezpečí nutnosti zastavení velkého množství zbrojních programů.60 Tento stav silně 

kontrastoval s proklamacemi této politické strany o tzv. chytré akviziční politice a 

zapojení moderního vybavení armády jako prostředku k snížení finanční náročnosti 

ozbrojených složek.61 

V roce 1997 patřila náprava nepříliš uspokojivého průběhu a náročnosti jednotlivých 

zbrojních programů k prioritám nově nastupující labouristické vlády. Vláda slíbila 

reagovat na trend tzv. revoluce ve vojenských záležitostech, spočívajícího v zajištění 
                                                 
56 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 16-17. 
57 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars and Brown‘s budgets‘‘, 251. 
58 Ibid., 252. 
59 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 34. 
    ,,Strategic Defence Review‘‘, strategie Ministerstva obrany Velké Británie a Severního Irska, 8. 
červenec 1998, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121026065214/www.mod.uk/NR/rdonlyres/65F3D7AC-
4340-4119-93A2-20825848E50E/0/sdr1998_complete.pdf, 7-9. 
60 Berman, ,,Defence expenditure‘‘, 4. 
61 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets‘‘, 258. 
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moderního vybavení ozbrojeným silám. Pro dosažení cílů efektivnějšího a rychlejšího 

vyzbrojování armády vznikla v rámci dokumentu Strategic Defence Review iniciativa 

,,Smart Procurement‘‘, později přejmenovaná na ,,Smart Acquisition‘‘.62 Pro účely 

dosažení tohoto plánu byly založeny i specializované agentury ,,Defence Procurement 

Agency‘‘ a ,,Defence Logistic Organisation‘‘.63 Cílem ambiciózního programu bylo 

nejen dosáhnout úspor prostřednictvím změny postupů při pořizování materiálu, ale také 

měl tento program vést k rychlejším dodávkám vhodnějšího a kvalitnějšího vybavení 

pro armádu. Iniciativa předpokládala racionalizaci procesů pořizování vybavení, 

otevření výběrových řízení širšímu okruhu zájemců, proklamovala větší spolupráci a 

zlepšení vztahů a komunikace mezi ministerstvem obrany a zbrojním průmyslem. 

Důležitým problémem, na který iniciativa reagovala, bylo zabránění překračování 

rozpočtů jednotlivých programů. Vláda také pokračovala v konzervativci započatém 

procesu tzv. outsourcingu jednotlivých činností v oblastech dopravy, údržby a 

logistiky.64 

 

2.2.3 Rozvoj spolupráce na zbrojních programech 

Vláda Tonyho Blaira demonstrovala silné odhodlání k mezinárodní spolupráci se 

Spojenými státy americkými i se spojenci v Evropě v oblasti zbrojních programů a 

pořizování vojenského materiálu, s výhledem na dosažení úspor z rozsahu a snížení 

nákladů prostřednictvím harmonizace požadavků, sdílením schopností a koordinací 

výdajů na vědu a výzkum. Velká Británie předpokládala, že v rámci mezinárodní 

spolupráce bude alokováno přes 40% budoucích výdajů na pořízení vybavení vojska. 

Úsilí o další rozšíření partnerství v této oblasti odrážel vstup Británie do Organizace pro 

společnou spolupráci v oblasti vyzbrojování (OCCAR). Rozvoj partnerství na úrovni 

Evropské unie potvrzovalo založení Evropské obranné agentury (European Defence 

Agency) v roce 2004.65 

V roce 2000 bylo podepsáno mezi Velkou Británií a Francií memorandum o 

spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vojenských technologií, které zahrnovalo 

návrhy týkající se široké škály kooperace, například v oblasti palubních radarů, 

proudových motorů či bojových obrněných vozidel. Spolupráce byla rozvíjena i s 

                                                 
62 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 34-5. 
63 Ibid., 33-34. 
64 Ibid., 41. 
65 Ibid. 41-2. 
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dalšími evropskými státy. Ve stejném roce došlo k podepsání rámcové dohody šesti 

evropských států včetně Velké Británie a Francie o restrukturalizaci obranného 

průmyslu. Je však nutné podotknout, že v řadě případů došlo z důvodů neshod o podílu 

práce a finančních požadavcích na projekty k upuštění od spolupráce a programy 

pokračovaly pouze na úrovni Velké Británie.66  

Změnu vojenské strategie v reakci na operace v Iráku a Afghánistánu a důraz na 

novou povahu bojů reflektovala tzv. Bílá kniha z roku 2004 s názvem Delivering 

Security in the Changing World: Future Capabilities, na základě které byla provedena 

zásadní reforma ozbrojených sil. Redukce personálu měla uspořit finanční prostředky, 

které měly být následně použity na pořízení špičkového vojenského vybavení a 

technologií na zvýšení schopností ozbrojených složek.67 Snížení personálu bylo nižší 

v porovnání s předchozími redukcemi. Do roku 2008 byla naplánována redukce stavů 

válečného námořnictva o 1500 vojáků na 36000, u pozemního vojska o 1000 

příslušníků na 102000 a nejvíce bylo zasaženo letectvo snížením stavů o 7000 osob, tj. 

na 41000, uzavřením jedné letecké základny a snížením počtu dopravních i bojových 

letounů.68 

Navzdory proklamacím se ovšem během vládnutí premiérů Blaira a Browna 

nepříznivý stav v této oblasti dále prohluboval. Za stále zhoršující se situací stály 

negativní trendy růstu nákladů. V první řadě se jednalo o problematiku nároků na 

technologické vybavení a s tím spojené mohutné zvyšování výdajů na zařízení armády a 

výzkum, například na řízené střely či útočné vrtulníky. Inflace cen vojenských 

technologií, z důvodu specifických podmínek v tomto sektoru a časté nemožnosti 

použití technologií mimo oblast vojenství, rostla rychleji než v sektoru civilním, a proto 

reálný rozpočet ministerstva obrany ve skutečnosti klesal.69 Armáda si přitom vzhledem 

k vysoké intenzitě nasazení na bojových misích a důrazu na snahu minimalizovat lidské 

ztráty nemohla dovolit výrazně omezit proces nákupu moderního vybavení.70 

Vize úspory nákladů přes pořizování high-tech technologií se tady ukázala jako 

nesprávná, naopak nároky na financování zvyšovala a dostávala resort do složité 

situace.71 Podle tehdejších odhadů činila inflace vojenských technologií přibližně 10% 

                                                 
66 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 6. 
67,,Delivering security in the changing world: Future Capabilities‘‘, tzv. Bílá kniha britského ministerstva 
obrany, červenec 2004, http://merln.ndu.edu/whitepapers/UnitedKingdom-2004.pdf, 3-4. 
68 Ibid., 9-12. 
69 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets, 259. 
70 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 72-4. 
71 Ibid., 45. 
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ročně.72 Ozbrojené složky se však v tomto období musely potýkat i s nárůstem dalšího 

spektra nákladů – na ubytování personálu, plánovanou výstavbu dvou letadlových lodí a 

modernizaci jaderných zbraní. V oblasti personálních nákladů také došlo k růstu výdajů, 

obrana tak musela reagovat na nutnost zůstat konkurenceschopnou na trhu práce a na 

potřebu motivace personálu.73 Zvýšení cen ropy na světových trzích způsobilo růst další 

důležité části výdajů – nákladů na paliva. 74 

Nepoměr mezi ambicemi a dostupnými zdroji a zvýšené nároky na ozbrojené síly byly 

řešeny pouze nárazově prostřednictvím rozpočtové rezervy ministerstva financí. Tento 

stav byl velmi negativním faktorem pro plánování budoucích rozpočtů, protože 

ministerstvo financí preferovalo pouze jednorázovou pomoc resortu, s předpokladem 

budoucího řešení prostřednictvím úspor v rámci ministerstva obrany.75 Dalším 

specifickým faktorem, zmenšujícím již tak omezený manévrovací prostor ve fiskální 

oblasti, byla existence dlouhodobých tzv. PPP (=Public-private partnership) programů, 

prostřednictvím nichž došlo k alokování velké části rozpočtu předem. Proto byli 

představitelé resortu nuceni hledat úspory mimo fixní náklady, což ovšem znamenalo 

krátit prostředky na vybavení a personál.76 Armádu také vyčerpávaly dlouhodobé mise 

v Iráku, Afghánistánu a na Balkáně. Jejich vysoké náklady byly také hrazeny 

prostřednictvím rezervy ministerstva financí. Jen během rozpočtových let 2002/3 a 

2006/7 dosáhly výdaje na tyto operace téměř 7 miliard liber.77  Úhrada z rozpočtové 

rezervy však nepokrývala veškeré náklady spojené s operacemi v zahraničí. Intenzivní 

nasazení mělo dopad například na délku životnosti vybavení armády, financování 

z rozpočtové rezervy nebylo pro tyto účely dostatečné.78 Vláda čelila i silné kritice 

ohledně neadekvátní výbavy misí v zahraničí.79 Nároky na ozbrojené síly se tedy 

razantně zvyšovaly, přestože tato oblast rozhodně nepatřila mezi prioritu 

labouristických vlád v kontextu rozdělení finančních prostředků jednotlivým rezortům. 

Obrana byla jedinou z hlavních výdajových oblastí rozpočtu, kde nedošlo během 

desetileté vlády Tonyho Blaira k nárůstu výdajů k HDP, při silném růstu výdajů na 

                                                 
72 Ibid. 71-2. 
73 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets, 258-9. 
    Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 47. 
74 Ibid., 72-73. 
75 Gavin Berman, ,,The cost of international military operations‘‘, House of Commons Library Standard 
Notes SN03139, 5. července 2012, www.parliament.uk/briefing-papers/sn03139, 4. 
76 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets, 259. 
77 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 69-70. 
78 Ibid., 73-4. 
79 Blaire Taylor, ,,Afghanistan Equipment Issues‘‘, House of Commons Library Standard Notes 
SN05128, 14. července 2009, http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05128, 2-3. 
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zdravotnictví a školství. Během vlády labouristů tedy klesal podíl výdajů na obranu 

z celkových výdajů rozpočtu Velké Británie.80 

Ze zmíněných argumentů tedy vyplývá, že labouristické vládě Tonyho Blaira a 

posléze Gordona Browna se nepodařilo britské ozbrojené síly úspěšně reformovat a 

zlepšit finanční situaci ministerstva obrany Velké Británie. Vize ,,Smart Procurement‘‘ 

se dostala do střetu s politikou vlády v oblasti vojenského průmyslu – vláda sice měla 

možnost v řadě případů ušetřit finanční prostředky nákupem vybavení od zahraničních 

zbrojních firem, proti tomuto postoji však stála snaha zachovat pracovní místa v Británii 

a pomoci britskému zbrojnímu průmyslu v mezinárodní konkurenci.81 Deklarované 

sliby o zabránění zvyšování nákladů vojenských projektů byly porušeny. Ambiciózní 

cíle Strategic Defence Review nebyly podloženy dostatečným financováním armády. 

Z důvodu vojenských misí v Iráku a Afghánistánu se ještě zvýšila přetíženost 

ozbrojených sil. Samotný sektor obrany se nacházel ve stavu nedostatku finančních 

prostředků už před implementací rozpočtových škrtů.82 

 

2.3 Ekonomická krize a dopad fiskální restrikce na sektor 

ozbrojených sil 

Zhoršující se stav ekonomiky od roku 2007 a s tím související nepříznivý stav 

veřejných financí nedovoloval navýšení finančních prostředků pro sektor obrany. 

 

2.3.1 Vznik hospodá řské krize a dopad na ozbrojené síly za vlády 

Gordona Browna 

Potřebu rozpočtové konsolidace pocítily ozbrojené síly poprvé již v roce 2008, 

kdy byla pod tehdejším ministrem Johnem Huttonem provedena úsporná opatření ve 

výši dvou miliard liber. Z důvodu časové tísně byly úspory dosaženy převážně 

prostřednictvím dočasných pozastavení, prodloužení či zkrácení rozpočtu zbrojních 

programů. Tento způsob řešení tíživé finanční situace resortu však problémy pouze 

                                                 
80 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 66-67. 
     Malcom Chalmers, ,,The Lean Years: Defence Consequences of the Fiscal Crisis‘‘, in A question of 
security: A British Defence Review in the age of austerity, ed. Michael Codner and Michael Clarke 
(London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2011), 35-37. 
81 Ibid., 74-75. 
82 Taylor, Walkman a Gick, ,,British defence policy since 1997‘‘, 42-44. 
     Ibid., 47-48. 
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odložil do budoucna, v případě zpoždění projektů potíže i prohloubil, protože těmito 

opatřeními následně vzrostly celkové náklady projektů. Úspory také ohrozily řadu tzv. 

PPP projektů, jelikož nejistota budoucího financování ze státní pokladny odrazovala 

soukromé firmy, které by se mohly na projektech finančně podílet. Ministerstvu obrany 

tak hrozilo, že bude muset hradit veškeré náklady těchto programů. Finanční situaci 

ozbrojených složek také zhoršovalo snížení rozpočtové rezervy ministerstva financí, 

prostřednictvím které se financovaly náklady zahraničních misí.83 V roce 2009 dosáhly 

ozbrojené síly na zahraničních operacích největších ztrát od roku 1982, na zahraničních 

misích padlo 108 britských vojáků.84 Ozbrojené síly byly přetížené a podfinancované. 

Díky této skutečnosti kabinet Gordona Browna nemohl dodržet svoje závazky vůči 

mírovým misím OSN. Vláda stále čelila kritice za nedostatečné vybavení misí v 

zahraničí.85 Proto ministerstvo provedlo škrty v oblastech tzv. nižší priority (například 

civilní zaměstnanci ministerstva obrany), za účelem financování vybavení a nákupu 

nových vrtulníků pro misi v Afghánistánu. Nicméně v prosinci 2009 bylo zjištěno, že 

ministerstvu hrozí během následujících deseti let vznik nekrytých závazků za 36 miliard 

liber, s předpokladem dalšího růstu v případě neprovedení nápravných opatření.86 

Bylo zcela evidentní, že Velká Británie si v této fiskální situaci nemůže dovolit 

samostatně zachovat celé spektrum vojenských schopností.87 Před parlamentními 

volbami došlo v rámci třech nejdůležitějších politických stran, s ohledem na stav 

ozbrojených složek, k uznání nutnosti revize obranné politiky a posílení kooperace se 

spojenci za účelem dosáhnutí úspor.88 V únoru roku 2010 labouristická vláda označila 

Francii v tzv. Zelené knize s názvem Adaptibility and Partnership za prioritního 

partnera pro kooperaci s ohledem na návrat Francie do vojenských struktur NATO a 

zdůraznila záměr posílit spolupráci se státy, se kterými mohou sdílet schopnosti, 

technologie a zbrojní programy. Vzhledem k podobnostem v zaměření úkolů armády a 

vybavení ozbrojených sil bylo jasné, že tato charakteristika vize spolupráce mluví pro 

Francii.89 

                                                 
83 Cornish a Dorman, ,,Blair’s wars a Brown‘s budgets, 258-9. 
84 Caroline Wyatt, Afghanistan: Challenges of security handover, 14. dubna 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-22143394, (staženo 22.4.2013). 
85 Taylor, ,,Afghanistan Equipment Issues‘‘, 2. 
86 Timothy Edmunds, ,,The defence dilemma in Britain‘‘, International Affairs 86, č. 2 (2010), 377–338. 
87 O’Donnel, ,,Britain’s coalition government and EU defence cooperation:undermining British 
interests‘‘, 424-5. 
88 Ibid., 425-6. 
89 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 7. 
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2.3.2 Nástup Davida Camerona 

V rozpočtovém roce 2009/10 dosáhl deficit veřejných financí 11% HDP, což byl 

nejvyšší rozpočtový schodek od druhé světové války. Ani vyhlídky budoucího 

ekonomického růstu a s tím souvisejících rozpočtových příjmů nebyly příliš pozitivní.90 

Šest měsíců po nástupu vlády Davida Camerona byl zveřejněn dokument Strategic 

Defence and Security Review (SDSR), který měl formovat politiku kabinetu v obranné 

oblasti do roku 2015. Spolu s ním byla také zveřejněna tzv. Spending Review, která 

díky tomu, že dávala odpověď na otázku financování obrany, formovala i samotné cíle 

SDSR. Dokumenty nastiňovaly vizi podoby armády do roku 2020, avšak primárně byly 

zaměřeny na období do roku 2015, tedy do předpokládaného konce funkčního období 

koaliční vlády.91 V této době měl být snížen rozpočet ministerstva obrany v reálném 

vyjádření o 8%.92 I přes politiku rozpočtových úspor vláda ve SDSR deklarovala 

dodržení pravidla NATO na podíl výdajů na obranu přes 2% HDP a závazkům na misi 

v Afghánistánu.93 Svojí hloubkou se tak v ročním vyjádření dá pokles srovnat se 

snížením mezi rozpočtovými léty 1989/90 a 1999/2000, kdy došlo k reálnému snížení 

výdajů o 21%. Na rozdíl od dob labouristických vlád, kdy obrana z finančního hlediska 

nepatřila mezi priority, byla nyní řada ministerstev zasažena úspornými opatřeními 

tvrději.94 Vzhledem k odhadovaným nekrytým závazkům ve výši až čtyřiceti miliard 

liber bylo ovšem jasné, že se ozbrojené složky nachází v závažnějším stavu než v 90. 

letech.95 

Změnu postoje v oblasti zahraniční politiky reflektovalo zvýšení rozpočtu 

ministerstva pro mezinárodní rozvoj, který se má naopak v období do roku 2015 zvýšit 

                                                                                                                                               
    ,,Adaptability & Partnership: Issues for the Strategic Defence Review‘‘, tzv. Zelená kniha ministerstva 
obrany Velké Británie a Severního Irska, http://www.official-
documents.gov.uk/document/cm77/7794/7794.pdf, 31-34. 
90 Chalmers, ,,The Lean Years: Defence Consequences of the Fiscal Crisis‘‘, 33. 
91 Blaire Taylor, ,,In Brief: Strategic Defence and Security Review – Headline Recommendation for the 
Armed Forces‘‘, House of Commons Library Standard Notes SN05716, 20. října 2010, 
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05716, 3. 
92 Michael Clarke,  ,,The United Kindom’s Startegic Moment‘‘, in A question of security: A British 
Defence Review in the age of austerity, ed. Michael Codner and Michael Clarke (London, I.B. Tauris & 
Co. Ltd., 2011), 17-18. 
93 Ministry of Defence, ,,Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security 
Review‘‘, 19. října 2010, 
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_
191634.pdf, 3-5.  
      Ibid., 14-15. 
94 Chalmers, ,,The Lean Years: Defence Consequences of the Fiscal Crisis‘‘, 36. 
95 Ibid., 49. 
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o 34%. Prostřednictvím rozvojové pomoci vláda Davida Camerona hodlala předcházet 

vzniku nestability ve světě.96 Situace resortu obrany však byla stále více kritická. Jako 

největší problém se jevily pokračující zbrojní programy z minulého období. Velké 

finanční riziko představovaly výdaje na obnovu jaderného vybavení. Podle představ 

ministra financí George Osborna měly jít nyní výdaje na tento program přímo z kapitoly 

ministerstva obrany, nikoliv z rezervy ministerstva financí jako dosud.97 Ministr obrany 

Liam Fox byl proto nucen provést snížení vojenského i civilního personálu.   

 

2.3.3 Redukce v rámci Strategic Defence and Securit y Review 

Snížení počtu zaměstnanců postihlo jak ozbrojené složky, tak civilní personál 

ministerstva obrany. Stav příslušníků ozbrojených složek má být snížen o 17000 osob 

na 158000 vojáků do roku 2015. Daleko razantněji postihnou úsporná opatření civilní 

zaměstnance ministerstva obrany, jejichž počet bude snížen o 25000 na 60000. Dojde 

tak k urychlení trendu redukce civilních zaměstnanců v sektoru obrany.98 Celkově má 

tedy dojít během čtyř let ke zrušení 42000 míst v resortu ministerstva obrany. Úsporná 

opatření zasáhnou také oblast vybavení armády. Námořnictvo musí stáhnout ze služby 

sedm plavidel, z toho čtyři fregaty. Je také nuceno snížit stavy personálu o 5000 osob na 

30000 příslušníků. Úsporným opatřením se nevyhnulo ani ponorkové loďstvo, počet 

jaderných hlavic nasazených v rámci programu ,,Trident‘‘ bude snížen ze 48 na 40.99 

Letectvo v reakci na úspory sníží počet stíhacích letounů a uzavře tři letecké základny. 

V personální oblasti dojde ke snížení o 5000 osob na 33000 vojáků. Pozemní vojsko 

bylo při této restrukturalizaci zasaženo úsporami nejméně ze všech tří složek, přesto 

muselo dojít ke snížení stavu personálu o 7000, tj. na 95500 osob.100 Jako důsledek 

nedostatku financí dojde také k definitivnímu stažení britských jednotek z Německa do 

roku 2020.101 

Tato opatření však rozpor mezi ambicemi a zdroji jen zmírnila. Pouze 

rozpočtové škrty nemohly situaci vyřešit, a proto bylo nutné, za předpokladu uchování 

                                                 
96 Ibid., 48. 
97 John C. Stevens, ,,Some remarks on the Anglo-French Cooperation Treaty‘‘ (London, The London 
School of Economics and Political Science, 2011), 3. 
98 Chalmers, ,,The Lean Years: Defence Consequences of the Fiscal Crisis‘‘, 49-50. 
99Taylor, ,,In Brief: Strategic Defence and Security Review – Headline Recommendation for the Armed 
Forces‘‘, 5. 
100 Chalmers, ,,The Lean Years: Defence Consequences of the Fiscal Crisis‘‘, 50-51. 
101 Taylor, ,,In Brief: Strategic Defence and Security Review – Headline Recommendation for the Armed 
Forces‘‘, 6-7. 
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většiny dosavadních vojenských schopností, zvyšovat efektivitu ozbrojených složek a 

snižovat náklady, například sdílením vojenského vybavení a nákladů na výzkum a 

vývoj s ostatními zeměmi.102  

 

3. Zahrani čně-politický aspekt - hlavní d ůvod vojenské 

spolupráce? 

 Spolupráci Velké Británie a Francie ovlivňovalo nejen vnitřní dění, ale i velmi 

dynamická změna vnějších podmínek, kterým se Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska muselo přizpůsobit. Právě tyto vnější podmínky se významně podílely 

na rozvoji spolupráce po konci studené války. V této kapitole bude analyzováno, zda je 

změna prostředí ve světě a formulace zahraniční politiky důvodem sbližování Británie 

s Francií. První část kapitoly se zabývá vývojem v 90. letech a reakcí britských vlád na 

nové podmínky ve světě. V druhé analyzuji období po teroristických útocích v New 

Yorku v roce 2001 a třetí část se zaobírá vývojem v zahraničně-politické oblasti po roce 

2007. 

 

3.1 Změna ve sv ětovém rozložení sil v 90. letech 20. století 

Konec období bipolárně rozdělené Evropy využily západoevropské země včetně 

Británie k vybrání tzv. mírové dividendy. Tento proces, který započal bezprostředně po 

pádu železné opony, nebyl přerušen ani eskalací konfliktu na Balkáně. Tato politika 

rozpočtových škrtů vytvořila podmínky pro těsnější vojenskou spolupráci mezi Británií 

a Francií. Ve srovnání se současnou dobou byla spolupráce mezi oběma zeměmi na 

nižší úrovni. Za neochotou k větší míře kooperace je nutno vidět odlišnou zahraniční 

politiku a celosvětovou situaci oproti následujícímu desetiletí. Velká Británie na začátku 

devadesátých let stále z velké části zůstávala u vize zahraniční politiky kabinetu 

Margaret Thatcherové. I konzervativní vláda Johna Majora se stavěla k projektu 

evropských bezpečnostních sil rezervovaně a trvala na pevném spojenectví se 

Spojenými státy americkými.103 

                                                 
102 Michael Codner, ,,Introduction‘‘, in A question of security: A British Defence Review in the age of 
austerity, ed. Michael Codner and Michael Clarke (London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2011), 1-2. 
      Paul Cornish a Andrew M. Dorman, ,,Dr Fox and the Philosopher’s Stone: the alchemy of national 
defence in the age of austerity‘‘, International Affairs 87, č. 2, (2011): 335-6. 
103 Stepherd, ,,Blair, Brown and Brussels: The European Turn in British Defence policy‘‘, 40-42. 
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Individualistická politika Francie, která nebyla členem vojenského velení NATO 

a její odmítání úplného vstupu do této části organizace vytvářela na straně Velké 

Británie nedůvěru, která zabraňovala hlubší kooperaci mezi těmito státy. Britská strana 

prosazovala americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Postoj konzervativní vlády 

k projektu evropského vojenského potenciálu byl skeptický až nepřátelský, britskou 

vládou byla zdůrazňována politická dimenze Severoatlantické aliance.104 V době 

studené války zajišťovala přítomnost vojenských jednotek Spojených států v Evropě 

výsadní postavení Británie na tomto kontinentě. Ta hodlala tohoto stavu využít i 

v nových podmínkách. Do roku 1998 nedošlo k významnějšímu pokroku v oblasti 

obrany na úrovni EU. Tento fakt byl způsoben rozdílností národních zájmů. Zatímco 

Velká Británie nebyla ochotna upustit od historicky těsného, ale neshodami narušeného 

spojenectví s USA, Francie a Německo prosazovaly vytvoření nezávislé vojenské 

kapacity EU. Případnou spolupráci si britská vláda byla schopna představit pouze 

v rámci Severoatlantické aliance, kdežto Francie pod vedením EU mimo struktury 

NATO. 

 

3.1.1 Změna vize zahrani ční politiky v roce 1997 a sbližování 

charakteristik obranných sil Velké Británie a Franc ie 

 
V průběhu 90. let však došlo ve Francii v sektoru obrany k reformám, které 

vytvořily podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce. V roce 1996 zahájila Francie 

reformu ozbrojených sil za cílem profesionalizace armády a přizpůsobení jednotek na 

expediční charakter boje.105 Zásadní změnu znamenal nástup Jacquese Chiraca na pozici 

prezidenta Francie. V roce 1995, kdy se Francie začlenila do vojenského výboru NATO, 

započal trend postupného návratu Francie do vojenské části NATO.106 

Nástup Tonyho Blaira na pozici ministerského předsedy je považován za zásadní 

změnu pro rozvoj spolupráce mezi oběma státy. V této době můžeme identifikovat tři 

klíčové motivy zahraniční politiky Británie. V první řadě se Británie rozhodla v rámci 

zahraniční politiky  posunout k více aktivistické police tzv. intervencionismu a 

                                                 
104 McInnes, ,,Labour’s Strategic Defence Review‘‘, 827. 
105 De Durand, ,,Entente or Oblivion: Franco-British Defence Co-operation‘‘, 76. 
106 Madeeha Bajwa and Evgeny Postnikow, Denationalisation of military: The British and French Armies 

in the Context of Defence Co-operation, International Public Policy Review 2, č. 2, (listopad 2006): 
11-12. 

      Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts, 7. 
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zdůraznit etickou dimenzi a otázku lidských práv.107 Za druhé chtěla posílit tradičně 

silné partnerství se Spojenými státy. Zároveň však třetím stěžejním bodem bylo větší 

zapojení Velké Británie do evropských záležitostí a vytvoření pozice Velké Británie 

jako ,,mostu‘‘ mezi Evropou a Spojenými státy.108 Strategic Defence Review z roku 

1998 jasně akcentovala změnu dosavadního postoje přihlášením Velké Británie 

k evropské identitě.109 Velká Británie tak opustila předcházející negativní postoj 

k myšlence vytvoření stálých evropských akceschopných jednotek. Právě eskalující 

konflikt na Balkáně, na který nebyly západoevropské státy schopné dostatečně reagovat, 

ukázal potřebu vytvoření společných ozbrojených sil.110 Válečný konflikt se stal 

faktorem, který motivoval Velkou Británii zapojit se do projektu evropské obrany, aby 

tak mohla plnit strategii předcházení hrozeb, vyplývajících ze Strategic Defence 

Review.111 Nestabilita na Balkáně tedy výrazně přispěla k prosazení projektu SZBP.112 

Zapojení těchto jednotek se předpokládalo v případě, že by se NATO jako celek 

rozhodlo na akci nepodílet.113 Dohoda ze Saint-Malo z roku 1998 měla vést k vytvoření 

jednotek evropských států, jež by byly schopny na mezinárodní krize reagovat. Francie 

a Británie vyhlásily záměr více spolupracovat na vojenských operacích mimo západní 

Evropu.114 Dohoda mezi Británií a Francií ze Saint-Malo neznamenala konec sporů 

ohledně institucionální podoby tohoto projektu. I nová labouristická vláda Tonyho 

Blaira se nechtěla vzdát těsného svazku se Spojenými státy americkými z důvodu 

posílení vlivu prostřednictvím tohoto spojenectví. Británie trvala na existenci projektu 

evropské obrany v rámci NATO, pro Francii však byla tato představa nepřijatelná. Ve 

skutečnosti tedy v oblasti zahraniční politiky trval zájem o posílení evropského pilíře 

NATO. Británie větší angažovaností v projektu evropské obrany po nástupu nové vlády 

změnila strategii, nikoliv cíl své zahraniční politiky.115  

                                                 
107 David Brown, ,,Introduction: New Labour and defence‘‘, in Development of British defence policy: 
Blair, Brown and beyond (Farnham: Ashgate Publishing Group, 2010): 1-2. 
108,Lunn, Miller a Ben Smith, ,,British foreign policy since 1997‘‘, 9. 
109 McInnes, ,,Labour’s Strategic Defence Review‘‘, 833-834. 
110 O’Donnel, ,,Britain’s coalition government and EU defence cooperation:undermining British 
interests‘‘, 421 
111 Stepherd, ,,Blair, Brown and Brussels: The European Turn in British Defence policy‘‘ , 44-45.  
112 Ibid., 46. 
113 Lunn, Miller a Smith,  ,,British foreign policy since 1997‘‘, 35. 
      Sven Biscop, ,,The UK and European defence: leading or leaving?‘‘, International Affairs 88, č. 6 
(2012): 1301–1302. 
114 Bajwa a Postnikow, ,,Denationalisation of military: The British and French Armies in the Context of 
Defence Co-operation‘‘, 11. 
115 Stepherd, ,,Blair, Brown and Brussels: The European Turn in British Defence policy‘‘, 44-45. 
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Politiku intervencionismu jasně deklaroval premiér Tony Blair ve svém projevu 

v Chicagu v dubnu roku 1999, kdy obhajoval strategii britské vlády změnou podmínek 

ve světě a reakcí na globalizaci. Varoval před nečinností v oblasti zahraniční politiky a 

opakováním tzv. appeasementu. Britská pozice vycházela nově z přesvědčení, že státy 

v ,,globalizovaném‘‘ světě si nemohou zajistit bezpečnost zájmem pouze jen o sebe 

samé, bez zásahů v zahraničí. Protože hranice mezi ,,domácím‘‘ a ,,zahraničním‘‘ se 

v podmínkách globalizace stírá.116 

Obavy z možného negativního dopadu na zvláštní vztah se Spojenými státy 

americkými se staly naopak brzdou hlubší kooperace mezi oběma státy. Británie 

nechtěla ohrozit svoji roli ,,mostu‘‘ mezi Evropou a Spojenými státy americkými a 

ztratit možnost stát po boku supervelmoci, jež zdůrazňovala silné postavení Británie.117 

Velmi citlivou otázkou byla také závislost Británie na jaderných technologiích USA. 

Spolupráce v této oblasti je spojena se sdílením informací a znalostí. Spojené státy 

chtěly tyto citlivé informace sdílet jen s nejbližšími partnery, a proto nepodporovaly, 

aby měla Francie, která nebyla v té době ještě plnoprávným členem NATO, přístup 

k těmto informacím. Odlišné cíle zahraniční politiky a různé představy jejího provádění 

byly také důležitým faktorem, který zpomaloval vojenskou kooperaci mezi oběma státy. 

Důležitým důvodem, proč se britská vláda nechtěla vzdát silné vazby na USA, byla i 

obrovská kapitálová provázanost amerických a britských zbrojních firem. V zahraniční 

politice pak přetrvávalo silné spojenectví Německa a Francie. Tento stav podporoval 

příklon Británie ke Spojeným státům americkým.118 

 

3.2 11. září, operace v Iráku a Afghánistánu, hrozba terorismu  

 Události z 11. září 2001 měly zásadní dopad na tvorbu britské zahraniční 

politiky a vztahy s Francií. Znamenaly také nutnost přizpůsobit se novým vnějším 

podmínkám. Na tyto výzvy reagovaly dokumenty SDR: A New Chapter z roku 2002 a 

dvoudílná tzv. Bílá kniha Delivering Security in Changing world z roku 2003 a 

Delivering Security in the Changing World: Future Capabilities z roku 2004.119 

                                                 
116 Ibid., 9-11. 
117 Lunn, Miller a Smith,  ,,British foreign policy since 1997‘‘, 3. 
118 Julian Lindley-French, ,,Britain and France: A Dialogue of Decline?‘‘, Chatham House International 
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Zahraniční politiku Británie s důrazem na etickou dimenzi nahradila paradigmata o 

potřebě zajištění bezpečnosti a ,,boji proti terorismu‘‘. Důkazem této změny byl postoj 

k základně Guantánamo či přísné protiteroristické zákony, omezující občanská práva. 

Postoje vůči intervencím Spojených států v Afghánistánu a Iráku se však mezi 

evropskými zeměmi zásadně lišily. Vláda Velké Británie se rozhodla připojit k 

administrativě George Bushe a její strategii ,,preventivní akce‘‘. Zaujetí tohoto postoje 

se připisuje upřímné víře, že teroristická organizace Al-Káida se sítí svých příznivců 

představuje existenční ohrožení hodnot západní civilizace.120 Německý kancléř Gerhard 

Schröder a francouzský prezident Jacques Chirac přístup americké neokonzervativní 

vlády nepodporovali. Postoj Velké Británie byl evropskými partnery označován jako 

agresivní. Tyto události zpomalily bilaterální spolupráci i kooperaci evropských zemích 

ve vojenské oblasti.121 

V názoru na vojenské intervence v Iráku a Afghánistánu nepanovala mezi 

evropskými státy shoda. Odlišné postoje se promítly i do představy vojenské spolupráce 

a vyvrcholily summitem Francie, Německa, Belgie a Lucemburska v dubnu 2003. 

Zúčastněné země hodlaly zřídit společné vojenské velitelství v belgickém městě 

Tervuren.122 Velká Británie s návrhem nesouhlasila, avšak vláda nehodlala situaci řešit 

jako konzervativní vlády v 90. letech, zůstala zapojena v debatě o další podobě 

evropské obranné spolupráce a byla ochotna dosáhnout kompromisu.123 Požadovala 

vazby nově vytvořeného velitelství na Severoatlantickou alianci. Výsledkem 

vyjednávání byl vznik Evropské obranné agentury v roce 2004.124 I přes napjaté 

diplomatické vztahy pokračovala spolupráce v oblasti zbrojního průmyslu. Důvodem, 

proč řada programů nebyla dokončena či pokračovala pouze na úrovni jednoho státu, 

byly neshody na podílu práce či financování projektů.125 

 

3.3 Zahrani čně-politický vývoj od roku 2007 

Nástup Nicolase Sarkozyho výrazně změnil povahu britsko-francouzských 

vztahů. V období po roce 2007 však k rozvoji partnerství Británie s Francií přispěly i 

další faktory. 

                                                 
120 Lunn, Miller a Smith, ,,British foreign policy since 1997‘‘, 12. 
121 Ibid., 38-39. 
122 Ibid., 38. 
123 Taylor, ,,Franco-British Defence Cooperation‘‘, 5. 
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125 Taylor, ,,Franco-British Defence Co-operation‘‘, 6. 
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Důležitým předpokladem rozvoje spolupráce bylo také narušení tradičního 

partnerství mezi USA a Británií, kdy pokračoval trend přesunu cíle zájmu Spojených 

států z Evropy do Asie a Pacifiku.126 Na britské straně se zase promítla deziluze z irácké 

a afghánské mise, které byly pro britskou armádu vyčerpávající a přinesly jí velké 

náklady a ztráty.127 Náklady, za které Británie tyto operace provedla bez náležité 

satisfakce ze strany Spojených států amerických a vlivu na tvorbu obranné a zahraniční 

politiky USA, vedly k nutnosti snížit svoji závislost na nejbližším spojenci.128 Vztah 

Spojených států a Británie byl na konci desetiletého období vlády Tonyho Blaira často 

označován jako ,,vazalský‘‘. Kriticky bylo pohlíženo například na přílišnou závislost 

Británie na amerických technologiích pro britský jaderný arzenál.129 

Změna na pozici britského ministerského předsedy v roce 2007, kdy se stal 

premiérem Gordon Brown, byla první krokem k přehodnocení vztahu mezi Spojenými 

státy americkými a Británií.130 Vláda sice i přes spory se Spojenými státy americkými 

ohledně rozsahu vojenské přítomnosti dostála svých závazků na misích v Iráku a 

Afghánistánu, avšak i z důvodu tlaku veřejného mínění ve Velké Británii se vláda 

snažila o odměřenější přístup k Spojeným státům americkým.131  Samotné splnění 

závazků na podílení se na zahraničních misích bylo však pro stále napjatější britský 

rozpočet velmi náročné. Náklady na misi v Iráku od rozpočtového roku 2002/3 do roku 

2009/10 dosáhly 8,25 miliardy liber.132 Po zlepšení bezpečnostní situace v Iráku na 

konci roku 2008 sice došlo ke stažení většiny vojáků a snížení výdajů na tuto operaci, 

na druhé straně se však zvyšovaly výdaje na misi v Afghánistánu, které dosáhly čtyř 

miliard liber v roce 2009/2010.133 Britská vláda se také po nástupu Gordona Browna 

rozhodla opět legitimizovat politiku intervencionismu, znovu se tak primárně zaměřit na 

cíle z prvního funkčního období Tonyho Blaira – na prevenci konfliktů a humanitární 

agendu.134  
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Graf 1 Náklady na vojenskou misi v Iráku (v milionech liber) 

 
Zdroj: ,,The cost of international military operations‘‘, House of Commons Library Standard 

Notes SN03139, 5. července 2012, www.parliament.uk/briefing-papers/sn03139, 8. 
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Graf 2 Náklady na vojenskou misi v Afghánistánu 

 
Zdroj: ,,The cost of international military operations‘‘, House of Commons Library Standard 

Notes SN03139, 5. července 2012, www.parliament.uk/briefing-papers/sn03139, 8. 

 

 

Politický vývoj v obou zemích pak potvrdil tendenci ochlazování vzájemného 

vztahu Spojených států amerických a Británie. Barack Obama, který nastoupil do 

funkce prezidenta Spojených států amerických v lednu 2009, pokračoval v trendu 

přesunu zahraničně-politických priorit z Evropy k rostoucím ekonomickým partnerům 

v Asii. Na druhé straně Atlantiku se postoj k zvláštnímu vztahu ke Spojeným státům 

americkým stal tématem předvolební kampaně na jaře roku 2010. Kandidát 

favorizované Konzervativní strany na pozici ministerského předsedy David Cameron 

volal po potřebě revize tohoto vztahu a větší asertivitě a obhajobě národních zájmů 

v tomto partnerství.135 

 

3.3.1 Krize Spole čné bezpe čnostní a obranné politiky a vývoj situace 

v Evrop ě  

V době pádu Lehman Brothers v září 2008, který odstartoval světovou 

hospodářskou krizi, již Spojené státy výrazně podporovaly rozvoj kooperace mezi 

Británií a Francií. Britská vláda navíc již započala trend přehodnocení úzkého vztahu 

s USA a obavy z ohrožení vztahů s touto velmocí z důvodu spolupráce s Francií značně 
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34 
 

ztratily své odůvodnění. V létě roku 2008 byl oznámen návrat Francie do struktur velení 

NATO a součinnost obou zemí se tedy jevila americké administrativě jako vhodný 

prostředek pro udržení nezbytné síly Severoatlantické aliance.136  

Tato podpora ze strany Spojených států byla také reakcí na neúspěch obranného 

úsilí Evropské unie. Velká Británie začala již v posledních letech vlády labouristů 

snižovat angažovanost v projektu společné bezpečnostní a obranné politiky. Ze strany 

Británie tak byla vyjádřena skepse vůči nedostatku vážných závazků mnoha evropských 

zemí ke společné obraně. Dalším důvodem pro stahování z tohoto projektu byla zátěž 

misí v Afghánistánu a Iráku, která jednoduše nedovolovala vyslání většího počtu 

jednotek na další mise do zahraničí.137 Británie se také postavila proti návrhu Francie na 

posílení SBOP během předsednictví Francie EU.138  

Tento stav ještě prohloubily rozpočtové škrty v evropských zemích a s tím 

spojené další snížení závazků některých zemí. Ke konci vlády Gordona Browna se stalo 

přispění Británie ke společným obranným iniciativám zcela symbolickým. Vzhledem 

k prominentní roli Británie v oblasti evropské obrany postavil negativní postoj 

k zapojení britských jednotek projekt společných evropských sil před otázku, zda 

zůstává vhodným rámcem pro zlepšování vojenských schopností evropských zemí.139  

3.3.2 Posun k bilaterální spolupráci 

Po nástupu nové koaliční vlády došlo k definitivnímu příklonu k vizi bilaterální 

spolupráce. Zpoždění a překročení rozpočtů řady mnohonárodních vojenských projektů, 

jako například projektu Eurofighter či transportního letounu A400M, spolu 

s minimálním posunem v rozšíření vojenských schopností mnoha evropských států, 

vedly k přesvědčení, že vojenskou spolupráci lze provést pouze se státy, které plní své 

závazky v oblasti obrany, disponují vojenskými schopnosti a jsou tak pro Británii 

spolehlivými partnery. Nový konzervativní ministr Liam Fox pak jmenovitě za partnery 

hodné spolupráce označil Francii, Norsko a Turecko. V roce 2009 Francie i Británie 

splnily závazek k NATO, vydávat na obranu více než 2% HDP. Na negativní postoj 

k SBOP měla vliv i příslušnost Liama Foxe k euroskeptickému křídlu Konzervativní 

strany. Dalším krokem ve snaze odpoutat se od multilaterální spolupráce byl návrh 

                                                 
136 Stevens, ,,Some remarks on the Anglo-French Cooperation Treaty‘‘, 4. 
137 Ibid., 423. 
138 O’Donnel, ,,Britain’s coalition government and EU defence cooperation:undermining British 
interests‘‘, 422-423. 
139 Ibid., 420. 
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vystoupit z Evropské obranné agentury. Jako ústupek koaličnímu partnerovi – 

liberálním demokratům však Británie zůstala členem tohoto uskupení.140 Po nástupu 

Nicolase Sarkozyho došlo ve Francii k přehodnocení francouzské politiky vůči NATO i 

Spojeným státům americkým. I přes rozvíjející se spolupráci však bylo s ohledem na 

čím dál větší tlak na ozbrojené rozpočty jasné, že nelze dále zachovávat status quo, ale 

je nutné se posunout v dynamice partnerství dále.  

Řešení spočívající ve snižování početních stavů ozbrojených sil na úkor platby 

vybavení se ukázalo v mnoha případech jako kontraproduktivní.141 Objem budoucích 

finančních závazků na obou stranách kanálu La Manche se již před nástupem 

hospodářské krize jevil jako kritický. Nicolas Sarkozy ,,zdědil‘‘ v resortu obrany 

nekryté závazky ve výši přibližně 30 miliard eur. Ve stejné době čelilo ještě větším 

problémům britské ministerstvo obrany, u něhož výše budoucích závazků dosahovala 

téměř 40 miliard liber.142 V roce 2008 probíhala mezi oběma zeměmi vzájemná 

součinnost při formulaci základních dokumentů obranné politiky.143 Vstup do NATO a 

francouzský závazek k operaci v Afghánistánu znamenaly pokračování procesu 

sbližování strategických cílů obou zemí.  

Jeden z hlavních důvodů, který stál za zájmem Británie o bilaterální spolupráci 

s Francií, jsou velmi podobné výzvy v oblasti pořizování vojenského vybavení a 

technologií. Jak Francie, tak Británie budou muset v budoucnu vynaložit obrovské 

finanční prostředky na modernizaci svých jaderných zbraní.144 Vzhledem k tomu, že 

oba státy si chtějí ponechat svůj vliv na dění ve světě, jsou nuceny investovat do velmi 

nákladného vybavení, jako například letadlových lodí. Partnerství a sdílení nákladů na 

těchto programech lze nejlépe dosáhnout právě s Francií, která na rozdíl od většiny 

evropských států na své ambice nerezignuje. Obě země musí překonat vzájemnou 

nedůvěru, aby mohly zůstat důležitými silami na světové scéně, konkurovat rychle 

                                                 
140 Ibid., 426-7. 
      Ben Jones, ,,Franco-British military cooperation: a new engine for European defence?‘‘, European 
Institute for Security Studies Occasional Paper 88, 14. února 2011, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op88--Franco-British_military_cooperation--
a_new_engine_for_European_defence.pdf, 11-13. 
      Ibid., 16-17. 
141 De Durand, ,,Entente or Oblivion: Franco-British Defence Co-operation‘‘, 92-93. 
142 Ibid., 103. 
143 Gomis, ,,Franco-British Defence and Security Treaties: Entente While it Lasts?‘‘, 4. 
144 Stevens, ,,Some remarks on the Anglo-French Cooperation Treaty‘‘, 5-6. 
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rostoucím rozvojovým zemím, například Číně, jež rychle zvyšuje svůj rozpočet na 

oblast obrany.145 

Prostřednictvím spolupráce v oblasti obranného průmyslu pak mohou zbrojní 

firmy, které tvoří nezanedbatelnou část ekonomiky obou zemí, lépe obstát před 

světovou konkurencí a získat zakázky na rychle rostoucích trzích jako je Saúdská 

Arábie nebo Indie.146 Výzvám čelí obě země i v Evropě. Ekonomická síla Německa 

stoupá v neprospěch Francie a Británie. Německo-francouzské vztahy byly také 

narušeny snahou francouzského prezidenta Sarkozyho vytvořit Unii pro středomoří. 

Německo se obávalo vytvoření organizace jako konkurence Evropské unie. Francie i 

Británie už nemají automatické právo strategického vlivu, politické elity těchto dvou 

zemí jsou si vědomy posunu v globální rovnováze.147 

Během třinácti let vlády Labour party došlo k výrazné změně rozložení sil ve světě. 

Zvláště v posledních letech labouristického kabinetu docházelo k viditelnému přesunu 

moci do Asie. Čína, v roce 1998 sedmá nejvyšší ekonomika, zažívala po celé 

dvanáctileté období hospodářský růst a stala se druhou největší světovou ekonomikou, 

s jasnou aspirací stát se v dohledné době největší ekonomickou silou světa.148 Výrazně 

oslabila také pozice Spojených států amerických. Při tvorbě SDR v roce 1998 byly 

jasným hegemonem, v roce 2010 se potýkaly s poklesem ekonomického i politického 

vlivu ve světě. Naopak Rusko, vzpamatovávající se v roce 1998 z následků státního 

bankrotu ekonomicky posílilo a válka v Gruzii v roce 2008 ukázala vzrůst síly a 

asertivity této země.149 Británie reagovala na tyto změny vyváženější zahraniční 

politikou. Spolupráce s Francií tak zapadala do nové vize, nebyla však jedinou zemí 

vhodnou pro spolupráci, partnerství upevňovala Británie i s dalšími evropskými státy i 

rozvíjejícími se ekonomikami na jiných kontinentech.150 
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Závěr 

Londýnský summit v listopadu roku 2010, na kterém byla dohodnuta 

bezprecedentní míra vojenské spolupráce mezi Francií a Británií v období po konci 

studené války, znamenal přelom ve vztazích mezi oběma státy, které byly v historii 

značně proměnlivé. Smlouvy o vojenském partnerství se týkají i oblastí, které byly 

dosud považovány za symboly samostatnosti a suverenity obou států. Samotná 

konference v Londýně v roce 2010 měla jasnou návaznost na tehdejší ekonomické 

problémy obou západoevropských států a s tím související potřebu fiskální konsolidace, 

která začala již v roce 2008. Také oblasti vojenského vybavení a zařízení, jichž se 

spolupráce primárně týká, jsou vybrány s ohledem na finanční výzvy, kterým ozbrojené 

síly obou států čelí. Například na potřebu modernizace systémů jaderných zbraní, 

pořízení letadlových lodí nebo bezpilotních letounů.  

Tezi, že za bezprecedentním rozvojem vojenské spolupráce mezi Británií a Francií 

stojí úsporná opatření, reagující na nynější hospodářskou krizi, nelze ovšem při hlubším 

prozkoumání dané problematiky potvrdit. Ozbrojené síly se totiž nacházejí ve složité 

finanční situaci již od roku 1990. Konec studené války snížil riziko vypuknutí 

intenzivního konfliktu v Evropě a z tohoto důvodu došlo k oslabení tlaku na růst 

vojenských rozpočtů. Armády obou států musely hledat způsoby, jak se vypořádat se 

situací, kdy je nutné zachovat širokou škálu vojenských schopností při značně 

omezených výdajích ve srovnání s předchozími obdobími. Vojenská spolupráce proto 

byla již tehdy jedním z řešení, jak dosáhnout větší efektivity a úspor nákladů. Během let 

1990-2000 armády obou států spolupracovaly na řadě zahraničních misí pod záštitou 

OSN a NATO. V roce 1998 došlo k dohodě o zapojení Británie i Francie do vytvoření 

společného vojenského potenciálu zemí EU. Rozvoji bilaterální kooperace mezi Británií 

a Francií v 90. letech však bránila vzájemná nedůvěra a odlišné strategické uvažování 

obou států. Rozpad Sovětského svazu dočasně posílil britskou i francouzskou roli ve 

světě a obě země si mohly dovolit provádět odlišnou obrannou a zahraniční politiku. 

Británie si chtěla stále zachovat těsné partnerství se Spojenými státy americkými, 

Francie svoji představu nezávislé a individualistické politiky.  

Tento stav však narušila změna ve světovém rozložení sil, která začala již v 90. 

letech. Vývoj ve světě během prvních deseti let nového tisíciletí postavil obě země do 

zcela nové situace. V důsledku rychlého vzestupu řady dříve zaostalých států ztrácí 
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evropské velmoci právo na automatický strategický vliv ve světě. Británie i Francie jsou 

si vědomy potřeby neztratit své pozice ve prospěch rychle rostoucích států, jako jsou 

Čína nebo Rusko, které zvyšují nejen svůj ekonomický vliv ve světě, ale také 

modernizují své ozbrojené síly a zvyšují vojenské výdaje. Pro potřebu zůstat silnými 

partnery se zeměmi, které je mnohonásobně převyšují počtem obyvatel a mají vyšší 

ekonomický růst, jsou dva dřívější rivalové nuceni spolupracovat. Francie a Británie 

nehodlají rezignovat na své závazky v oblasti obrany a dopustit ztrátu vlivu ve světě. 

Chtějí také zůstat důstojnými partnery pro Spojené státy americké, které přesunují cíle 

své zahraniční politiky z Evropy do Asie. Vzhledem k rozvoji globalizace a zapojení 

obou západoevropských států do tohoto procesu, musí vytvářet prostředky, aby mohly 

chránit své zájmy ve světě. S ohledem na neschopnost a neochotu mnohých států 

Evropské unie dosáhnout svých závazků v oblasti obrany muselo dojít k rozvoji 

spolupráce mezi zeměmi, které nerezignují na své obranné úsilí a jsou ochotny 

investovat potřebné finanční zdroje do modernizace ozbrojených sil.  

Nesporný přínos pro rozvoj spolupráce mezi Británií a Francií znamenal nástup 

Nicolase Sarkozyho do prezidentského úřadu ve Francii v roce 2007 a přehodnocení 

těsného britsko-amerického spojenectví. Zahraničně-politický faktor má tedy značný 

vliv na rozvoj sbližování Británie a Francie ve vojenské oblasti. Nejen tím, že tvoří 

podmínky, v rámci nichž je spolupráci možné provést a rozvíjet. Pro efektivní 

partnerství bylo nutné vytvořit prostředí vzájemné důvěry, ve kterém státy mohou sdílet 

důležité informace a znalosti. 

K vlivu nedostatku financí na prohloubení spolupráce tedy můžeme konstatovat, že 

proces sbližování obou států z finančních důvodů trvá již od začátku 90. let. Fiskální 

problémy, se kterými se Británie a Francie potýkají od roku 2008, urychlily trend 

dlouhodobé spolupráce ve vojenské oblasti. Tzv. revoluce ve vojenských záležitostech a 

finanční náročnost vybavení pro úkoly, které musí ozbrojené síly jednotlivých států 

vykonávat, značně zvýšily potřebu zdrojů pro sektor obrany. V britském případě stav 

ozbrojených sil také negativně poznamenaly zahraniční mise v Iráku a Afghánistánu. 

Neustálá redukce vojenského i civilního personálu a následný převod ušetřených 

prostředků na nákup moderního vybavení nemohly být trvalým řešením špatné finanční 

situace ozbrojených sil. Již před začátkem fiskální konsolidace v roce 2008 čelila 

ministerstva obrany obou zemí nekrytým finančním závazkům. Na základě vývoje 

ozbrojených sil do roku 2008 se dá očekávat, že by státy čelily potřebě najít zdroje pro 
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nákladné zbrojní programy i v případě následné příznivější fiskální situace státních 

rozpočtů Británie a Francie.  
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Summary 

The London Summit in November 2010 marked the turning point in relations 

between Britain and France. Military partnership treaty deals with areas that had been 

regarded before as symbols of independence and sovereignty of both countries. 

Conference in London in 2010 had a clear relation to the economic problems of both 

countries and need for fiscal consolidation. The areas of military equipment, such as the 

need for modernization of nuclear weapons and acquisition of aircraft carriers or 

unmanned aircrafts, were selected with regard to the financial challenges that the armed 

forces of both countries were facing.  

The thesis that the unprecedented development of military cooperation between 

Britain and France is caused by saving measures in response to the current economic 

crisis, has not been confirmed. By deeper examination of the issue, it was found out that 

the armed forces have been in a difficult financial situation since 1990. The end of the 

Cold War reduced the risk of an outbreak of intense conflict in Europe and for this 

reason there has been a weakening pressure to increase military budgets. Armies of both 

countries had to find ways to deal with the situation, when it was necessary to maintain 

a wide range of military capabilities, with limited expenditure in comparison with 

previous periods. Military cooperation was one of the solutions to achieve greater 

efficiency and cost savings. During 1990-2000 armies of both countries participated in 

many international missions under the auspices of the UN and NATO. Development of 

bilateral cooperation between Britain and France in the 1990s, however, was prevented 

by mutual distrust and divergent strategic thinking of both countries. The collapse of the 

Soviet Union temporarily strengthened the British and the French role in the world and 

both countries could afford to carry a different defence and foreign policy.  

Due to the rapid rise of a number of previously underdeveloped countries European 

powers lost the right to certain strategic influence in the world. Britain and France have 

recognized the need to not lose their position in favour of fast-growing countries such as 

China and Russia, which have increased their economic influence in the world, 

modernized armed forces and boost military spending. Two former rivals (France and 

Britain) were, therefore, forced to cooperate. With regard to inability and unwillingness 

of many European Union countries to stick to their commitments in the field of defence, 

Britain wanted to cooperate with states, which didn’t resign from their defensive efforts 

and were willing to invest necessary resources in the modernization of the armed forces.  
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Fiscal problems which Britain and France have been facing since 2008 helped to 

accelerate long-term cooperation in the military field. Considering the development of 

the armed forces from 1990 to 2008, it is expected that countries would face the 

problem of finding resources for expensive weapons programs, even in case of 

subsequent more favourable fiscal situation of state budgets of both countries. 
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