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Diplomová práce „Vztahy Francie a USA v období prezidenta Sarkozyho“ pojednává 
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1. Úvod 
 

 

Vztahy mezi Francií a USA v období po pádu železné opony až dosud poznaly 

mnoho proměn. Spojené státy hrály v období studené války roli garanta bezpečnosti 

pro celou západní Evropu, Francii nevyjímaje. Po roce 1989, kdy se během pár 

měsíců zhroutil komunistický režim v zemích východní Evropy a došlo k rozpadu 

Sovětského svazu, začaly se objevovat otázky ohledně další angažovanosti 

Spojených států v Evropě. Vztahy obou aktérů nabraly touto změnou nový směr. 

Francie s obavami přihlížela procesu sjednocení Německa, zatímco Spojené státy 

začaly pomýšlet na definitivní odchod z Evropy…V období prvního desetiletí po 

studené válce byly vztahy mezi USA a Francií definovány postoji obou aktérů 

k mezinárodně politické situaci a zejména ke konfliktům, které se v tomto období 

odehrály: na středním východě válka v Perském zálivu z roku 1991 a především 

vleklý konflikt v bývalé Jugoslávii, který trval po celá devadesátá léta. I když se toto 

období vyznačuje rozdílnými názory mezi oběma aktéry, Spojené státy a Francie 

byly v zásadních otázkách nadále spojenci.  

 

Významným milníkem ve vztahu Francie a USA1 se stalo 11.září 2001, kdy 

došlo k teroristickým útokům na cíle ve Spojených státech. Následná odvetná akce 

USA v Afghánistánu byla podpořena mnoha spojenci, včetně Francie. K zásadnějším 

neshodám mezi Francií a Spojenými státy však došlo o rok později, kdy z iniciativy 

Spojených států vzešlo rozhodnutí o invazi do Iráku a odstartování války proti 

terorismu. Tehdejší francouzský prezident Jacques Chirac se společně s německým 

kancléřem Gerhardem Schröderem proti této invazi, žádali vyjádření Rady 

bezpečnosti OSN k údajnému iráckému držení zbraní hromadného ničení. Vleklý 

konflikt v Iráku, který navíc nepřinesl žádné zvláštní úspěchy2, je v současné době 

jedinou závažnější trhlinou ve vztahu Francie ke Spojeným státům.  

 

Současný francouzský prezident Nicolas Sarkozy před svým zvolením v květnu 

2007 sliboval zlom v politice nejen na domácím poli, ale také v oblasti zahraniční 

                                                 
1 Nešlo pochopitelně o zásadní zlom pouze ve vztahu USA a Francie, ale o zvrat na mezinárodním poli 
v rozsahu, který ovlivnil téměř celý svět 
2 kromě pádu diktátorského režimu Saddáma Husajna  
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politiky. Mezi jeho deklarované  priority patří návrat Francie mezi hlavní aktéry a 

iniciátory politiky v euroatlantickém prostoru. Chce Francii vyvést z krize vlastní 

identity, do které se dostala během téměř dvaceti let od pádu železné opony3. 

Sarkozy vidí tuto krizi zejména v každodenních problémech země: slabá ekonomika, 

politika sociálních jistot, která se zdá být v současnosti již přežitá, problémy se 

zaměstnaností mladých, problémy které sužovaly zvláště předměstí velkých měst 

(Paříž, Marseille, Bordeaux…), které se staly evergreenem několika posledních let.  

 

Krize identity může ale být chápána také jako hledání nové úlohy Francie (nebo 

spíše její redefinování) v současné mezinárodně politické situaci. V době, kdy byl 

Nicolas Sarkozy zvolen do funkce se jednalo o dalším osudu Smlouvy o evropské 

ústavě, o jejíž krach se zasloužili v roce 2005 paradoxně právě Francouzi a 

Nizozemci – zakladatelé evropských společenství a hybatelé evropské integrace. 

Bylo nezbytné, aby Francie zaujala pevný postoj k dalšímu vývoji této otázky, pokud 

chce být pro evropské státy seriózním partnerem. Dalším takovým „kritickým bodem“ 

francouzské zahraniční politiky je bezesporu vztah Francie ke Spojeným státům. Jak 

bylo výše naznačeno, hlavním problémem mezi Francií a jejím zaoceánským 

spojencem je „bezhlavá“ angažovanost v Iráku, nejasně definované cíle této mise a 

především nejednoznačná podpora ze strany RB OSN. Americká jednostranná 

politika v Iráku vadila také ostatním státům, které se považují za spojence USA – 

Německu a Velké Británii4. Veřejnost podporovala postoje proti irácké operaci 

zejména kvůli způsobu, jakým byla prováděna, vadilo jí samostatné vedení operace 

v rukách Spojených států, zpochybňovala jejich opodstatnění5. 

 

Ve své práci se chci zabývat zahraničně politickou otázkou vztahů Francie a 

Spojených států amerických s důrazem na úlohu politiky současného francouzského  

prezidenta Nicolase Sarkozyho. Toto téma jsem si zvolila s výhledem na možné 

změny ve vzájemných vztazích obou aktérů, jejichž sledování bude jistě zajímavé. 

Tyto změny lze sledovat ve dvou rovinách: za prvé je to změna v prezidentské funkci 

ve Francii, která se odehrála v roce 2007 a která slibuje nový pohled na vztah k USA. 
                                                 
3 SARKOZY, Nicolas: Ensemble, XO Éditions, Paris, 2007, s.14 
4 Velká Británie byla jediným výrazným spojencem USA v Irácké misi od jejího počátku. V závěrečné fázi 
Bushovy administrativy, kdy situace v Iráku stále nebyla stabilizována, se i z Británie ozývaly hlasy za stažení 
armády z oblasti 
5 GORDON, Philip H., SHAPIRO, Jeremy: Allies at War. America, Europe and the Crisis over Iraq, McGraw-
Hill,New York, 2004, s.14 
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Zadruhé je to střídání administrativy ve Spojených státech v lednu 2009, které je 

očekáváno nejen ve Francii, ale v celé Evropě jako čerstvý vítr zejména do otázky 

irácké krize. Bude zajímavé sledovat toto dvojnásobné „střídání stráží“ a pokusit se 

zachytit, jakým způsobem se promítne do vývoje vztahů Francie a USA. Budu se 

rovněž zabývat otázkou, do jaké míry se jedná o novou politiku v podání Nicolase 

Sarkozyho, kterou deklaroval před svým zvolením do funkce prezidenta.  

 

Studované období Sarkozyho prezidentského mandátu jsem zvolila také proto, 

že se domnívám, že prezident Sarkozy se během svého funkčního období zařadí 

mezi významné aktéry francouzské zahraniční politiky díky pozici, kterou v této 

oblasti zastává jako hlava státu a díky svým ambicím, které rozeberu v následujících 

kapitolách. Ve své práci se pokusím analyticky zhodnotit, jaké kroky v oblasti 

zahraniční politiky Sarkozy podnikne a jakým způsobem je bude prezentovat.  

 

Podobně jako ve Spojených státech, také ve Francii je prezident hlavním 

aktérem zahraniční politiky. Neoficiálně je zahraniční politika považována za oblast 

vymezenou pro aktivity prezidenta republiky (termín ve franc. domaine réservée, je 

spíše neformálním označením používaným v žurnalistice). Vlastní vliv na zahraniční 

politiku prezidenta je však vždy zprostředkovaný vládou, protože on sám 

nedisponuje dostatečně vybavenou administrativou k vyřizování zahraničně 

politických záležitostí6. Prezident republiky je podle článku 5 francouzské ústavy 

garantem nezávislosti národa, celistvosti území a respektování mezinárodních 

smluv. Je také vrchním velitelem ozbrojených sil, podílí se na oficiálních 

zahraničních cestách, přijímá nejvyšší státní představitele, rediguje zahraniční 

politiku státu – veřejná prohlášení, projevy, ratifikace smluv apod.  

 

Vedle prezidenta jsou dalšími významnými aktéry v zahraniční politice premiér 

a ministr zahraničních věcí. Premiér se jako šéf vlády setkává se zahraniční politikou 

díky její provázanosti s některými oblastmi vnitřní politiky (ekonomika, imigrace, 

zemědělství…). Premiér má v oblasti zahraniční politiky protipodpisové právo, je tedy 

nezbytné, aby byl premiérem někdo z blízkého okruhu prezidenta. Tento faktor se 

stával opakovaně problematickým při kohabitacích, i když navenek působili prezident 

                                                 
6 KESSLER, Marie-Christine: La politique étrangere de la France, acteurs et processus, Presses de Science Po, 
Paris 1999, s. 25-28 
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i premiér jednotně. Za rozhodování v zahraničních otázkách nese premiér 

odpovědnost před parlamentem. Ministr zahraničí bývá rovněž pečlivě vybírán, 

protože zastupuje stát navenek a oficiálně má funkci vyjednavače. Často se setkává 

na úrovni ministrů zahraničí (například v EU), udržuje kontakty s médii a řídí 

diplomatický sbor státu. Podle koncepce, kterou zavedl Charles de Gaulle, funguje 

zahraniční politika na principu, podle kterého od prezidenta vychází impuls, zaměření 

a rámec zahraniční politiky, zatímco ministr zahraničí dává těmto podnětům 

politickou podobu7.  

 

Při získávání informací pro studium mého tématu jsem měla možnost využít 

široké nabídky materiálů. Protože pracuji na tématu, které se týká z velké části 

aktuálního zahraničně politického dění, mnoho informací jsem čerpala z periodik a 

internetových článků. Značná část těchto článků pojednává přímo o zahraniční 

politice prezidenta Sarkozyho, další se zabývají naopak zahraniční politikou 

Spojených států v období střídání Bushovy a Obamovy administrativy.V bibliografii 

se objevují rovněž klasické publikace, zejména se jedná o sborníky a přehledy 

zahraničních politik obou aktérů, některé z nich jsou vymezeny striktně tematicky. 

Mnoho cenných informací jsem čerpala z internetových stránek francouzského 

prezidenta (zejména projevy a prohlášení), z článků francouzských periodik (Le 

Monde, Le Figaro), z internetových stránek americké vlády a z mnoha dalších. 

Většina materiálů je ve francouzském nebo anglickém jazyce, v češtině se 

objevovaly pouze články v českých periodikách, případně publikace, které 

pojednávají o širším okruhu dané problematiky. Citace z cizojazyčných textů budou 

zasazeny do uvozovek, kvůli překladu a pro lepší orientaci budou také označeny 

kurzívou.  

 

Mezi cenné zdroje informací pro mou práci jsem zařadila knihu Philipa H. 

Gordona a Jeremy Shapira Allies at War. America, Europe and the Crisis over Iraq 

(Spojenci ve válce. Amerika, Evropa a irácká krize). V této knize se autoři věnují 

atlantickému spojenectví a zkouškám, kterým bylo vystaveno v období po 11. září 

2001. Ve třech částech knihy (rozdělené na fáze před intervencí do Iráku, iráckou 

krizi a následnou fázi reflexe) se autoři zabývají proměnami vztahů 

                                                 
7 viz tamtéž, s. 79 
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severoatlantických spojenců. Hodnotí situaci irácké krize z pohledu Spojených států 

jako „nositele demokracie“ a jediné světové supervelmoci a postihují základní pozice 

jejich evropských spojenců k tomuto konfliktu. V této knize jsem ocenila zejména 

komplexní pohled na irácký konflikt z americké strany, pomohla mi lépe pochopit toto 

zásadní téma francouzsko-amerického rozkolu. 

 

Podobné téma, více zaměřené také na konflikt v bývalé Jugoslávii, rozebírá 

publikace Catherine Durandinové Les États-Unis, grande puissance européenne 

(Spojené státy, evropská velmoc). Zabývá se rozdílnými postoji Spojených států a 

jejich evropských spojenců k řešením světových konfliktů (válka v Perském zálivu, 

Jugoslávský konflikt, 11. září a jeho důsledky v podobě Afghánistánu a Iráku). Kniha 

nabízí širší záběr problematiky vztahů Spojených států a Evropy v období po pádu 

železné opony do současné války v Iráku. Hodnotí dlouholetou přítomnost USA 

v Evropě a stereotypy, které provázejí přístup obou stran v současnosti.   

 

Dostatek důležitých informací mi poskytla kniha Isabelle Lasserre 

L´impuissance francaise 1989-2007: une diplomatie qui a fait son temps 

(Francouzská bezmocnost: diplomacie na konci možností). Autorka se zabývá 

obdobím francouzské diplomacie po pádu železné opony a hledáním nové úlohy 

Francie ve světě. Podle autorky Francie promarnila dvě příležitosti nabrat dech 

v diplomatických záležitostech: pád berlínské zdi v roce 1989 a teroristické útoky na 

Ameriku v roce 2001. Osoba Nicolase Sarkozyho je v jejích očích vnímána jako nový 

impuls pro francouzskou zahraniční politiku, existuje naděje na oživení vlivu Francie 

ve světě. Kniha poskytuje zajímavou analýzu klíčového období pro francouzskou 

zahraniční politiku, ve kterém Francie promeškala svou šanci na získání vlivu ve 

světě.   

 

Bezesporu užitečným zdrojem informací byly publikace týkající se Nicolase 

Sarkozyho a jeho cesty do Elysejského paláce. Biografie Bruna Jeudyho Nicolas 

Sarkozy: de Neuilly a l´Élysée (Nicolas Sarkozy: z Neuilly do Elysejského paláce) 

popisuje politickou kariéru současného francouzského prezidenta od jeho první 

kandidatury za Neuilly-sur-Seine přes ministerské posty ve vládách Jacquese 

Chiraka až po prezidentskou kampaň v roce 2007. Zachycuje Sarkozyho, který 

slibuje vnést citelné změny do politiky, ať domácí nebo zahraniční. Jako jeden z 
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nejmladších francouzských prezidentů se chce stát symbolem nové Francie, která 

znovu nabude ztracené sebevědomí. Kniha je dobrým průvodcem Sarkozyho cesty 

od politických začátků ke zvolení prezidentem.  

 

Další zajímavá kniha na téma Sarkozy a prezidentské volby je kniha Ensemble 

(Společně), jejímž autorem je Nicolas Sarkozy. Tato publikace vyšla v dubnu v roce 

2007 a je jakousi brožurou kandidáta UMP k nadcházejícím volbám. Sarkozy zde 

prezentuje své priority zejména domácí, ale také zahraniční politiky. Vyjadřuje hlavně 

názory na současnou Francii a její problémy, podtrhuje nezbytnost reformovat celou 

společnost, hovoří o důležitých osobnostech francouzské historie. Zdůrazňuje, že 

v případě zvolení do funkce prezidenta bude reprezentovat všechny Francouze, 

nejen pravicově smýšlející a doufá, že lidé pochopí nezbytnost změn a pomohou mu 

je uskutečnit. Jelikož se jedná Sarkozyho knihu, která vyšla na jaře 2007, je nutné na 

ni nahlížet jako na součást předvolebního klání. Jsou zde nicméně popsány hlavní 

ambice budoucího prezidenta, což je pro podklad k práci přínosné. 

 

Protože se téma mé práce týká současné francouzské zahraniční politiky a 

prezident Sarkozy je teprve v první polovině svého mandátu, nejčastější zdroje 

získávání informací pro mě byly časopisy s politickou tématikou. Nejvíce jsem 

konzultovala komentáře, články a rozhovory z časopisů Le débat, L´esprit, 

Commentaire. Další cenné informace mi poskytly časopisy Les études de la 

documentation francaise, La revue internationale et stratégique, La revue francaise 

de science politique, Vingtieme siecle, Revue des deux mondes, Hérodote a 

Politique étrangere. Doplňující informace jsem čerpala z francouzského tisku, 

zejména z internetových stránek deníků Le Monde a Le Figaro, z internetových 

stránek časopisu New Yorker a oficiálních webových stránek americké vlády. Ve 

výše zmíněných periodikách jsem našla články týkající se zejména vztahů Francie a 

Spojených států, analýzy zvolení Nicolase Sarkozyho do čela státu, role Spojených 

států ve světě po roce 2001 apod. Tyto články nabízí z velké většiny přínosné 

pohledy na danou problematiku. 

 

Mezi mnoha články, které jsem při své práci použila, vyniká zejména článek 

Denise Lacorna publikovaný v Le Débat (září/říjen 2008): Le reve américain du 

président Sarkozy (Americký sen prezidenta Sarkozyho). Tento článek pomáhá 
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objasnit Sarkozyho pro-americkou politiku, bere v úvahu cíle Sarkozyho politiky. 

Přispívá významnou měrou k analýze Sarkozyho orientace na USA. Další významný 

článek vyšel v roce 2004 v Rélations internationales. Článek Washington, Paris, et le 

nouvel ordre mondial: les rélations franco-américaines, 1989-2000 (Washington, 

Paříž a nový světový pořádek: francouzsko-americké vztahy 1989-2000) od Williama 

R. Keylora. Autor zde analyzuje utváření vztahů Francie a USA po pádu železné 

opony, kdy se utvářely nové podmínky pro rozložení sil na světové scéně. Pokouší 

se postihnout hlavní důvody nedorozumění, které se v devadesátých letech 

objevovaly mezi oběma státy. Článek nabízí dobrý podklad zejména pro porozumění 

utváření francouzsko-amerických vztahů v nové éře dějin. 

 

Většina titulů, které jsem použila k práci byla dostupná. Bohužel musím 

konstatovat, že část literatury – nutno říci, že šlo o literaturu velmi relevantní – jsem 

si musela vypůjčit ze zahraniční knihovny Science-Po v Paříži. Tato cesta je však 

bohužel velmi omezená. Uvítala bych, kdyby bylo možné si tyto knihy opatřit 

z některé z knihoven na území naší republiky. Využila jsem služeb knihovny TGM 

v Jinonicích, která však nemá velký rozsah literatury k mému tématu, spíše jen 

obecné tituly zahraničně politického zaměření.  Dalším zdrojem byla knihovna 

Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, knihovna CEFRES (Centrum francouzského 

výzkumu ve společenských vědách) a knihovna IFP (Francouzský institut Praha).  

 

Struktura mé práce je rozdělena na tři základní kapitoly, které jsou dále děleny 

na další podkapitoly. První kapitola se bude zabývat hlavně prezidentem Sarkozym 

jako hlavním aktérem francouzské zahraniční politiky a původcem změn 

v zahraničně politických vztazích. Pokusím se přiblížit osobnost Sarkozyho z různých 

pohledů, postihnout jeho hlavní motivace nejen v oblasti zahraniční politiky. 

Domnívám se, že bude vhodné rovněž krátce analyzovat  jeho zvolení prezidentem, 

jaké důvody vedly k tomu, že dali voliči přednost excentrickému Sarkozymu před 

kandidátkou socialistů Segolene Royalovou. V další části práce se budu věnovat 

podrobnější analýze francouzsko-amerických vztahů. Budu se snažit zachytit situaci 

v létě 2007, kdy Sarkozy nastoupil do úřadu, budu sledovat proměnu  v tomto vztahu 

během střídání administrativ v Bílém domě v lednu 2009, kdy George W. Bush 

předal svou funkci Baracku Obamovi. Bude zajímavé porovnat cíle zahraniční politiky 

nového amerického prezidenta s jeho předchůdcem, jeho postoj k evropským 
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partnerům, zejména k Francii. V této  části práce budu analyzovat rovněž současné 

stěžejní problémy na světové scéně, které se dotýkají jak Francie (také v rámci 

Evropského společenství), tak Spojených států. Jde o problémy, na jejichž řešení 

mají Francie i Spojené státy rozdílné názory a jejich současné řešení by mohlo 

posloužit k ilustraci vývoje francouzsko-amerických vztahů. Budu se zaměřovat 

zejména na iráckou krizi, která je veřejností považována za „jablko svárů“ mezi 

Francií a USA8. Pokusím se shrnout vývoj situace v Iráku během americké invaze a 

charakterizovat hlavní postoje obou států, také s ohledem na změnu v prezidentské 

funkci v USA. Jako další kritický bod budu rozebírat současný vývoj v arabsko-

izraelském konfliktu a postoj USA a Francie k jeho řešení. Ráda bych se také 

věnovala vztahu obou států k obranné politice, ať už z pohledu Francie a jejího 

návratu do vojenských struktur NATO, nebo z pohledu USA a plánovanému 

obrannému štítu ve východní Evropě. V poslední části stati se budu věnovat 

srovnání Sarkozyho zahraničně politické aktivity ke Spojeným státům s jeho 

předchůdcem Jacquesem Chirakem. Budu se zabývat hlavně otázkami, zda 

dosavadní Sarkozyho politika naznačuje deklarovanou změnu vůči zahraničním 

partnerům a zda je možné považovat silnější orientaci Francie na USA za nový směr 

francouzské zahraniční politiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8 Zejména francouzská a německá veřejnost proti válce v Iráku, GORDON, P.H., SHAPIRO, Jeremy, citované 
dílo, s.11 
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2. Francouzské postoje vůči USA 
 

 

Spojenectví mezi Francií a Spojenými státy má tradici mnoha desetiletí. Roku 

1917, kdy se Američané poprvé angažovali v evropských záležitostech v první 

světové válce se zařadili po bok států Dohody – Francie a Velké Británie. Americké 

jednotky, které byly vyslány do  bojů na západní frontě, pomohly k urychlení konce 

první světové války zejména díky vojenské převaze a finanční pomoci. Období 

amerického izolacionizmu9 mezi dvěma světovými válkami bylo jedno z mála období 

ve dvacátém století, kdy Američané přímo nezasahovali do dění na starém 

kontinentě. Bylo porušeno zapojením armády Spojených států do druhé světové 

války na stranu protihitlerovské koalice. Po skončení války se USA angažovaly jako 

jeden z garantů míru a stability v Evropě v podobě dohledu nad jednou ze čtyř 

okupačních zón v rozděleném Německu. Skutečný základ stability a poválečné 

perspektivy přinesli Američané v podobě Marshallova plánu na obnovu hospodářství 

pro evropské státy zničené válkou. Tato finanční podpora znamenala pro evropské 

státy a zejména zdecimovanou Francii znovunabytí hospodářské rovnováhy, kterou 

potřebovaly také Spojené státy, aby jim Evropa mohla být dobrým spojencem proti 

Sovětskému svazu. V průběhu studené války byly francouzsko-americké vztahy 

ovlivňovány především vývojem konfliktu mezi Západem a Sovětským blokem. 

V rámci západní Evropy Francie patřila mezi členské státy Severoatlantické aliance, 

která měla sloužit jako obranný štít proti státům Varšavské smlouvy a jejímž hlavním 

garantem byly Spojené státy. Vzájemné vztahy Francie a USA byly v tomto období 

definovány nezbytností spojenectví proti Východnímu bloku. Ojedinělá 

nedorozumění v šedesátých letech však nenarušila toto spojenectví.  

 

Po pádu železné opony se začaly francouzsko-americké vztahy proměňovat. 

Hlavním důvodem bylo nové rozložení sil po roce 1989 a reorientace Spojených 

států na zdůrazňování vlastních zájmů na mezinárodní scéně, stejně jako hledání 

nového směru francouzské zahraniční politiky. Tento trend se rozvíjel během 
                                                 
9 Období, ve kterém se zahraniční politika USA měla výhradně zaměřit na americký kontinent. Šlo o politiku 
nevměšování se do záležitostí Evropy, které se odrazilo mj. i v nepřijetí členství ve Společnosti národů po 1. 
světové válce. Izolacionizmus byl formulován v Monroeově doktríně (1823), kdy tehdejší americký prezident 
James Monroe oznámil nezájem USA o politický vývoj v Evropě a americký kontinent označil jako výhradní 
oblast zájmu Spojených států. Např. PEČENKA, M. a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Libri, Praha 
1999 
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devadesátých let a přestože se Francie soustředila spíše na upevňování vztahu 

s Německem, zůstávala dál jistým spojencem USA. Roztržka mezi oběma státy 

způsobená americkou invazí do Iráku v roce 2003 se tak stala sice vážnou, ale 

ojedinělou trhlinou ve francouzsko-americkém spojenectví. 

 

Prezident Sarkozy se vyjádřil ke své vizi francouzské zahraniční politiky vůči 

Spojeným státům již před odstartováním prezidentské kampaně v roce 2007. V září 

2006 byl ještě coby ministr vnitra v Chirakově vládě na návštěvě ve Washingtonu10. 

Ve svém zdejším projevu se zaměřil hlavně na potvrzení francouzského přátelství 

vůči americkému lidu, hovořil o vděku Francie a celé Evropy za americkou pomoc 

v obou světových válkách a vyjádřil lítost nad vývojem vzájemných vztahů po 

„nešťastné“ invazi amerických vojsk do Iráku. Nastínil víru v obnovení transatlantické 

důvěry a navrhl nové výzvy pro vzájemnou spolupráci11. Ve svém předvolebním 

prohlášení dal rovněž zřetelně najevo svou náklonnost ke Spojeným státům. Podle 

Sarkozyho je pro Francii přátelství se Spojenými státy nezbytné i přes neshody, které 

vyvstaly během řešení současné krize v Iráku:  

 

„Je nezbytné mít Američany za nepřátele jenom kvůli tomu, že nesouhlasíme 

s jejich politikou v Iráku?12.  

 

V souvislosti se svými názory na důležitost spojenectví s USA se odvolával na 

prvního prezidenta francouzské páté republiky Charlese de Gaulla, který podle 

Sarkozyho „nikdy nekupčil s francouzskou nezávislostí“13, a který v roce 1960 

prohlásil před americkým Kongresem: 

 

„Francie si zvolila stát po boku svobodných národů, zvolila si stát po boku 

Ameriky,…neboť Francie má silnou tradici svobody, lidských práv…, v mezinárodním 

měřítku uznává práva národů na sebeurčení…14 

                                                 
10 Tato schůzka byla dlouho dopředu připravována a Sarkozy o ni velice usiloval – aby se mohl prezentovat jako 
státník, i když ne v nejvyšší funkci, na oficiální návštěvě USA. ŠMÍD, Jan: Nicolas Sarkozy, in: Reflex, 
No16/2007 
11 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
12 SARKOZY, Nicolas: Ensemble, XO Éditions, 2007, s. 90 
13 SARKOZY, N., citované dílo, s. 90 
14 SARKOZY, N., citované dílo, s. 91 
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Pro pochopení současného francouzsko-amerického vztahu je nezbytné si 

uvědomit, že ať už byly vzájemné proměny nálad mezi Francií a USA jakékoli, vztahy 

mezi oběma státy nebyly nikdy nepřátelské. Například zmiňovaný Charles de Gaulle 

se netajil tím, že chtěl být spíše nezávislým partnerem Spojených států než přímým 

spojencem. Z jeho pohledu se evropské státy až příliš podřizovaly Spojeným státům 

v čele Severoatlantické aliance, proto chtěl vybudovat evropské společenství 

s vlastním obranným systémem, který by přílišnou závislost na USA nepřipouštěl15. 

V tomto postoji lze nalézt určitou podobnost se Sarkozyho pohledem na 

francouzsko-americké spojenectví. Sarkozy od počátku svého působení v čele státu 

prosazoval rovnocenné partnerství mezi Francií a USA. Další podobný příklad 

dvojznačnosti francouzsko-amerických vztahů nalezneme v přednášce bývalého 

předsedy vlády Lionela Jospina na harvardské univerzitě v USA: 

 

„…nikdy jsme nebyli nepřátelé: válčili jste s Anglií, Španělskem, Německem, 

Itálií, Čínou, Japonskem a určitým způsobem i s Ruskem. Nikdy s Francií. Jsme tedy 

přátelé, ale přátelé, kteří se sobě často navzájem posmívají…“16 

 

Přátelská politika ve vztahu ke Spojeným státům bude jistě pokračovat i během 

Sarkozyho mandátu. Sám se o důležitosti zachování tohoto spojenectví několikrát 

zmínil i během své předvolební kampaně. Nutno ovšem podotknout, že ve své 

předvolební knize „Ensemble“, kterou jsem výše citovala, se Sarkozy zmiňuje o své 

vizi zahraniční politiky jako takové jen okrajově. To je vzhledem k jeho volební 

kampani pochopitelné, neboť se v ní hlavně zaměřuje na domácí politiku a její 

transformaci.  Nicméně spojenectví s USA je zde oproti jiným zahraničně politickým 

tématům zdůrazněno.  

 

Podle Sarkozyho prohlášení17 se francouzská zahraniční politika má v období 

jeho mandátu výrazně proměnit oproti politice jeho předchůdců. Tento nový přístup 

se bude týkat rovněž vztahu ke Spojeným státům. Sarkozy nastupuje do funkce 

                                                 
15 např. SOUTOU, Georges-Henri: L´alliance incertaine, Fayard, 1996, s. 160-162 
16 JOSPIN, Lionel: La rélation franco-américaine, Harvard, 4.12.2003, in: Le Débat, No129, mars-avril 2004, 
s.4-16 
17 Discours du président de la république, Conférence des ambassadeurs, Paris, 27.8.2007, in: 
http://www.elysee.fr/download?mode=press&filename=embassadeur-27-08-07.pdf (4.5.2009) 
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v době, kdy jeho předchůdce Jacques Chirac začal provádět „usmiřovací“ politiku 

směrem ke Spojeným státům, pokoušel se navázat na dobré vztahy obou partnerů 

z období před iráckou invazí. Zejména návštěvy Chirakovy ministryně obrany 

Michelle Alliot-Marie ve Washingtonu a návštěva americké ministryně zahraničí 

Condoleezy Rice v Paříži měly znamenat zlepšení vztahů na nejvyšší úrovni18. 

 

 

2.1. Nový prezident, nový fenomén 
 

 

Nicolas Sarkozy může být posuzován jako nový fenomén (a také proklamovaná 

změna) ve francouzské politice díky mnoha aspektům. Upoutává hned několika 

odlišnostmi od klasického francouzského  politika v takto vysoké funkci. Především, 

Nicolas Sarkozy přichází jako skutečná změna do francouzské politiky, střídá 

v prezidentské funkci celou generaci politiků, představovanou politickými „dinosaury“ 

Francoisem Mitterrandem a Jacquesem Chirakem (Chirac byl poprvé ministrem už 

v roce 1967) . Sarkozy představuje novou generaci také proto, že se narodil až po 

skončení druhé světové války a krutá zkušenost okupované Francie mu chybí19. 

Nutno poznamenat, že Sarkozymu nechybí politické zkušenosti, do svých 28 let 

zastával funkci starosty pařížského předměstí Neuilly a od té doby se v politice 

pohybuje neustále. Nicméně přichází do funkce po Chirakovi, který ji zastával plných 

12 let20 a poslední fáze jeho vlády byla poznamenána ekonomickou stagnací země 

(Chirac dlouhodobě nebyl schopen dovést Francii k potřebným reformám) a celkovou 

nespokojeností veřejnosti s vývojem na domácí i zahraniční scéně21. Úspěch 

Sarkozyho působení (ona oznamovaná změna v politice) bude hodnocen také podle 

toho, jak se dokáže vyrovnat s dědictvím po svém předchůdci; podaří-li se mu 

nastartovat tolik potřebné reformy, se kterými Chirac neuspěl.  

 

                                                 
18 LACORNE, Denis: Le „reve américain“ du président Sarkozy, in: Le Débat, No151, septembre-octobre 2008, 
s.20-27 
19 LIQUIERE, Patrice: Politique, la rupture annoncée, in: La France en 2007, Les études de la documentation 
francaise, Paris, 2008, s.11-57 
20 v roce 2002 byla změněna délka prezidentského mandátu ze sedmi na pět let 
21 také v závěru Chirakova 2. mandátu odmítli Francouzi v referendu dlouho očekávanou Smlouvu o evropské 
ústavě a tím ohrozili důvěryhodnost Francie jako evropského partnera 
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Sarkozy je také jedním z mála politiků, kteří nepatří mezi absolventy prestižní 

školy pro úředníky ENA (École Nationale d´Administration). Ve Francii totiž 

absolvování studia na této škole jako by znamenalo automatický postup do politiky22. 

Ostatně Sarkozyho hlavní soupeřka v prezidentské volbě socialistka Segolene 

Royalová se také řadí k dlouhému zástupu absolventů ENA, stejně jako bývalý 

prezident Jacques Chirac. Tato instituce je tradičním přestupním místem na cestě za 

politickou kariérou, zaručuje jejím absolventům výlučnost a příslušnost k elitě národa 

(spíše automaticky), kterou musel Sarkozy získat oklikou. Další jinakost, která na 

Sarkozyho životopise upoutá, je jeho maďarský původ – sám je tedy potomkem 

imigrantů. To je zajímavé zvlášť vzhledem k Sarkozyho angažovanosti 

v přistěhovalecké problematice: Sarkozy byl v Chirakově vládě ministrem vnitra, kde 

se proslavil svým tvrdým přístupem k problému pařížských předměstí v roce 2005. 

Také v současné době se k otázce imigrace staví aktivně – pokládá ji za jeden ze 

stěžejních problémů francouzské společnosti, který je nutné odstranit, mimo jiné i 

zřízením speciálního ministerstva pro imigraci a menšiny.  

 

Na novém prezidentovi však upoutává mnohem výraznější změna oproti jeho 

předchůdci Chirakovi. Kromě věku (Sarkozy je jedním z nejmladších prezidentů 

Francie) je to výrazná excentričnost, která Sarkozyho provází všude na veřejnosti. 

Většina politických komentářů se shoduje na tom, že se prezident umí pohybovat na 

veřejnosti a významným způsobem spolupracovat s médii23. Na rozdíl od svých 

předchůdců Sarkozy umí využívat média k vlastní prezentaci, osobně má mezi svými 

přáteli několik vlivných osobností z oblasti médií24. Využívá možnosti současných 

médií k možnosti přenášených projevů (například jeho internetové stránky nabízejí 

prakticky všechny Sarkozyho projevy z videozáznamů), každou chvíli se objeví 

v tisku jeho vyjádření k jakémukoli tématu25. Sarkozy je Francouzům stále na očích a 

v tomto přístupu se podobá mnohým hvězdám show-businessu, které jsou ze zájmu 

médií živy. Do širokého povědomí veřejnosti se zapsal svou všudypřítomností na 

                                                 
22 LACORNE, Denis: Le „reve américain“ du président Sarkozy, citované dílo, s. 20-27 
23 např. GAUCHET, Marcel, WINOCK, Michel: Une année de sarkozysme, in: Le Débat, No151, septembre-
octobre 2008, s. 4-19 nebo FOESSEL, Michaël, MONGIN, Olivier: Les mises en scene de la réusitte, in: Esprit, 
No339, novembre 2007, s.22-42 
24 PADIS, Marc-Olivier: Manipulation ou saturation médiatique?, in Esprit, No339, novembre 2007, s. 43-51 
25 Zmínka o bedýnce, kterou má připravenu Sarkozyho ochranka pro případ, že by byl fotografován s osobou o 
hodně vyšší než je on sám, mi připadá příznačná pro Sarkozyho mediální obraz 
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televizní obrazovce, vždy působí velmi zaměstnaně, na vše dokáže odpovědět26. 

Další stránkou Sarkozyho mediální zručnosti je jeho prezentace soukromého života 

na veřejnosti. Na rozdíl například od bývalého prezidenta Francoise Mitterranda, 

který mnoho let přísně tajil existenci paralelní rodiny a toto téma bylo přísným tabu 

mezi novináři, Sarkozy umí využít svou prezentaci i v probírání soukromého života 

na televizních obrazovkách a titulních stánkách časopisů. V tomto případě se jedná o 

skutečnou novinku na úrovni francouzské politické scény, která se ale mnohým 

Francouzům (například starším, konzervativním voličům pravice – otázka je, jaké 

cílové skupiny voličů chce Sarkozy zasáhnout do budoucna) může zajídat.  

 

Tyto novinky, které zavádí Nicolas Sarkozy do běžného politického života, mu 

od mnohých politických komentátorů přinesly přízvisko „Sarkozy Američan“. To je 

však z velké většiny vázáno na Sarkozyho chování na veřejnosti, na životní styl, na 

jeho sebeprezentaci, moderní styl projevu a vyjadřování. Tento „americký styl“ lze 

také vidět za jeho nefrancouzským původem (i když je Sarkozy rozeným 

Francouzem), tolik podobným mnoha Američanům, kteří jsou z většiny také imigranti, 

stejně jako fakt, že si coby „obyčejný absolvent práv“ musel vydobýt politickou 

kariéru bez berličky ENA nebo jeho prázdninový pobyt v Americe v letovisku rodiny 

bývalého tehdejšího amerického prezidenta Bushe27. Mezi blízkými bývá označován 

jako „nezdařený Američan“, což je označení opět spíše Sarkozyho osobnosti, 

odkazující na jeho původ – otec ze starého maďarského šlechtického rodu, matka 

potomek řeckých Židů – a fakt, že se rodina ve Francii „zastavila na půli cesty mezi 

domovem a Amerikou“28. Chápat „Sarkozyho Američana“ i z pohledu jeho zahraniční 

politiky zatím soudím jako předčasné. I když  označoval oživení  francouzsko-

amerických vztahů jako jednu z priorit své zahraniční politiky, z jeho dosavadního 

působení nelze usuzovat o nadprůměrné angažovanosti v této oblasti.  

 

 

 

                                                 
26 VIGARELLO, Georges: Ce monde ou l´on court, in: Esprit, No339, novembre 2007, s.15-19 
27 LACORNE, Denis: Le „reve américain“ du président Sarkozy, citované dílo, s.20-27 
28 GOPNIK Adam: The Human bomb. The Sarkozy regime begins, in The New Yorker, 27.8.2007, in 
http://www.newyorker.com/reporting/2007/08/27/070827fa_fact_gopnik?currentPage=all (12.5.2009) 
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2.2 Sarkozyho priority v zahraniční politice 
 

 

Prezident Sarkozy střídal svého předchůdce v nesnadné mezinárodně politické 

situaci. Francie byla stále ještě v pozici státu, který ostře odmítl americkou 

angažovanost v Iráku29 a vztahy s americkým spojencem nebyly i přes veškerou 

diplomatickou snahu obou stran v nejlepším stavu. Dalším problémem bylo 

francouzské odmítnutí Smlouvy o evropské ústavě, které si vyžádalo řešení 

v podobě dalšího jednání o budoucnosti tohoto dokumentu. Státy Evropské unie se 

měly v nejbližší době dohodnout na jeho nové podobě, protože považovaly přijetí 

tohoto dokumentu za zásadní krok v dalším směřování evropské sedmadvacítky. 

Sarkozyho zásadním zájmem bylo jak definitivní usmíření se Spojenými státy tak 

znovuzrození francouzského zájmu o evropské dění. Považoval za důležité, aby byla 

Francii navrácena důvěra států Unie, pošramocená neúspěšným referendem z roku 

2005.  

 

Nicolas Sarkozy naznačil své zahraničně politické priority již několik měsíců 

před zahájením vlastní předvolební kampaně. Na podzim roku 2006 navštívil tehdejší 

ministr vnitra Spojené státy a přednesl zde projev, který předznamenal Sarkozyho 

postoje nejen ke Spojeným státům, ale k dalšímu vývoji v mezinárodní politice ještě 

dávno předtím, než byl do prezidentské funkce zvolen. Nutno poznamenat, že se 

v době jeho návštěvy v USA jednalo o výjimečnou cestu (jako oficiální návštěva 

v USA by byl vhodnější prezident nebo ministryně zahraničních věcí) a také o 

poměrně riskantní podnik vzhledem k nadcházejícím volbám na jaře 2007. Sarkozy 

totiž ve svém projevu ve Washingtonu hrál na strunu výjimečného vlivu Spojených 

států na kulturu v zemích celého světa, Francii nevyjímaje: 

 

„…ve skutečnosti Francouzi poslouchají Madonnu, Elvise, Sinatru, jdou do kina 

na Miami Vice (stejně jako já), s radostí shlédnou Schindlerův seznam,…čtou 

poněkolikáté Hemingwaye, nosí americké džíny a milují americké hamburgery a 

pizzu. Cítí hrdost, když vidí francouzského herce v americkém filmu, nebo když 

                                                 
29 JOSPIN, Lionel: La rélation franco-américaine, citované dílo, s.4-16 
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francouzští hudebníci spolupracují s těmi nejlepšími za oceánem. Každý rodič ve 

Francii sní o tom, že jednoho dne pošle svoje dítě na americkou univerzitu.“30  

 

To mohlo být trnem v oku francouzským voličům, stejně tak jako mnoho 

fotografií ve francouzském tisku, na kterých si Sarkozy třese rukou s prezidentem 

Bushem31. Francouzské veřejné mínění stálo na straně odpůrců irácké války a na 

obdobné obrazy nebylo zvláště naladěno32.  Sarkozy však nejel do USA proto, aby 

se pokusil zalíbit Američanům jako politik, který pochopil loajalitu vůči silnějšímu 

spojenci. Jeho návštěva na druhé straně Atlantiku byla součástí jeho předvolební 

přípravy, chtěl se v USA představit jako jeden z vážných kandidátů na prezidenta 

v nadcházejících volbách. Kromě toho si chtěl vytvořit příležitost pro prezentaci sebe 

a své politické vize v zahraničí, která mu doposud chyběla. Ve washingtonském 

projevu se zaměřil zejména na ujištění americké strany o trvajícím spojenectví, které 

mezi USA a Francií překonává i občasné neshody: 

 

„Spojené státy a Francie jsou spojenci, kteří spolu v minulosti nikdy 

neválčili…Moje přátelství ke Spojeným státům je ve Francii známo a mám díky němu 

i řadu kritiků. Já jsem ale za takové přátelství vděčný, vyžaduji ho. Musíme ale říci, 

že vztahy mezi USA a Francií jsou někdy nesnadné, to není potřeba zapírat. Přesto 

pro mě vždy byly naše vzájemné neshody podružné vzhledem k tomu, co nás 

skutečně spojuje.“33   

 

Celkově chápe Sarkozy roli Spojených států ve světě jako zásadní. Pro Francii 

a vůbec Evropu je nemyslitelné, aby se stavěla proti spojenectví s USA – spojují je 

stejné hodnoty, svoboda, demokracie a ochrana lidských práv a společnou 

spoluprací mohou spíše získat.  Sarkozy ve svém projevu zdůraznil, že je potřeba 
                                                 
30 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
31 George W. Bush byl pro mnoho odpůrců (nejen ve Francii, i v ostatních státech po celém světě se zvedl 
„antibushovský“ odpor, včetně USA) irácké invaze ztělesněním špatné politiky USA vůči Iráku a původcem 
neshod mezi Francií a USA 
32 KAUFFMANN, Sylvie: Sarkozy, L´Amérique et les Francais, in Le Monde, 22.9.2006, in: 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2006/09/22/sarkozy-l-amerique-et-les-francais-par-sylvie-
kauffmann_815729_3232.html?xtref= (10.5.2009) 
33 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
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obnovit transatlantickou spolupráci na nových výzvách, které přináší současný stále 

se měnící svět. Hovořil zejména o nutnosti zaujmout společný postoj k Íránskému 

jadernému programu, o povinnosti mezinárodního společenství angažovat se 

v otázce Středního východu. Sarkozy neopomněl zmínit nezbytnost plného zapojení 

Spojených států do environmentální politiky, která je v současném světě stále 

aktuálnější34. Ačkoli politika týkající se ochrany životního prostředí je jednou z priorit 

evropského společenství, evropské státy by rády více zapojily právě USA do boje 

proti klimatickým změnám. Zatím se však nezdá, že by toto téma hrálo zásadnější 

roli v politice americké administrativy.   

 

Jednou ze stěžejních priorit Sarkozyho zahraniční politiky je bezpochyby 

opětovné navázání dobrých vztahů s americkou stranou: 

 

„Považuji náš vztah se Spojenými státy jako jeden ze základních pilířů politicky 

silné Evropy. Podle mého názoru je nyní čas odstartovat novou éru transatlantických 

vztahů, která bude oproštěna od nedorozumění a prázdných prohlášení.“35 

 

Během své předvolební kampaně se Nicolas Sarkozy jel představit také Tony 

Blairovi do Londýna jako kandidát na prezidentskou funkci do voleb 2007. Ve svém 

projevu před místními Francouzi však Sarkozy hovořil o svém volebním programu, o 

nutnosti najít společnou řeč uvnitř francouzské společnosti36, která se podle něj 

nachází v nejvážnější krizi od pádu železné opony – v krizi vlastní identity. O 

zahraničně politických cílech ve svém londýnském projevu nemluvil, stejně tak jako 

ve většině projevů v předvolební Francii. Jak jsem již zmínila výše, Sarkozy 

nepřikládal zahraničně politickým tématům důležitost v předvolebním klání. Dobře 

odhadl, že se v něm musí zaměřit na otázky, které se nejvíce dotýkají běžných 

Francouzů a jejich problémů: otázky práce a zaměstnanosti, sociální spravedlnosti, 

otázky ohledně reformy školství, minimální služby během stávek a mnoho dalších. 

Ve své knize „Ensemble“, kterou vydal na jaře 2007 jako součást své prezidentské 

kampaně, se o hlavních liniích zahraniční politiky zmínil, ale nevěnoval jim mnoho 
                                                 
34 tamtéž 
35 tamtéž 
36 Sarkozy ve svých předvolebních projevech zdůrazňuje úlohu francouzské společnosti pro lepší budoucnost 
země: „…společně opět vytvoříme z Francie velký národ, kde bude vše možné…“  Discours a Londres,  
30.1.2007, in:  www.sarkozy.fr/download/?mode=press&filename=30janvier2007_Londres_DiscoursNS.pdf - 
(14.5.2009) 
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prostoru. Pokud to mohu posoudit, největší prostor z minima o zahraniční politice je 

v knize věnován Americe a podtržení nutnosti zachovat si vzájemnou podporu a 

přátelství37. Další zmínky o zahraniční politice se týkají především úlohy Francie 

v evropském společenství, otázek globalizace a nutnosti jí čelit mimo jiné rozšířením 

skupiny G8 o nové ekonomické vyzyvatele Čínu, Indii a Brazílii a také Sarkozyho 

návrhu na vybudování Unie pro Středomoří38.  

 

Z několika příkladů zde můžeme soudit, že se Sarkozy v předvolební kampani 

věnoval převážně domácí politické scéně, neboť zahraničně politická témata nejsou 

pro francouzské voliče zásadním tématem. To si Sarkozy zřejmě dobře uvědomoval, 

proto ve svých projevech kladl důraz na změnu napříč domácí politikou a nutnost 

transformace francouzské společnosti. Toto opakoval rovněž na zahraničních 

cestách, zejména pokud šlo o projevy před francouzskými voliči například v Londýně. 

Sarkozyho cesta do Spojených států v září 2007 se od klasických předvolebních 

projevů lišila hlavně v účelu této cesty. Sarkozy jel do USA s cílem představit se jako 

jeden z nejsilnějších kandidátů a ujistit Američany o dlouhotrvajícím přátelství a 

dobré vůli Francie v tomto přátelství pokračovat.  

 

Nicolas Sarkozy byl zvolen šestým prezidentem francouzské páté republiky 

v květnu 2007. Jeho zvolení pro francouzské zahraniční spojence a partnery 

znamenalo nastoupení mnoha změn, ať již v domácí, tak v zahraniční politice. 

Sarkozy se s nadšením pustil do práce, aby učinil za dost prohlášením během 

volební kampaně, kde sliboval řadu změn v nerůznějších oblastech. Oproti bývalému 

prezidentu Chirakovi, který byl ke konci svého mandátu již spíše rezignovaný působil 

Sarkozy dojmem politika, který chce být aktivní a iniciativní. Na první ze zahraničních 

cest téměř okamžitě po svém zvolení (již 16. května 2007) se vydal do Německa, 

aby potvrdil zásadní a dlouholeté přátelství mezi Francií a Německem, které 

zvýraznil Charles de Gaulle společně s německým kancléřem Konradem 

Adenauerem podpisem Elysejské smlouvy v roce 196339. Následovala návštěva 

Evropské komise v Bruselu, která byla velmi důležitá pro úlohu Francie v dalším 

                                                 
37 SARKOZY, Nicolas: Ensemble, citované dílo, s. 90-91 
38 tamtéž, s.93-106 
39 Elysejská smlouva je dokumentem, který stvrzuje výlučné postavení partnerství Francie a Německa. Na 
základě tohoto partnerství se budou oba státy nadále setkávat na pravidelných konzultačních schůzkách na 
různých úrovních. Smlouva také zakládala mnoho projektů na spolupráci v oblastech školství, vědy a kultury. 
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jednání o reformní smlouvě, která měla nahradit odmítnutou Smlouvu o evropské 

ústavě. Sarkozy zde ujistil Komisi, že Francie má zásadní zájem na přijetí rozhodnutí 

ohledně nové smlouvy, prohlásil, že smlouva má smysl, pokud bude výrazně 

zjednodušená a že na konsensu o její podobě se chce aktivně podílet40.  

 

První zásadní projev o prioritách v zahraniční politice přednesl Sarkozy na 

konferenci velvyslanců41 v Paříži koncem srpna 2007, v říjnu téhož roku byla vydána 

Bílá kniha o zahraniční politice Francie s výhledem na léta 2008 – 202042. 

V následující části práce se budu věnovat obsahu Sarkozyho projevu na jmenované 

konferenci velvyslanců, neboť jej považuji za určující dokument o prioritách 

francouzské zahraniční politiky pro Sarkozyho mandát. Pro tento projev je 

charakteristická vůle po změně v zahraniční politice, která má být realizována 

především skutky:  

 

„…domnívám se, že známkou státníka je především vůle změnit běh událostí, 

nejen je popsat a vysvětlit. Pro to je zapotřebí neotřesitelná vůle; je nutné chtít se 

dělit o své sny, své ambice a své cíle. Skutečný politik musí mít své sny, ambice a 

cíle.“43 

 

Pro Sarkozyho je důležité znovu definovat roli Francie na mezinárodní scéně. 

Po konci studené války nedošlo k urovnání světového (respektive evropského) 

pořádku v takové míře, jako tomu bylo po druhé světové válce – a z toho pramení 

také znepokojení nad směřováním francouzské zahraniční politiky. Přitom Sarkozy 

soudí, že Francie má co předat světu, pokud se v mnoha oblastech reformuje a 

usmíří se sama se sebou. Jednotná Francie musí zastávat jednotnou zahraniční 

                                                 
40 Tisková konference u příležitosti návštěvy N. Sarkozyho v Bruselu v 23.5.2007, viz  
http://www.rpfrance.eu/spip.php?article683 (10.4.2009) 
41 Konference velvyslanců je hlavní událostí francouzské diplomacie, která se koná každoročně již od roku 1993. 
Na této konferenci předkládá prezident hlavní témata mezinárodních vztahů, komentuje aktuální dění a nastiňuje 
hlavní okruhy aktivit zahraniční politiky do budoucna.  
42 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/modernisation_12824/livre-blanc-sur-politique-etrangere-
europeenne-france_18407/resume-du-livre-blanc_64427.html (10.4.2009) 
43 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
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politiku s jasnými prioritami. Jedině tak bude mít pevný hlas na mezinárodní scéně a 

bude respektována svými partnery44.  

 

Mezi hlavní priority zahraniční politiky nového prezidenta patří silné partnerství 

se Spojenými státy. V den svého zvolení prezidentem o tomto partnerství Sarkozy 

hovořil ve svém prvním projevu: 

 

„Rád bych vzkázal našim americkým přátelům, že mohou nadále počítat 

s naším přátelstvím, které vzešlo z tragických okamžiků naší historie, jimž jsme 

společně čelili. Rád bych jim vzkázal, že Francie bude Americe stát po boku vždy, 

když to bude Amerika potřebovat. Rád bych jim ale také vzkázal, že přátelství rovněž 

znamená možnost myslet jinak a že velký národ Američanů si vezme za své 

nestavět se proti boji s  klimatickými změnami, ale naopak se postaví do čela tohoto 

boje, protože ve hře je osud celého lidstva.“45 

 

Podle mnohých je právě tato priorita velkým rozdílem oproti politice 

praktikované Sarkozyho předchůdcem Jacquesem Chirakem a jeho tehdejším 

ministrem zahraničí  Dominique de Villepinem. Vztahy mezi Francií a Spojenými 

státy jsou pro Sarkozyho politiku stejně důležité, jako byly během celého minulého 

století46. Ovšem prezident vzápětí uvádí na pravou míru realitu transatlantického 

spojenectví, které musí zachovávat respekt obou partnerů: 

 

„Spojenectví ovšem neznamená absolutní shodu ve všech ohledech, cítím se 

naprosto svobodný v možnosti vyjádřit jak  náš souhlas tak naše neshody bez 

zbytečné ochoty zalíbit se nebo záměrně tabuizovat některá témata; domnívám se, 

že se  Francie může vyjadřovat bez jakýchkoli komplexů, protože je dobrým 

spojencem  a přítelem Spojených států.“47 

 

                                                 
44 tamtéž 
45 SARKOZY, Nicolas: Je serai le président de tous les Francais, Paris, 6.5.2007, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/je_serai_le_president_de_tous_les_francais (15.5.2009) 
46 MAÏLA, Joseph: Entre diplomatie de puissance et diplomatie des valeurs, in: Esprit, No339, Novembre 2007, 
s.98-104 
47 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
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Jako důkaz opětovného sbližování USA a Francie zmiňuje Sarkozy plánovaný 

návrat Francie do vojenských struktur NATO, které opustila v roce 196648. Ve 

skutečnosti však pozvolný návrat do struktur aliance probíhal již během 

devadesátých let 20. století, v současné době je Francie v jednotkách NATO z 80% 

zpět, jde tedy spíše o formální potvrzení zapojení francouzských jednotek zpět do 

NATO a zapojení Francie do plánovacích komisí49. Sarkozy rovněž hovoří o nutnosti 

zachovat vedle sebe jak obrannou alianci NATO, tak vojenské síly Evropské unie. 

Tato dvě obranná společenství si nemohou navzájem překážet a konkurovat, ale 

naopak - musí se doplňovat a spolupracovat spolu50. Hovoří v této souvislosti o 

nutnosti oživit evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, jejíž myšlenka byla 

obnovena na konferenci v St Malo v roce 1998. Podle Sarkozyho je více obranných 

aliancí potřeba, protože ve světě stále narůstá počet míst, která jsou zasažena 

krizemi. Je ovšem více než zásadní, aby se do společné obranné politiky zapojilo 

více států EU, nejenom Francie, Německo a Velká Británie. Jedině s větším 

zapojením ostatních bude evropská obrana pružnější a efektivnější51. V tomto 

Sarkozymu lze dát za pravdu, je zde ovšem nutné si uvědomit, že ne všechny státy 

EU jsou schopny vydávat větší částky ze svých rozpočtů na evropskou obranu. 

Obzvláště takzvané státy nové Evropy, které přibyly do EU v posledních  rozšířeních 

z let 2004 a 2007 musí ještě po několik let vyrovnávat své ekonomiky a nelze v nich 

hledat ekonomicky silné partnery evropské obrany. 

 

Francie s Spojené státy spolupracovaly téměř nepřetržitě během celého 

dvacátého století. Nyní je nutné na toto spojenectví navázat s mnohem větší 

intenzitou a vůlí ke spolupráci. Francie a Evropa potřebuje spojenectví s USA stejně 

tak jako potřebují Spojené státy silnou a integrovanou Evropu a Francii, která bude 

jednotná a otevřená možnostem ovlivnit běh světových událostí.  

 

                                                 
48 tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle vypověděl dohodu o velitelství NATO na francouzském 
území, odvolal pozemní a letecké síly Francie z NATO a francouzské zástupce z vedení aliance s odůvodněním, 
že Francie obnovuje svou plnou suverenitu na svém území, která je narušována pobytem cizích spojeneckých  
vojsk a využíváním jejího vzdušného prostoru, a hodlá ukončit svou účast v integrovaných strukturách NATO. 
Viz LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Libri, Praha, 1997, s.199 
49 LACORNE, Denis: : Le „reve américain“ du président Sarkozy, citované dílo, s.20-27 
50 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
51 viz tamtéž 
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Vedle spojenectví s USA vyzdvihuje Sarkozy úlohu Francie v Evropské unii. 

Francie by nemohla bez Evropské unie mít reagovat na výzvy, které přináší 

současná mezinárodní situace. Jako hlavní priority Francie v EU označil Sarkozy 

dohodu o smlouvě52, která by měla nahradit neúspěšnou Smlouvu  o evropské 

ústavě. Bez ní Evropská unie ztratí možnosti reagovat na současnou situaci uvnitř i 

mimo EU – je nutné zajistit zejména lepší institucionální organizaci v Unii, která je 

nezbytná díky rozšíření na 27 členských států, zjednodušit hlasování v Radě EU, 

efektivněji pracovat na bezpečnostní a zahraniční politice evropského společenství. 

Další zásadní úsilí bude Francie věnovat předsednictví v Radě EU, které bude 

zastávat v druhé polovině roku 2008.  

 

Podle Sarkozyho prohlášení na konferenci velvyslanců na konci srpna 2007, ve 

kterém nastínil priority francouzské zahraniční politiky lze vyvozovat, že se Francie 

bude opírat od dva zásadní pilíře. Prvním z nich bude pevné zakotvení Francie 

v Evropské unii. Francie potřebuje mít za sebou konsolidovanou EU, aby mohla mít 

ve světové politice nějaký vliv, protože v globalizovaném světě, který ovládají 

nejrůznější krize nelze stát osamoceně.   Druhým pilířem bude znovunavázání 

přátelství a spojenectví s USA. To sice fakticky nikdy nebylo přerušeno, ale mnohá 

nedorozumění a nepochopení z obou stran Atlantiku z minulých let mohla narušit 

vzájemnou důvěru. Pro Francii zastoupenou prezidentem Sarkozym je nutné tento 

vztah posilovat vzájemnou upřímností, přátelstvím a vůlí společně měnit chod 

událostí ve světě.  

 

Také další kroky Sarkozyho vedly k prohloubení přátelství a trvalého 

spojenectví s USA. Velmi očekávaná návštěva Sarkozyho ve Washingtonu 

v listopadu 2007 znamenala pro francouzského prezidenta jasnou příležitost 

zdůraznit za oceánem své cíle – hovořil před Američany o jeho výhradním zájmu 

usmířit Francii se Spojenými státy a dát jejich společné budoucnosti jasnější obrysy. 

Už fakt, že se Sarkozy měl zdržet ve Washingtonu na dva dny (což bylo pro 

bývalého prezidenta Chiraka obzvlášť v závěru jeho prezidentského mandátu 

nemyslitelné) bylo znamením skutečného oteplování vzájemných vztahů. Už 

                                                 
52 Déplacement de Nicolas Sarkozy aux États-Unis 9-12.9.2006, Washington, 12.9.2006, in: http://www.u-m-
p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/deplacement_de_nicolas_sarkozy_aux_etats_unis_9_au_12_septe
mbre_2006 (29.4.2009) 
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samotné zvolení Sarkozyho do čela Francie bylo v USA velmi vítáno, protože byly 

známy Sarkozyho přátelské postoje vůči Spojeným státům a jeho vůle navázat na 

dobrou spolupráci z minulosti. Ostatně americký prezident Geroge W. Bush 

telefonoval novému prezidentovi, aby mu gratuloval ke zvolení, sotva pár hodin po 

Sarkozyho triumfu53.  

 

Na tiskové konferenci, konané u příležitosti návštěvy Nicolase Sarkozyho ve 

Washingtonu prezident ocenil přátelskou atmosféru jednání s prezidentem Bushem, 

uvítal otevřenost v probíraných tématech a vyzdvihl porozumění amerického 

prezidenta k evropskému postoji vůči NATO a zároveň evropské bezpečnostní a 

obranné politice. Ujistil prezidenta Bushe o setrvání francouzských jednotek 

v Afghánistánu a vyjádřil upřímnou radost z pozitivní a přátelské atmosféry během 

jednání s prezidentem Bushem54. Ve svém projevu Sarkozy hovořil o postavení 

Spojených států jako velmoci ve světě. Vyzdvihuje zde ideály Ameriky, ideály 

svobody, lidských práv, víry v dosažení svého snu, které jsou důležité pro všechny 

národy světa. 

 

„Velikost Ameriky spočívá v tom, že dokázala uspět a  přetvořit svůj sen, 

americký sen, v naději pro všechny lidi na světě.“55   

 

Prezident Sarkozy v projevu opět vyzdvihl americkou pomoc a účast v obou 

světových válkách jako základ francouzsko-amerického přátelství. Zdůraznil také 

výzvy, které stojí před oběma státy do budoucna: přislíbil Američanům setrvání 

francouzských jednotek v Afghánistánu po dobu, která to bude vyžadovat, zdůraznil 

nutnost vést důsledný boj proti šíření jaderných zbraní ve světě – zejména v Íránu, 

povinnost světových mocností pomoci vyřešit konflikt mezi Izraelem a Palestinskými 

územími, pomoci zajistit nezávislost a suverenitu libanonskému národu. Hovořil ale 

také o povinnostech státu, který je nositelem takových hodnot jako jsou svoboda a 

demokracie: je nutné, aby Amerika byla světu příkladem také v oblasti ekonomiky a 

                                                 
53 http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/nazory-prednich-politiku-na-zvoleni-nicolase-sarkozyho-se-lisi 
(16.5.2009) 
54 Conférence de presse a l´ocassion de déplacement du président de la république, M. Nicolas Sarkozy, 
7.11.2007, in: http://www.ambafrance-uk.org/Discours-du-President-Sarkozy.html (17.5.2009)  
55 Discours du président de la république, M. Nicolas Sarkozy, devant le Congress des États-Unis d´Amérique, 
Washington, 7.11.2007, in: http://www.ambafrance-uk.org/Discours-du-President-Sarkozy.html (17.5.2009) 
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především, aby stála v čele boje proti klimatickým změnám56. Sarkozy zároveň 

požádal Američany, aby více důvěřovali Evropě zejména v otázce bezpečnostní a 

obranné politiky. Uznal, že se v minulých letech ocitla Evropa ve stagnaci, ale věří, 

že s podpisem nové smlouvy (nyní Lisabonské) bude EU způsobilejší ke společné 

obranné politice. Vyzval rovněž USA, aby nepovažovaly evropskou obrannou a 

bezpečnostní politiku za konkurenci Severoatlantické alianci: 

 

„…je mnohem více krizí (ve světě) než vojenských sil, které jim musí čelit. 

NATO nemůže být všude.“57  

 

„…všichni naši spojenci, počínaje Spojenými státy, se kterými sdílíme nejčastěji 

své zájmy a se kterými se stavíme týmž  protivníkům, mají strategický zájem na tom, 

aby se Evropa projevila jako silný a důvěryhodný partner v oblasti bezpečnosti.“58 

 

Neopomněl rovněž zdůraznit, že toto spojenectví nesmí bránit nezávislosti obou 

partnerů, protože svoboda a nezávislost jsou hodnoty, za kterými stojí jak Spojené 

státy tak Francie59. Tato výzva k vzájemnému respektu spojenců je přítomná ve 

všech projevech Nicolase Sarkozyho, ve kterých hovoří o spojenectví Francie a USA 

a jeho důležitosti. Pro Sarkozyho je nezbytné udělat vše pro to, aby do budoucna 

nedocházelo k nedorozuměním mezi spojenci, aby byly předem známy podmínky 

budoucí spolupráce USA a Francie. 

 

Je zajímavé, že se prezident Sarkozy ve svém projevu před Kongresem 

nezmínil o Iráku, který pro oba státy znamená jistý střet zájmů a příčinu rozepří, které 

na dlouho ochladily vztahy mezi USA a Francií (viz další kapitola). Podle mého 

názoru prezident potřeboval na svou stranu získat také americké kongresmany a toto 

téma by nebylo právě vhodným prostředkem k usmíření, kterého chtěl Sarkozy 

dosáhnout. Na tiskové konferenci, která se konala po tomto projevu, byla Sarkozymu 

položena otázka týkající se právě Iráku a pozice Francie vůči němu. Prezident pouze 

stručně informoval o zdárnosti mise ministra zahraničí Bernarda Kouchnera, který byl 

                                                 
56 tamtéž 
57 tamtéž 
58 tamtéž 
59 tamtéž 
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do Iráku pozván v srpnu 2007 a vystihl pozici, kterou vůči tomuto státu hodlá Francie 

zaujímat:  

 

„Co si přeje Francie? Přeje si sjednocený Irák, nikdo z nás nemá zájem Irák 

destabilizovat. Irák demokratický, různorodý, ve kterém se ale každá součást 

společnosti naučí žít pohromadě s ostatními. Irák, který bude mít prostředky k  

zajištění míru pro každého…tuto pozici budu hájit až do konce.“60 

 

Je také zajímavé sledovat odezvy amerického tisku na Sakozyho návštěvu ve 

Spojených státech. Zatímco přední deníky New York Times a Washington Post 

napsaly především střízlivé články referující o návštěvě Sarkozyho ve Spojených 

státech s komentáři, že se ve francouzsko-amerických vztazích blýská na lepší 

časy61, najdou se také komentáře, které Sarkozymu vyčítají protichůdnost v jeho 

návrzích a obávají se francouzské nedůvěryhodnosti, zakořeněné ve zkušenostech 

z minulosti62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Discours du président de la république, M. Nicolas Sarkozy, devant le Congress des États-Unis d´Amérique, 
Washington, 7.11.2007, in: http://www.ambafrance-uk.org/Discours-du-President-Sarkozy.html (17.5.2009)  
61 například http://www.nytimes.com/2007/11/07/world/europe/07france.html?fta=y (17.5.2009) 
62 GARDINER, Nile: Sarkozy says Oui to U.S.A.  in: 
http://www.cbsnews.com/stories/2007/11/06/opinion/main3457753.shtml (18.5.2009) 
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3. Francouzsko-americké vztahy v období Sarkozyho éry 
 

 

Nicolas Sarkozy se stal francouzským prezidentem v období, které nebylo pro 

francouzsko-americké vztahy nikterak oslňující. Tehdejší americký prezident George 

W. Bush nepatřil mezi státníky, jejichž zásadním zájmem je spolupráce s evropskými 

spojenci. Bushova zahraničně politická doktrína spočívala v hájení zahraničně 

politických zájmů Ameriky, lhostejno zda s přispěním spojenců nebo bez nich63. 

Klíčovou událostí, která na několik let negativně ovlivnila transatlantické spojenectví 

se stala irácká krize. Této krizi předcházela událost, která změnila celý svět a pohled 

na bezpečnost vůbec. Spojené státy se staly v září 2001 terčem teroristického útoku, 

který byl namířen na symboly americké velikosti a moci – dvojice mrakodrapů v New 

Yorku a sídlo americké obrany Pentagon ve Washingtonu. Zdařený teroristický útok 

si tehdy vyžádal kolem 2 500 obětí, celý svět se obrátil ke Spojeným státům s jasným 

poselstvím: odsuzujeme tyto útoky a podporujeme Ameriku v její těžké chvíli64. 

Francie společně s ostatními evropskými státy rovněž vyjádřila podporu a účast 

Spojeným státům: 

 

„Všichni jsme Američané“65   

 

Odhodlání postavit se teroristům bylo v této bezprecedentní situaci zcela 

namístě, spojenci USA vyjádřili plnou podporu také v nadcházející odvetné akci 

Američanů v Afghánistánu. Tato akce byla plně legitimní pro spojence z řad 

Severoatlantické aliance, jejíž článek 566 zde poprvé od jejího založení mohl být 

uplatněn. Spojenci se po boku Amerických jednotek angažovali v Afghánistánu v boji 

proti teroristům, ztělesněným Usámou bin Ládinem a radikálním hnutím Taliban, 

                                                 
63 GORDON, Philip.H., SHAPIRO, Jeremy: Allies at War. America, Europe and the Crisis over Iraq, citované 
dílo, s. 48-52 
64 DURANDIN, Catherine: Les États-Unis, grande puissance européenne, Armand Colin, Paris, 2004, s. 182 
65 COLOMBANI, Jean-Marie: Nous sommes tous Américains in: Le Monde, 13.9.2001 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2007/05/23/nous-sommes-tous-americains_913706_3232.html 
(20.5.2009)  
66 Článek 5 Severoatlantické aliance hovoří o tom, že útok na jeden členský stát je chápán jako útok na všechny 
ostatní členské státy. Spojenci jsou povinni reagovat, přičemž použití vojenské síly je chápáno jako jedna 
z možností. In: http://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/czech/art1.html (18.5.2009) 
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které ovládá zemi. Operace „Trvalá svoboda“ si vytkla za cíl odstranit režim Talibanu 

z Afghánistánu a zlikvidovat teroristickou skupinu al-Kajdá. Válka v Afghánistánu 

byla plně podpořena rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, která 

se dodnes podílí na stabilizaci země. Ačkoli se spojencům podařilo svrhnout v zemi 

vládu Talibanu, síť teroristů al-Kajdy se nepodařilo zničit. V roce 2003 převzaly státy 

NATO vedoucí roli nad bezpečnostními jednotkami ISAF v Afghánistánu, operace na 

stabilizaci situace a podporu afghánské vlády pokračují v zemi dodnes67.     

 

Krize v Iráku, která se rozpoutala na přelomu let 2002 a 2003 souběžně 

s afghánskou operací, však znamenala zásadní zlom ve francouzsko-amerických 

vztazích. Samotná krize názorově rozdělila státy Evropské unie na spojence a 

odpůrce americké invaze do Iráku s nemožností nalézt konsensus. Proti americké 

intervenci do Iráku se postavila Francie podporována Německem. Jen málo 

evropských spojenců se postavilo na stranu Spojených států, nechyběla mezi nimi 

Velká Británie a Španělsko (to se ale přímo vojensky neúčastnilo irácké operace) a 

také ne-evropský spojenec Turecko.  

 

Roztržku mezi spojenci způsobil už samotný fakt, že se Spojené státy rozhodly 

vést invazi do Iráku. Důvody, které Američané předkládali, totiž existence zbraní 

hromadného ničení a hrozba použití těchto zbraní al-Kajdou se nezdála být založená 

na pravdě. Poté, co inspektoři vyslaní OSN do Iráku nepřinesli žádné bližší 

informace o existenci zbraní hromadného ničení, ani se dosud neprokázalo spojení 

mezi Saddámovým režimem a al-Kajdou, se  nicméně Spojené státy rozhodly vzít 

iráckou operaci do vlastních rukou. Toto rozhodnutí se zcela shodovalo se stylem 

realizace zahraniční politiky v éře prezidenta Bushe ml. Už roku 1998 naznačil 

americký historik a komentátor zahraniční politiky Robert Kagan styl amerického 

prosazování na mezinárodní scéně: 

 

„…aby byl multilateralismus efektivní, musí mu předcházet unilateralismus. 

V rozhodujících chvílích je nejefektivnější odpověď taková, kdy nejsilnější stát 

                                                 
67 http://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/czech/art2.html (18.5.2009) 
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rozhodne co dál udělat, jestli se spojenci, nebo samostatně, a až poté se zeptá 

spojenců, zda jsou připraveni ho následovat.“68 

 

Američané vycházejí z přesvědčení, že jsou jedineční ve své vojenské a 

diplomatické síle, kterou ovládají, ale také z přesvědčení o morální správnosti svých 

činů a odpovědnosti tuto sílu použít69. V tom tkví nejzásadnější rozdíl od evropského 

postoje k řešení konfliktů mírovou cestou. Američané evropský postup řešení 

konfliktů přes OSN příliš neuznávají, považují je za váhavé vyjednavače, místo aby 

vzali iniciativu do vlastních rukou a rozhodně jednali. Je však jednoznačné, že 

americký postup není příliš slučitelný s doktrínami mezinárodních společenství, která 

Spojené státy spoluzakládaly právě za účelem zachování míru a bezpečnosti ve 

světě. Tento základní rozpor v realizování vlastní politiky v případě irácké krize byl 

jedním z problémů, které evropští spojenci v čele s Francií chápali jako 

kontraproduktivní. Nelíbilo se jim, že jsou Američané ochotni jít do Iráku třeba i 

samostatně, což by popíralo základní spojeneckou logiku. Spojené státy však 

zastávaly názor, že pokud některý ze států nemá zájem Američany následovat, je 

toto rozhodnutí zcela v jeho odpovědnosti. Cíle americké politiky účast nebo neúčast 

spojenců zásadním způsobem neovlivní. Spojené státy oznámily hlavní důvody 

invaze do Iráku: obvinění Iráku z držení zbraní hromadného ničení a obavy, že je 

teroristická síť al-Kajdá napojena na iráckého prezidenta Saddáma Husajna a mohla 

by mít k těmto zbraním přístup: 

 

„Nebezpečí je zřejmé. Použitím chemických, biologických, nebo jednoho dne 

dokonce jaderných zbraní, které obdrží s pomocí Iráku, teroristé naplní svůj 

deklarovaný cíl a zabijí tisíce nebo stovky tisíc nevinných lidí v naší zemi, nebo 

v kterékoli jiné“70.  

 

I když inspektoři OSN vyslaní do Iráku existenci zbraní hromadného ničení 

nepotvrdili, Američané a jejich spojenci hovořili o nevyhnutelnosti invaze71. Spojené 

státy na jaře 2003 odstartovaly v Iráku akci, ve které se jim podobně jako 

                                                 
68 GORDON, Philip H., SHAPIRO, Jeremy: Allies at War. America, Europe and the Crisis over Iraq, citované 
dílo, s. 50 
69 viz tamtéž, s. 51 
70 Bush ultimatum to Saddam,18.3.2003 in: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2859269.stm (17.5.2009) 
71 například http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2862273.stm (17.5.2009) 
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v Afghánistánu podařilo svrhnout režim Saddáma Husajna, ale ke stabilizaci situace 

v zemi stále nedospěly.  

 

Klíčovým sporem mezi Francií a Spojenými státy byla nejen očividná vůle 

Američanů jednat v Iráku samostatně, ale stalo se jím právě Spojenými státy 

deklarované držení zbraní hromadného ničení v Iráku, který tím bezprostředně 

ohrožoval mír. Pozice Francie byla neotřesitelná právě proto, že se inspektorům 

OSN nepodařila prokázat existence těchto zbraní a tím padl hlavní argument USA, 

kterým svou plánovanou akci obhajovali. Navíc, ani po americké invazi se 

nepotvrdilo, že by Američané tyto zbraně v Iráku našli. Na stranu prezidenta Chiraka 

se tehdy přiklonil i do té doby pro-atlantický72 německý kancléř Gerhard Schröder, 

což velmi posílilo Chirakovo opoziční postavení. Francouzský prezident pokládal 

americké rozhodnutí za strategický omyl, neuvážený krok, který bude mít netušené 

následky73 (ostatně ani Afghánistán nebyl v té době ještě stabilizován a Spojené 

státy už mířily jinam). V únoru 2003 se francouzští představitelé veřejně odsoudili 

americkou invazi do Iráku na půdě OSN. Prezident republiky Jacques Chirac 

zpochybnil nezbytnost války:  

    

„Věrná duchu Charty OSN, která je naším společný zákonem, Francie považuje 

použití síly jako poslední možnost, když všechny zbývající už byly 

vyčerpány…Spojené státy adresovaly Iráku ultimátum. Opakuji, ať už se jedná o 

nezbytné odzbrojení Iráku nebo o nutnou změnu režimu v této zemi, není zde 

oprávnění k jednostrannému rozhodnutí použití síly…Irák dnes nepředstavuje 

bezprostřední nebezpečí, aby opravňoval k neodkladné válce. Francie volá 

k odpovědnosti každého, aby bylo mezinárodní právo zachováno…oprostit se od 

legitimity OSN, postavit použití síly nad právo bude vyžadovat převzetí velké 

odpovědnosti.“74 

 

                                                 
72 Schröder obhajoval angažovanost NATO včele s USA v Kosovu v roce 1999. nutno říci, že Chirac se do té 
doby nijak nestavěl proti aktivitám USA například na Balkáně nebo v Afghánistánu, oboje dokonce podporoval, 
ale invaze do Iráku byla podle něj neopodstatněná 
73 GORDON, Philip H., SHAPIRO, Jeremy: Allies at War. America, Europe and the Crisis over Iraq, citované 
dílo, s. 11 
74 Déclaration du président de la république sur l´Irak, 18.3.2003, 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/interventions/discours_et_declarations/2003/mars/declar
ation_du_president_de_la_republique_sur_l_iraq.1763.html (21.5.2009) 
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„Použití síly bude mít nedozírné důsledky pro obyvatele, pro celý region, pro 

mezinárodní stabilitu…volba války se může zdát jako jednodušší, než zdlouhavé 

inspekce, ale nezapomeňme, že po vyhrané válce bude nutné rekonstruovat v zemi 

mír…to bude velice těžké, bude nutné zajistit jednotu Iráku, zajistit trvalou stabilitu 

v regionu, který bude vážně poškozen válkou…“75 

 

V tomto okamžiku vznikla mezi oběma státy vzájemná nedůvěra, která byla ze 

strany Francouzů živená komentáři o nebezpečnosti samostatného jednání USA pro 

světovou demokracii, stejně tak ze strany USA na Francii padalo podezření, že se 

snaží vytvořit v Evropě protipól Spojeným státům a buduje obrannou politiku 

nezávislou na NATO76 – stejně tak jako tomu bylo v 60. letech 20. století za 

Charlese de Gaulla (viz výše). Evropská veřejnost se ve velké většině přikláněla 

k proti americkému postoji, zejména jí vadilo americké samostatné jednání v irácké 

válce. Také dojem z irácké mise několik let po jejím začátku odkláněl veřejné mínění 

od podpory této politiky: diktátorský režim Saddáma Husajna byl sice odstraněn, ale 

situace v oblasti byla dále nestabilní, docházelo ke střetům místních sunnitů a šíitů a 

k mnoha útokům na jednotky amerických vojsk. Deklarovaná demokratizace a 

stabilizace země je i dnes realizovaná pouze v obrysech, situace je mnohdy 

přirovnávána k neúspěchu americké politiky ve Vietnamu z přelomu 60. a 70. let 

minulého století. 

  

 

3.1 Střídání prezidentů  
 

 

George W. Bush nebyl v době před Sarkozyho nástupem do funkce v Evropě a 

ve Francii příliš populární77. Symbolizoval typ státníka, který nechal zajít situaci 

v Iráku příliš daleko. Navíc od počátku svého působení v čele Spojených států 

deklaroval politiku zaměřenou na obranu amerických zájmů, což mohlo být 

překládáno jako definitivní opuštění spojenecké politiky založené na multilaterálních 
                                                 
75 Discours de Dominique de Villepin a l´ONU, 14.2.2003, http://2villepin.free.fr/index.php/2007/02/14/305-
discours-de-dominique-de-villepin-a-l-onu-le-14-fevrier-2003 (19.5.2009) 
76 GORDON, Philip H., SHAPIRO, Jeremy, citované dílo, s. 13 
77 http://www.lefigaro.fr/debats/2007/10/30/01005-20071030ARTFIG00403-lanti-atlantisme-francais-le-point-
de-vue-dezra-suleiman.php (15.5.2009) 
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vztazích s Evropou. Jeho definice boje proti „ose zla“, kterou představovaly 

nedemokratické státy, které oslavovaly teroristické útoky na USA v roce 2001, byla 

pro Evropany neprůhledná a nedůvěryhodná. Také Francie začala být na druhé 

straně Atlantiku považována za neloajálního spojence, který upřednostňuje svůj 

egoismus namísto podpory amerických postupů. Vzájemné neporozumění mezi 

oběma státy nepolevilo ani při oslavě 60. výročí vylodění spojeneckých vojsk. 

Oficiální projevy obou stran byly údajně málo upřímné, nedokázaly ze sebe setřást 

stín politického nesouladu78.  

 

Nicméně i přes vážné ochlazení vztahů Američané neměli zásadní zájem ztratit 

nikoho z evropských spojenců, ani Francii, ani Německo, Francie také nemohla déle 

zůstat v opozici Spojeným státům, i když se týkala jen postupu USA v Iráku. Ještě za 

působení prezidenta Chiraka proto začalo pozvolné uvolňování napětí ve 

francouzsko-amerických vztazích. Vzájemné znovu sbližování začalo po druhém 

zvolení George W. Bushe do funkce prezidenta. Od ledna 2005 začaly obě strany 

podnikat kroky ke smířlivější politice. Na začátku února to byla zejména Americká 

strana, která vzala iniciativu do vlastních rukou, což bylo pro její evropské spojence 

velmi důležité. Americká ministryně zahraničních věcí Condoleeza Riceová navštívila 

Paříž, aby zde navázala na dobré spojenecké vztahy pošramocené politikou 

Bushovy administrativy v Iráku. Především ujistila Evropu že s ní Američané nadále 

počítají, potřebují ji sjednocenou a silnou, aby mohli společně čelit aktuální situaci ve 

světě79. Nicméně o konkrétní podobě transatlantické spolupráce Riceová nehovořila. 

 

„Je čas odvrátit se od neshod z minulosti, je čas otevřít novou kapitolu v našem 

vztahu a novou kapitolu našeho spojenectví.“80 

 

Riceová ale také prohlásila, že svoboda je ze své podstaty jen pro toho, kdo ji 

přijme za svou. Není proto možné svobodu někomu vnucovat, samotný národ ji musí 

pochopit a přijmout její pravidla. Toto prohlášení bylo důležitým krokem k navázání 

vztahů mezi USA a Francií, Riceová připustila omyl Bushovy administrativy v invazi 
                                                 
78 CHARILLON, Fréderic: L´action extérieure: le temps des interrogations, in: Les études de la documentation 
francaise, 2006, s. 91-104 
79 GAYRAL, Michele: La main tendue de Condoleeza Rice, 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/062/article_33882.asp (19.5.2009) 
80 KOPPEL, Andrea: Rice: U.S., Europe partners in freedom, 
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/02/08/rice/index.html, 8.2.2005 (16.5.2009) 
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do Iráku a špatný postup po svržení režimu Saddáma Husajna. Zdůraznila, že 

Evropané i Američané mají stejného nepřítele – Abú musa Zarkáví, hlavní 

představitel iráckých teroristů, považuje demokracii za „princip zla“, stejně jako 

principy francouzské republiky svobodu, rovnost a bratrství. Tehdejší francouzský 

ministr zahraničních věcí Michel Barnier vyjádřil souhlas s navázáním přátelských 

vztahů se Spojenými státy, prohlásil: 

 

„…svět je lepším místem k životu, když Evropané a Američané 

spolupracují…Myslím, že je čas na čerstvý start (znovu navázat na spolupráci)81.   

 

Z tohoto setkání však nevyplynula žádná nová doktrína francouzsko-americké 

spolupráce. Bylo zřejmé, že Francie neopustí svou pozici státu, který nesouhlasí 

s Americkou invazí do Iráku. Dalo se nicméně předpokládat, že se následující roky 

(respektive čtyři roky trvající období ve funkci prezidenta Bushe) budou odehrávat 

bez demonstrativních nesouhlasů francouzské politické reprezentace s kroky jejich 

spojenců v Iráku. To potvrdila rovněž francouzská ministryně obrany Michele Alliot-

Marie na své oficiální návštěvě ve Washingtonu v říjnu 2005. Se svým americkým 

protějškem Donaldem Rumsfeldem hovořila o možnostech použití francouzských 

obranných sil v zahraničních misích jako například v Libanonu a Afghánistánu. 

Poznamenala rovněž, že hodnotí obnovené navázání partnerství jako pozitivní, ale 

zdůraznila, že oba spojenci mohou mít odlišné názory a považuje za důležité moci 

tyto názory vyjádřit. Téma Iráku nebylo na této schůzce probíráno, nicméně 

francouzská ministryně schůzku komentovala jako velmi přínosnou pro další 

spolupráci francouzských a amerických vojenských sil.   

 

Situace v Iráku se totiž nezdála být stabilizovaná, jak si „koalice ochotných82“ 

předsevzala, i když se na konci roku 2005 měly odehrát demokratické volby pod 

přísným dohledem amerických jednotek. Koaliční jednotky musí svádět boje 

s iráckými povstalci, v zemi propukla válka mezi sunnity a šíity, která se neobejde 

bez ztrát na životech nevinných civilistů, ti jsou také obětmi bojů proti povstalcům. 

                                                 
81 viz tamtéž 
82 Takzvaná koalice ochotných je tvořena z 98% vojsky Spojených států a Velké Británie, zbývající dvě procenta 
tvoří miniaturní zastoupení ostatních evropských států, které se postavily po bok bojujících v Iráku. Jsou mezi 
nimi mimo jiné i čeští vojáci. 
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V roce 2006 se začaly objevovat názory, že válku v Iráku nelze vyhrát83. Od roku 

2003, kdy byla zahájena, stála již mnoho finančních prostředků a mnoho lidských 

životů – odhady na straně spojenců se pohybují kolem tří tisíc padlých vojáků, ovšem 

na straně Iráku je to mnohem větší číslo, které není přesně definováno, odhady se 

pohybují od 90 do 110 tisíc obětí84. Smutná realita takto vedené války znamená 

mnoho tisíc civilních obětí, jejichž čísla jsou těžko definovatelná a rostou také díky 

povstaleckým bojům a válce sunnitů proti šíitům, kdy se objevují četné sebevražedné 

atentáty v oblastech s vysokým výskytem civilistů (tržiště, restaurace apod.).  

 

Vývoj v Iráku nepřispíval k popularitě amerického prezidenta Bushe ani jeho 

ministra obrany Donalda Rumsfelda, který v roce 2006 dal svou funkci k dispozici. 

Nahradil ho bývalý šéf amerických informačních služeb CIA Robert Gates. Americké 

veřejné mínění vidí čím dál více válku v Iráku jako nesmyslnou a prostředky na ni 

vynaložené jako zbytečné. V září 2007 uváděly průzkumy veřejného mínění v USA, 

že 61% veřejnosti je pro stažení vojáků z Iráku okamžitě nebo do jara 2008, světová 

veřejnost vykazuje tento názor 67%85. Na konci volebního období prezident Bush 

dosáhl nelichotivého výsledku v průzkumech veřejného mínění. Podle průzkumu 

televizní stanice CNN v prosinci 2008 bylo plných 72% Američanů nespokojeno 

s jeho politikou v druhém volebním období86. 

 

Vztahy Francie a Spojených států v období od ledna 2005 do prosince 2008, 

tedy druhé volební období prezidenta Bushe, bychom mohli definovat jako pozvolný 

návrat k přátelským vztahům mezi oběma státy. Nicolas Sarkozy po svém zvolení na 

jaře 2007 pokračoval v politice sbližování, která začala již za jeho předchůdce 

Jacquesa Chiraka. Sarkozy se ale nechtěl držet pouze přátelské, korektní politiky 

bez většího angažování. Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, šlo o nový přístup 

ke Spojeným státům jako partnerovi. Sarkozy považoval spojenectví s USA za jeden 

z dvou hlavních pilířů své zahraniční politiky. To také potvrdil rok po svém zvolení, 

kdy se v srpnu 2008 se svým poselstvím opět postavil před diplomatický sbor.  

 

                                                 
83 například FISCHER, Joschka: Co si teď počít na Blízkém východě?, http://www.project-
syndicate.org/print_commentary/fischer7/Czech (18.5.2009) 
84 http://www.iraqbodycount.org/database/  (18.5.2009) údaje jsou počítány k 23.4.2009  
85 http://www.americanprogress.org/issues/2007/09/snapshot_withdrawal.html (18.5.2009) 
86 http://www.pollingreport.com/BushJob.htm (18.5.2009) 
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Ve svém projevu hovořil o prioritách zahraniční politiky Francie, ale také 

komentoval své roční působení v čele státu, porovnával změny v této politice, které 

si předsevzal v roce 2007, kdy do úřadu nastupoval. Sarkozy v rekapitulaci svého 

ročního angažmá neopomněl zdůraznit klíčový posun zejména ve vztahu Spojených 

států a NATO, respektive Spojených států a Francie. Tento vztah musí být podle 

Sarkozyho vybudován na vzájemné důvěře, která je postupně rehabilitována po 

roztržce mezi oběma státy kvůli americké invazi do Iráku. Francie nově definovala 

svoje místo ve světě, který před dvaceti lety přestal být bipolární, deset let byl 

unipolární, a nyní se stává multipolární87. Tato interpretace vývoje mezinárodních 

vztahů po pádu železné opony naznačuje ústup „super-velmocenského“ postavení 

Spojených států na světové scéně. Sarkozy hovořil o nezbytnosti nalézt pro Francii 

místo v globalizovaném světě, kde se nově objevují další ekonomicky silní aktéři jako 

jsou Indie, Brazílie a Čína.  

 

Toto místo vidí francouzský prezident po boku západních států („famille 

occidentale“), přičemž podtrhuje, že ačkoli Francie nachází pevné místo vedle svých 

spojenců, neznamená to pro ni ztrátu suverenity nebo samostatnosti, ani ztrátu 

vlivného hlasu ve světě88. Naopak tím, že se přihlásí ke své příslušnosti k západním 

spojencům, získá novou důvěryhodnost, která byla porušena ve dvou rovinách: za 

prvé v případě neshody se Spojenými státy na jejich postupu v Iráku – tímto ale 

Sarkozy nepopírá možnost vyjádření vlastního názoru, ale víru v navázání na dobré 

vztahy s americkými partnery, za druhé v případě odmítnutí Smlouvy o ústavě pro 

Evropu v květnu 2005, kdy Francii na krátký čas hrozilo odsunutí do izolace. 

 

 Francouzský prezident také v tomto projevu prohlásil, že krize mezi USA a 

Francií byla přínosná pro další vývoj v mezinárodních vztazích, neboť Francie zde 

projevila svůj názor, nechtěla být ve vleku svých spojenců proti své vůli – to podle něj 

znamená začátek nové éry takzvaného multipolárního světa. Spojené státy 

pochopitelně nepřišly o prvenství mezi světovými mocnostmi co se týče ekonomické, 

hospodářské a vojenské síly a způsobilosti téměř okamžitě reagovat na konflikt 

                                                 
87 Discours de M. le président de la républiqe a la XVIe conférence des ambassadeurs, Paris, 27.8.2008, in: 
www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=7&press_id=1743 (28.9.2008) 
88 viz tamtéž 
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kdekoli na světě, nicméně objevily se nové státy, se kterými bude nutno do 

budoucna počítat: Čína, Brazílie, Indie.  

 

Tato nová éra je podle Sarkozyho charakterizována také evropskou 

bezpečnostní a obrannou politikou, která byla dosud poněkud paralyzována 

nečinností. Nicméně Evropská unie stojí krůček od ratifikace Lisabonské smlouvy, 

která nahradí neúspěšnou Smlouvu o evropské ústavě a která má zajistit efektivnější 

spolupráci evropské sedmadvacítky v otázkách společné obranné a bezpečnostní 

politiky (ESDP – European Safety and Defence Policy). Novou éru transatlantických 

vztahů lze spatřovat také v oficiálním uznání ESDP americkým prezidentem G.W. 

Bushem na summitu NATO v Bukurešti v dubnu 2004. Do té doby byla tato politika 

za oceánem posuzována jako nedůvěryhodná, konkurenční síla vůči 

severoatlantické alianci89. Toto podezření se ovšem podařilo evropským politikům 

v čele se Sarkozym vyvrátit s argumenty, že obě obranná uskupení mohou fungovat 

vedle sebe, mohou spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Navíc je jich ve světě, 

kde vyvstává stále více konfliktů, zapotřebí na více místech najednou.  

 

V srpnu 2008, kdy francouzský prezident hovořil ke svému diplomatickému 

sboru, čekalo prezidenta Bushe posledních pět měsíců ve funkci. Ve spojených 

státech naplno běžela předvolební kampaň pro prezidentské volby, které se měly 

konat v listopadu téhož roku. Oba hlavní kandidáti na prezidentskou funkci, demokrat 

Barack Obama i republikán John McCain slibovali Americe změnu – George W. 

Bush byl v USA velmi nepopulární90, ať kvůli válce v Iráku, která polykala čím dál 

více finančních prostředků a její konec se zdál v nedohlednu, nebo kvůli otázkám 

vnitřní politiky a ekonomiky, která pomalu spěla do krize. Očekávaná změna tedy 

mohla znamenat volnější pole působnosti evropské, respektive francouzské politiky 

vůči Spojeným státům. I když se oba státy začaly v druhém Bushově období opět 

sbližovat, přece jen mohla být vidina změny v čele USA příslibem pro lepší 

porozumění a spolupráci. Mohli bychom také spekulovat o tom, zda se zahraniční 

politika Francie nezaměřila na užší spolupráci s USA právě proto, že byla očekávána 

změna na postu amerického prezidenta – což by v obou případech znamenalo 

možnost lépe prosazovat hlas Francie po boku silného partnera. Navíc, demokratický 
                                                 
89 viz tamtéž 
90 http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/03/19/bush.poll/ (21.5.2009) 
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kandidát Barack Obama symbolizoval změnu Ameriky pro celý svět – bylo by to 

poprvé, co by v čele USA stanul muž afro-amerického původu91.  

 

Volební kampaně se nesly v duchu změny politiky v čele USA, podobně jako 

tomu bylo v prezidentských volbách ve Francii, kdy Sarkozy se svým programem 

změn zvítězil v květnu 2007. Pro evropské politické představitele v čele s Francií by 

byl lepším vítězem pravděpodobně Obama, protože ve svém volebním programu 

počítal s postupným stažením amerických vojenských jednotek z Iráku. Oproti němu 

republikán McCain zastával politiku posledních let svého předchůdce Bushe, kdy 

došlo k posílení amerických sil v Iráku a situace se začala zlepšovat. Obama se také 

na rozdíl od svého protikandidáta chce zaměřit na obnovení americké diplomacie a 

lepšího spojenectví s partnery ve světě. McCain prosazuje spíše následování 

Bushovy politiky sledování amerických zájmů v zahraniční politice92. Na druhé straně 

však oba kandidáti slibovali odklon od politiky prezidenta Bushe co se týče životního 

prostředí a boje s klimatickými změnami – tématu tolik zásadního pro Evropské státy. 

Na rozdíl od Bushe, který odmítl stanout v čele světových mocností bojujících 

účinnou politikou s globálním oteplováním, když blokoval přijetí Kjótského protokolu 

v USA, oba kandidáti ve svých programech počítali s prosazováním změn v oblasti 

environmentální politiky93.  

 

Jak naznačila Obamova návštěva v Paříži v červenci 2008, Francie by ráda 

viděla právě tohoto kandidáta stanout v čele Spojených států po listopadových 

volbách. I když Obama strávil ve francouzském hlavním městě poměrně krátkou 

dobu, hovořil s prezidentem Sarkozym a následně na tiskové konferenci o 

budoucnosti vzájemných francouzsko-amerických vztahů a postavení Spojených 

států ve světě94. Sarkozy i Obama se shodli na pokračování v přátelských vztazích 

mezi oběma státy i na mnoha dalších tématech zahraniční politiky jako Írán, 

Izraelsko-palestinský konflikt nebo krize v Darfúru. Obama prohlásil, že pokud bude 

zvolen do čela USA,  

 
                                                 
91 PERSICHINO, Robert: Révolution et continuité, in: Le Débat, No153, janvier-février 2009, s. 4-19 
92 http://www.barackobama.com/issues/index_campaign.php (18.5.2009) 
93 DEYSINE, Anne: L´élection présidentielle américaine du 4 novembre 2008, entretien du aout 2008, in: 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/election-presidentielle-americaine-2008/anne-deysine.shtml 
(18.5.2009) 
94 http://www.usatoday.com/news/world/2008-07-25-Obama-France_N.htm (19.5.2009) 
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„…bude role Spojených států nejenom v prosazování síly, ale především 

v naslouchání a usilování o konsensus.“95   

 

Prezident Sarkozy po setkání nešetřil poklonami vůči demokratickému 

kandidátovi: 

 

„Odvaha Baracka Obamy promlouvá k srdcím všech Francouzů…na mnoho 

témat máme podobný pohled…Pokud bude zvolen, Francie bude potěšena…“96 

 

Barack Obama byl v listopadových volbách zvolen 44. prezidentem Spojených 

států, když získal 52,9% hlasů. Z Francie a z Evropské unie zaznívaly hlasy, které 

vítaly nového prezidenta Spojených států s nadějí na lepší spolupráci a porozumění 

a počátek nové kapitoly v transatlantických vztazích. 

 

„Amerika dnes, v roce 2008, není stejnou Amerikou, kterou byla. Jsme svědky 

konce jednoho a začátku nového světa, který přináší mnoho příslibů.“97 

„Dnes končí éra amerických kovbojů. Celý svět se může identifikovat 

s výsledkem hlasování a Američané mohou bát hrdí na to, co dokázali.“98 

 

S novým prezidentem Barackem Obamou přichází nepochybně do Bílého domu 

osobnost zcela odlišná od svého předchůdce George Bushe ml. Obama bude hájit 

v zahraniční politice cestu otevřeného dialogu99, na rozdíl od Bushovy přímočaré 

politiky, zaměřené na hájení amerických zájmů. Podle mého soudu to ovšem 

neznamená, že se Obama bude zříkat hájení zájmů Spojených států ve světě, ale 

bude mnohem více naslouchat postojům ostatních států, zejména spojenců USA. 

Jeho priority zahraniční politiky se budou týkat jak témat amerických zájmů 

(například odchod amerických vojáků z Iráku, zlepšení vztahů s Latinskou 

Amerikou), tak i témat shodných se spojenci (například začne prosazovat v USA 

                                                 
95 tamtéž 
96 tamtéž 
97 francouzská ministryně pro lidská práva Rama Yade k volbě Baracka Obamy americkým prezidentem,  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/11/05/01011-20081105FILWWW00456-reactions-en-france-a-l-election-
d-obama.php (17.5.2009) 
98 europoslanec Daniel Cohn-Bendit k volbě Baracka Obamy americkým prezidentem, 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-41208-308-11-45-903-20081103STO41195-2008-
03-11-2008/default_cs.htm (17.5.2009) 
99 http://www.barackobama.com/issues/foreign_policy/index_campaign.php (18.5.2009) 
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politiku šetrnosti k životnímu prostředí100). Výrazně kladně jeho přijímá francouzský 

prezident Nicolas Sarkozy. Vidí v něm lepšího partnera pro svou politiku sbližování 

s USA, shodnou se na mnoha tématech v mezinárodní politice – například v nutnosti 

jednání v otázkách izraelsko-palestinském konfliktu, postupném stažení amerických 

vojenských jednotek z Iráku, v otázce potlačování lidských práv v Darfúru, zastavení 

jaderného zbrojení v Íránu nebo v otázkách boje proti globálnímu oteplování.  

 

Ačkoli je Barack Obama ve své funkci teprve krátce, mnoho témat zahraniční 

politiky jeho administrativa již začala řešit. Bude zajímavé sledovat, jak bude Obama 

dodržovat své předsevzetí v obnovení mnohostranných jednáních v otázkách, která 

před něj staví současná mezinárodní situace.  

 

 

3.2 Základní témata francouzsko-americké spolupráce 
 

 

Jak bylo napsáno v předchozích kapitolách, Spojené státy a Francie 

spolupracují na různých úrovních v několika oblastech zahraniční politiky. Mezi tyto 

oblasti patří mnoho problémů regionálního charakteru, jako jsou konflikty na 

Středním východě, ale také otázky globálního charakteru, které se týkají například 

životního prostředí, zejména otázek klimatických změn. Spolupráce mezi oběma 

státy trvá již několik desítek let, její intenzita se různí podle charakteru dané oblasti. 

Je zřejmé, že otázky, které řešila předchozí politická reprezentace, se ve větší či 

menší míře přenášejí na nynější aktéry zahraniční politiky. Je ztěží bychom hledali 

téma, které je ve francouzsko-americkém vztahu novinkou. Priority obou států se 

víceméně neodchylují od tradičních politik, jsou pouze upravovány v souvislosti 

s aktuálními výzvami, které přináší nové události ve světě.  

 

Priority francouzského prezidenta pro zahraniční politiku jsou již známy101: 

stabilizace situace na Blízkém východě, hlavně v syrsko-libanonském konfliktu, kde 

                                                 
100 http://www.whitehouse.gov/issues/energy_and_environment/ (21.5.2009) 
101 Discours de M. le président de la républiqe a la XVIe conférence des ambassadeurs, Paris, 27.8.2008, in: 
www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=7&press_id=1743 (28.9.2008) 
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se již podařilo dospět k opětovnému navázání diplomatických styků mezi Sýrií a 

Libanonem na schůzce prezidentů Francie, Libanonu a Sýrie v říjnu 2008102. Další 

prioritou je narovnání transatlantických vztahů, navázání hlubší kooperace 

především v otázce vzájemné pomoci v urovnávání krizí v Afghánistánu a Iráku. 

Sarkozy doufá rovněž v úspěšnou ratifikaci Lisabonské smlouvy, která povede ke 

stabilizaci situace v EU a umožní její lepší reakce například na otázky bezpečnosti. 

Jednou ze Sarkozyho priorit je rovněž stabilizace v Africe, ke které má přispět 

vznikající středomořská politika v rámci EU. Také dohled na dodržováním lidských 

práv v mezinárodních konfliktech je pro Sarkozyho aktivity na čelním místě, zejména 

situace v Darfúru103 je šokujícím důkazem toho, že se musí mezinárodní organizace 

zasadit větší měrou na jejich nápravě. 

 

 Americký prezident Obama rovněž představil svou vizi zahraniční politiky104. 

Jeho odklon od Bushovy politiky můžeme sledovat hlavně v ochotě vést diskusi 

s partnery na celém světě, ovšem bez rezignování na velmocenské postavení 

Spojených států. Mezi základní priority zahraniční politiky Obamovy administrativy se 

řadí hlavně dědictví po jeho předchůdci – válka v Iráku, která ačkoli zpočátku pro 

Američany vítězná, není stále u konce. Tato válka se stala nešťastným synonymem 

éry Bushe mladšího a pro Spojené státy znamená Obamova politika novou šanci na 

vyřešení irácké krize. Prezident chce zejména ukončit tuto válku a postupně stáhnout 

americké vojenské jednotky z Iráku. Namísto bojových jednotek budou v Iráku 

působit podpůrné jednotky, které pomohou s výcvikem a zabezpečením iráckých  

bezpečnostních sil. Obama plánuje úplné stažení amerických jednotek do konce 

roku 2011. Americká angažovanost v oblasti musí být postavena na diplomatických 

misích, politika postupně nahradí armádu. Tento krok chce Obama učinit také proto, 

aby mohly být některé jednotky přesunuty do Afghánistánu.   

 

Vývoj situace v Afghánistánu si vyžaduje další úsilí americké zahraniční politiky 

v tomto regionu, rozšířeném rovněž o Pákistán. Obamova administrativa se zde 

hodlá zaměřit na zničení teroristické sítě al-Kajdá a zabránit jejímu návratu do 

oblasti. Dlouhotrvající mise bude potřebovat rozšíření jednotek, jak vojenských tak 
                                                 
102 http://www.rfi.fr/actufr/articles/106/article_73548.asp (21.5.2009) 
103 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/conflicts-and-crisis_1959/darfur_3538/france-and-
darfur_6011/index.html  (18.5.2009) 
104 http://www.whitehouse.gov/issues/foreign_policy/ (17.5.2009) 
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civilních. Je nutné pokračovat na stabilizaci tohoto regionu, upevnění místní správy, 

posílení afghánské armády a spolupráci s afghánskou vládou. 

 

Mezi další priority Baracka Obamy patří vyvíjení tlaku na Írán ve věci zastavení 

vývoje jaderné zbraně. Íránští představitelé budou postaveni před jasnou volbu – 

mohou se zařadit po bok států, které mají právo na mírové využití nukleární energie 

nebo pokračovat v odmítání mezinárodních závazků a vystavit se tlaku 

mezinárodních společenství. V oblasti jaderného odzbrojování chce Obama také 

jednat se Severní Koreou, angažovat se v přerušení vyvíjení jaderných zbraní 

v nestabilních oblastech a kontrolovat jaderný arzenál v oblasti Blízkého  východu. 

 

Prezident Obama vyjádřil osobní prioritu v otázce vyjednání mírových podmínek 

na Blízkém východě. Společně s evropskými spojenci se hodlá angažovat 

v propagaci bezpečnosti a trvalého míru mezi Izraelem a Palestinci. Podobně jako 

francouzský prezident i Obama vidí řešení situace na blízkém východě ve vytvoření 

dvou států – Izraele a Palestiny, žijících vedle sebe a svých sousedů v míru. Otázka 

řešení konfliktu Blízkého východu byla bývalým prezidentem poněkud opomíjena, 

když poněkud jednostranně podporoval Izrael. Obama velmi stojí o diplomatický 

úspěch v této oblasti. 

 

Jeden z hlavních cílů Obamovy administrativy se týká navázání vztahů se 

spojenci  zejména na starém kontinentě. Tuto iniciativu bezpochyby vítá francouzský 

prezident Sarkozy, který v posilování transatlantických vztahů spatřuje jeden z cílů 

své zahraniční politiky. Obama chce svou politiku podpořit na své první návštěvě 

Evropy, kde se zúčastní zasedání zemí G20, summitu Evropské unie a USA a 60. 

výročí založení NATO. Obecně lze říci, že se v tomto ohledu chce Obama odlišit od 

svého předchůdce a založit svou zahraniční politiku na jednání s ostatními státy – ať 

už se jedná o státy z regionu, nebo partnery z EU.  

 

Další priority se týkají prosazování lidských práv – zejména v súdánském 

Darfúru, kde si vážnost humanitární krize žádá okamžité jednání. Obama je v tomto 

případě připraven spolupracovat s mezinárodními organizacemi jako je OSN, 

Červený kříž apod. Americká iniciativa se bude směřovat také na americký kontinent, 

kde chce Obama upevnit vztahy se státy Latinské Ameriky a postavit Spojené státy 
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do čela rozvoje v této oblasti. Výrazná změna oproti Bushově administrativě se týká 

otázky životního prostředí a úloze, kterou mají Spojené státy hrát v boji proti 

klimatickým změnám. Prezident Obama touto iniciativou reaguje na výzvy zejména 

evropských partnerů, aby se Amerika ujala čelní pozice v environmentálních 

otázkách a svým příkladem pomohla zamezit ničení planety. 

 

Francouzský prezident Sarkozy se s Obamovou administrativou shoduje hned 

v několika prioritách zahraniční politiky. Především jde o společnou iniciativu 

v Afghánistánu a Pákistánu. Francouzské i americké jednotky se v oblasti angažují 

od počátku konfliktu v roce  2001. Od roku 2003 působí v Afghánistánu mezinárodní 

jednotky ISAF (International Security and Assistance Forces), které se snaží 

dosáhnout stability v zemi, ale poslední vývoje nepoukazují na blízký konec konfliktu. 

Na mnoha místech v Afghánistánu se opět prosazuje síla Talibanu105. Příměří a 

vyjednávání s vůdci Talibanu zatím nejsou v dohlednu106, jelikož toto radikální hnutí 

odmítá s představiteli Spojených států vyjednávat. Základním cílem všech států, 

které se angažují v Afghánistánu po boku USA je přinést do země takovou míru 

stability, aby byla země sama schopna talibanským extremistům vzdorovat. Je tedy 

nutné spolupracovat na výcviku afghánských vojáků, podporovat místní vládu a její 

představitele, pracovat na zlepšování infrastruktury a celkově posilovat demokratické 

prvky ve společnosti.  

 

Jak Obamova administrativa, tak prezident Sarkozy oznámili nutnost posílení 

vlastních jednotek v oblasti. Poslední zpráva z Bílého domu hovoří o navýšení 

amerických jednotek o 21 tisíc, což pochopitelně mnohonásobně převažuje možnosti 

francouzského ministerstva obrany. Francie má v Afghánistánu v současné době 

kolem 2 800 vojáků v misích ISAF, jejichž počty byly postupně zvyšovány 

z původních 800107. Francouzský prezident si tímto krokem sice naklonil americké 

spojence, ale na domácí scéně sklidil kritiky za tento krok. Ten se totiž liší od 

Sarkozyho předvolebních slibů, že bude postupně stahovat francouzské vojáky 

z Afghánistánu a že přední aktivity Francie v této oblasti budou především 

                                                 
105 Taliban je nábožensko-politické hnutí radikálního charakteru, které do roku 2001 drželo vládu nad 
Afghánistánem. Toto hnutí bylo poraženo americkou armádou v souvislosti s odvetou za teroristické útoky na 
New York a Washington v září 2001. Taliban rovněž působí v sousedním Pákistánu 
106 Nicméně proběhlo první jednání mezi zástupci afghánské vlády, Talibanem a egyptskými zprostředkovateli 
107 www.defense.gouv.fr (20.5.2009) 
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diplomatické. Americký prezident sice oznámil posílení amerických jednotek 

v regionu a ochotu bojovat proti Talibanu i v Pákistánu, na druhé straně ale také 

prohlásil, že je nutné do budoucna počítat s podobným plánem jako v Iráku – 

postupným stahováním americké armády. Válka v Afghánistánu trvá příliš dlouho a 

podle všeho se neočekává zásadní zvrat v situaci, především proto, že Taliban 

odmítá přijít k jednacímu stolu s Američany a jejich spojenci. Je proto potřeba myslet 

i na opuštění Afghánistánu, až bude místní vláda schopna se Talibanu postavit. Toho 

si je vědom také francouzský prezident, který před diplomatickým sborem v roce 

2008 hovořil o nutnosti nejprve stabilizovat situaci a poté uvažovat o stažení vojáků 

z oblasti.  

 

Válka v Iráku je jednou ze zásadních priorit Obamovy administrativy, která 

především z vojenského hlediska nebude podporovaná Francií. Jako aktuální cíl 

mise v Iráku si Američané vytkli odpovědně ukončit válku, což podobě jako v případě 

Afghánistánu směřuje k odchodu amerických vojsk z této oblasti. Stahování 

amerických jednotek by však mělo probíhat mnohem rychleji, jejich úplné stažení 

Obama slíbil od konce roku 2011. V této misi se podle rozhodnutí prezidenta 

Sarkozyho neúčastní francouzské jednotky. Francie od počátku americké iniciativy 

v Iráku dávala najevo svůj nesouhlas. Nicméně Francie také vyjádřila naději 

v ukončení bojů v Iráku a odchod americké armády108. Dá se očekávat 

angažovanost Francie v oblasti prostředkování nejrůznějšího druhu pomoci do Iráku, 

od spolupráce s mírovými silami OSN nebo s jinými mezinárodními organizacemi.  

Francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner již za tímto účelem několikrát 

navštívil Irák. 

                                                

 

Ačkoli prezident Sarkozy mnohokrát vyjádřil vůli Francie podporovat své 

americké spojence zejména v bojích v Afghánistánu, je potřeba si uvědomit právě 

limity francouzské angažovanosti v podobných misích. Francouzská zahraniční 

politika nemůže stát samostatně v současném globalizovaném světě. Její 

diplomatická síla může vyniknout jedině v kontextu spojenectví ať už v rámci EU 

nebo ve vztahu ke Spojeným státům. Sarkozy směřuje k obnovení multilaterálního 

konceptu světové politiky, chce dostát svým předsevzetím posunout Francii zpět 

 
108 Například bývalý premiér Lionel Jospin vyjádřil tuto naději ve svém zde citovaném projevu na Harvardu 
v prosinci 2003. 
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mezi státy, které mají ve světě co říci. Pokud chce Francie obnovit svůj hlas ve 

světě, nezbývá jí mnoho jiných možností než spojenectví s USA. Francie je státem s 

mnohem slabší ekonomikou, i v současných reáliích ekonomické krize, což je fakt, 

který existuje od počátku francouzsko-amerického spojenectví. Tato realita bude i 

nadále ovlivňovat vzájemné vztahy obou států, Spojené státy budou v nejbližší 

budoucnosti tím vedoucím členem jakéhokoli spojenectví v celosvětovém měřítku. 

Spojené státy mají v tomto ohledu výjimečnou výhodu, že jsou schopny zasahovat 

na různých místech světa a angažovat se téměř okamžitě. Na druhou stranu, jak 

nám ukázal vývoj v Afghánistánu a Iráku, také pro americkou vládu je náročné vést 

dva konflikty současně, navíc jeden z nich téměř bez spojenců. V některých 

aspektech se tyto konflikty podobají traumatu americké historie – válce ve Vietnamu, 

jejíž důsledky nese americká společnost dodnes. Bývalý prezident Bush svou 

unáhlenou a jednostrannou politikou v Iráku způsobil zbytečný konflikt a podlomení 

důvě  mezi Spojenými státy a jejich partnery.  

i se Izraeli brání, chtějí zachovat svá území, volají po uznání 

vlastního státu.  

le 

                                                

ry

 

Zásadní oblastí zahraniční politiky, ve které sehrají Spojené státy i Francie 

důležitou úlohu, bude Blízký východ. V tomto regionu spočívá mnoho společných 

témat, i když lze říci, že oba aktéři nekladou stejnou intenzitu na jejich vyřešení. 

Zatímco pro Francii se zdá být zásadním navázat dialog mezi Libanonem a Sýrií, 

Obamova administrativa hovoří o nutnosti postavit se čelem jaderné hrozbě v tomto 

regionu a dostat pod kontrolu vývoj jaderných zbraní v zemích jako je Írán. Pro 

Francii i pro Spojené státy je v oblasti Blízkého východu velmi důležitá otázka 

navázání dialogu mezi Izraelem a Palestinci. Tato otázka se táhne jako červená linie 

zahraniční politikou Francie i Spojených států již mnoho desetiletí a stále se nedaří 

dovést obě strany k vyřešení konfliktu. Osou sporu mezi Izraelem a Palestinci je 

existence izraelského státu a jeho nedodržování hranic a zabírání palestinských 

území. Palestinc

 

Jak Francie, tak Spojené státy považují izraelsko-palestinský konflikt za dé

neudržitelný. Asymetrie boje mezi oběma stranami je značná, zatímco Izrael je 

jedním z nejlépe vyzbrojených států v oblasti Blízkého východu109, Palestinci se 

 
109 Tuto zbrojní výhodu získal Izrael díky pomoci USA, které jsou jeho dlouholetým spojencem 
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musí spokojit se zastaralými, mnohdy podomácku vyráběnými zbraněmi. Mezi 

Francií a USA panuje shoda, že jediným a konečným řešením tohoto konfliktu je 

vytvoření dvou nezávislých a suverénních států. Prezident Obama s

v

i dokonce klade 

yřešení tohoto konfliktu jako jeden z hlavních cílů pro svou administrativu.  

 

nost shody na obou stranách 

konfliktu, vstřícný postoj k Palestincům i k Izraeli110.   

                                                

Problém, který spočívá v tomto konfliktu, je však hluboko zakořeněn. Jak 

Palestinci, tak Židé považují právo na existenci státu pro svůj národ za základní. Oba 

národy považují části území toho druhého za své území a dohoda se zdá být 

nemožná. Do Palestiny přibylo díky exodu během obou světových válek mnoho 

židovského obyvatelstva. Konflikty mezi Palestinci a Židy vedly k rozdělení státu na 

židovský a palestinský podle rozhodnutí OSN z roku 1947. Palestinci však toto 

rozdělení odmítli a Izrael neuznali. Během následujících desetiletí Izrael obsadil 

území Palestinců, kterým byla následně podle rezoluce OSN po šestidenní válce 

v roce 1967 vymezena oblast Gazy a západního břehu Jordánu. Tento vleklý konflikt 

má na svědomí několik milionů arabských uprchlíků rozmístěných v sousedních 

státech. Spojené státy podporovaly právo Izraelců na vlastní stát a dlouhá léta patří 

ke spojencům Izraele. Francie jakožto země historicky spjatá s arabskými státy měla 

dlouhodobě dobré vztahy s palestinským předákem Jásirem Arafatem. Současná 

politická reprezentace Francie je však nakloněna i přátelství s Izraelem, pokud se 

bude podílet na mírových dohodách s Palestinci. Prezident Sarkozy ve svém 

poselství velvyslancům v srpnu 2008 zdůraznil nut

 

Francie stejně jako Spojené státy mají bezesporu zájem na mírovém urovnání 

izraelsko-palestinského konfliktu. Oba státy si přejí završení mírového konfliktu ve 

vzniku státu pro Palestince a vzájemném uznání mezi znesvářenými stranami. Oba 

prostředkovatelé však mohou mít i jiné zájmy, které je motivují ke společnému 

postupu v této oblasti. Ze strany Spojených států to jistě je zachování vlivu na 

Blízkém východě, který by byl posílen úspěchem ve vyřešení konfliktu, který zde trvá 

po generace. Spojené státy by tím mohly získat větší diplomatickou podporu pro svůj 

další cíl v regionu – zamezení šíření jaderných zbraní. V tomto tématu se také 

 
110 Discours de M. le président de la républiqe a la XVIe conférence des ambassadeurs, Paris, 27.8.2008, in: 
www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=7&press_id=1743 (28.9.2008) 
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Spojené státy shodují s Izraelem, který se Íránským jaderným programem cítí 

ohrožen. Nová politická reprezentace USA se také chystá navázat na přerušené 

vztahy se Sýrií. Zatím vše nasvědčuje dobrému začátku, nový izraelský premiér 

Benjamin Netanjahu stejně jako prezident Šimon Peres dávají najevo srozumění 

s americkou iniciativou a mírovému jednání s Palestinci se nebrání.  

ní vlivu na tradiční oblasti jejího vlivu – zejména severní Afriku a arabské 

státy

Palestince. Oba prostředkující státy mají důvody být ve svém snažení důslední. Ať 

                                                

 

Francie přistupuje k řešení tohoto problému jako stát, který chce získat 

výhodnou pozici pro svůj další vliv v oblasti, podobně jako USA. Sarkozyho hlavním 

cílem však zřejmě není zastavení šíření jaderných zbraní, ale prostředkování 

v otázkách Sýrie a Libanonu. Francouzi už několik let podporují mírové řešení 

situace v Libanonu, chtějí mu zaručit svobodu, nezávislost a suverenitu. V Libanonu 

se stále nedaří zajistit klid, v zemi působí proti-izraelská radikální organizace 

Hizballáh, která navíc získává zbraně ze Sýrie. Tuto situaci kritizuje Izrael, jehož 

jednotky také operují v Libanonu a požaduje po Francii větší angažovanost v silách 

OSN UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon). Jednoznačný zájem 

Francie tkví v urovnání situace mezi Sýrií a Libanonem a umírnění Hizballáhu. 

Vyřešení této otázky však závisí na vývoji situace v izraelsko-palestinském konfliktu. 

Pro Francii jsou Libanon i Sýrie nejen tradičními oblastmi zájmu, hrají rovněž 

důležitou roli v projektu spolupráce EU a států Středomoří. Takzvaný projekt Unie 

pro Středomoří, který má sdružovat státy jižní Evropy, Turecko, státy Blízkého 

východu a severní Afriky s Evropskou unií na různých úrovních spolupráce, má být 

součástí evropské politiky sousedství. Tento projekt prosazuje v EU právě 

francouzský prezident Sarkozy, který se chce ujmout patronátu nad tímto projektem. 

Unie pro Středomoří by pro Francii znamenala možnost zprostředkovat Turecku 

bližší kontakt s EU, aniž by muselo do EU vstupovat111. Dále by zajistila Francii 

potvrze

. 

 

Je zatím příliš brzy hodnotit vývoj ve společných snahách Spojených států a 

Francie v izraelsko-palestinském konfliktu. Jednoznačně panuje na obou stranách 

dobrá vůle se angažovat v jeho řešení a zajistit spravedlnost jak pro Izrael tak pro 

 
111 Nicolas Sarkozy se již mnohokrát vyslovil proti vstupu Turecka do EU. 
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se jedná o důvody zdárného ukončení konfliktu, který trvá už přes půl století, nebo 

jejich vlastní motivace. 

 

Spojené státy a Francie mají společný cíl také v prosazování dodržování 

lidských práv v súdánském Darfúru, kterým od roku 2003 otřásá vnitřní konflikt mezi 

povstalci a vládními milicemi. Jeho výsledkem je několik desítek tisíc obětí, vraždění 

a znásilňování a tisíce uprchlíků. Humanitární krize v oblasti Súdánu narostla do 

neúnosných rozměrů a žádá si okamžité řešení prostřednictvím mezinárodních 

organizací. Francie i USA se shodují v nezbytné ochraně uprchlíků a navázání 

dialogu se súdánskou vládou. Prezident Obama považuje darfúrskou krizi jako jednu 

z hlavních priorit své administrativy.  

 

Posledním velkým tématem pro francouzsko-americkou spolupráci v oblasti 

mezinárodní politiky je ochrana životního prostředí a boj proti globálnímu oteplování. 

Spojené státy reagují na dlouho očekávané zapojení do řešení klimatických změn, 

které je jednou z hlavních iniciativ Evropské unie. Tato iniciativa byla započata již 

v roce 1997 podepsáním Kjótského protokolu, který měl zajistit omezení 

skleníkových plynů s výhledem do roku 2012. Jeho ratifikaci však brzdily mimo jiné i 

Spojené státy, které otázky globálního oteplování neměly v portfoliu svých priorit, 

zejména administrativa prezidenta Bushe ml. evropské výzvy k ratifikaci ignorovala. 

Francie si předsevzala přesvědčit americkou stranu, aby se ujala čelní pozice v boji 

proti klimatickým změnám. I když byl Kjótský protokol nakonec ratifikován v roce 

2005112, bude se zřejmě v blízké budoucnosti jednat o nové smlouvě, protože 

Kjótský protokol má vypršet již v roce 2012. Prezident Obama se nechal inspirovat 

evropskými snahami o zlepšení životního prostředí a přislíbil účast Spojených států 

na novém jednání o snižování skleníkových plynů a dalších opatřeních, které by se 

měly projednat na konferenci v Kodani v prosinci roku 2009. Prezident Sarkozy již 

dříve prohlásil, že pokud má být Amerika světovým lídrem, měla by jím být i v jiných 

oblastech než v prosazování politických zájmů. V rámci světového boje proti 

klimatickým změnám je velmi důležité, aby to byly právě Spojené státy kdo převezme 

ústřední roli v prosazování omezování skleníkových plynů. Pokud bude daná 
                                                 
112 Podmínky platnosti Kjótského protokolu byly stanoveny tak, aby dokument ratifikovalo alespoň 55 států, 
které produkují 55% skleníkových plynů. Nakonec protokol ratifikovalo Rusko výměnou za podporu států EU u 
WTO. Například http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/obama-prosazuje-zakon-o-klimatickych-
zmenach-005915 (19.5.2009) 
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pravidla dodržovat stát, který sám přispívá největší měrou ke znečišťování ovzduší, 

budou moci mezinárodní organizace lépe vymáhat jejich dodržování i u ostatních 

států. 

 

Co se týče společných témat v zahraniční politice Francie a Spojených států 

mají oba státy široké pole působnosti, aby zpečetily proklamovaný záměr užší 

spolupráce. V následujícím období se do popředí zájmu dostanou určitě témata 

Afghánistánu a Iráku, prioritou bude pokrok v řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu.  

 

Pokud bychom se zaměřili na zájmy jednotlivých aktérů, Francie i USA mají 

bezpochyby společný zájem na udržení míru a bezpečnosti ve světě. Tyto priority je 

ostatně možné dosadit do úst téměř jakékoli demokratické hlavě státu. V případě 

prezidenta Obamy a jeho francouzského kolegy Sarkozyho půjde spíše o způsob ve 

vedení jednání, který má v první řadě navazovat na diplomatické vazby ve světě a ve 

druhé řadě se pokusit předcházet dialogem a diplomacií jakékoli vojenské akci. 

Obamova administrativa má jedinečnou šanci začít novou politikou vylepšovat 

pověst Spojených států především u evropských partnerů. Přichází po osmi letech 

vládnutí George W. Bushe, který se do dějin zapsal jako prezident, který prosadil 

pevný postoj Ameriky po teroristických útocích na USA v roce 2001, ale také jako 

původce války v Iráku, která je mnoha státy považována za zbytečnou a impulzivní.  

Prezident má bezpochyby také možnost zapůsobit na své partnery jako výjimečná 

osobnost – jedná se o prvního Afroameričana, který byl zvolen prezidentem v USA a 

stojí za ním jedinečná podpora médií. Může být chápán díky svému původu113 jako 

osobnost, která bude mnohem více otevřená dialogu a může mít větší porozumění 

v otázkách mezinárodních konfliktů. Podle mého názoru jej takto vnímají partneři v 

EU včetně francouzského prezidenta Sarkozyho. Cení si Obamovy otevřenosti a 

doufá v lepší vztahy mezi oběma státy.  

 

Sarkozy si je vědom také toho, že s Obamou přichází šance pro Francii získat 

přední postavení ve světové politice. Uvědomuje si jistě, že nelze spoléhat pouze na 

                                                 
113 To, že je Barack Obama Afroameričan původem z Keni může být chápáno jako určité splnění amerického 
snu, kdy se jako člen menšiny vypracuje na pozici senátora a po pouhých dvanácti letech v tomto úřadě se stane 
prezidentem nejmocnějšího státu na světě. 
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spojenectví samotné Francie s USA, pro Francii je zásadní patřit nejprve do 

Evropské unie a hrát v ní jednu z vedoucích úloh. Díky pevnému postavení v EU 

může následně Francie počítat s možností užšího spojenectví se Spojenými státy. 

V souvislosti se Sarkozyho deklarovanou politikou znovusmíření s USA a s jeho 

osobním postojem k této zemi114 se po jeho zvolení objevovaly otázky, zda bude 

Francie do budoucna hrát úlohu Velké Británie jako největšího spojence USA 

v dobách bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. K takto „dokonalému“ 

spojenectví však Francii chybí pár drobností: Velká Británie a Spojené státy mají 

úzce spjatou historii, jsou si blízké jazykově. V čele Francie nyní stojí osobnost, která 

si nepřeje takto výhradní spojenectví, které Velká Británie chápala jako závazek i pro 

tak sporné chvíle, jako byla invaze do Iráku. Současná Francie touží po 

rovnocenném partnerství  se Spojenými státy, kde je možné vyjadřovat své názory a 

leckdy spolu nesouhlasit, aniž by to zároveň znamenalo dostat se do mezinárodní 

izolace. Zdá se, že podobný postoj jako francouzský prezident zastávají i další 

přední evropští státníci jako německá kancléřka Angela Merkel nebo britský premiér 

Gordon Brown: přejí si normalizovat vztahy s USA, vyhnout se extrémním vazbám 

jaké měli s Američany jmenovaný Tony Blair nebo v opačném směru francouzský 

prezident Jacques Chirac. Společná zahraniční politika Francie a Spojených států se 

bude ubírat stejným směrem za stejným cílem, i když oba aktéři mohou mít různé 

motivace pro svá jednání.  

 

 

3.3 Konec anti-amerikanismu? 
 

 

Pojem anti-amerikanismus má v různých fázích historie jinou interpretaci115, 

stejně tak jako v různých státech světa působil s jinou intenzitou. Ve Francii, 

podobně jako v dalších západoevropských státech se s ním můžeme setkat na 

sklonku dvacátého století a souvisí s rozmachem americké kultury a stylu života, 

které začaly být přejímány i v Evropě. Tento pohled na Ameriku a její kulturu, která 

                                                 
114 Francouzský prezident se netajil svým nadšením pro Ameriku, její úspěchy v různých oblastech, zdejší styl 
života; v létě 2007 trávil dovolenou v blízkosti letního sídla rodiny G.W. Bushe 
115 Například MATĚJKA, Ondřej: Francouzský anti-amerikanismus na přelomu století, 26.11.2003 
www.integrace.cz (15.3.2009) 

 53

http://www.integrace.cz/


plíživě prostupuje do běžného života Francouzů v podobě rychle se množících 

restaurací rychlého občerstvení, hollywoodských filmů a všudypřítomné reklamy 

začal být v té době rozšířený především mezi francouzskými intelektuály. Stoupenci 

tohoto pohledu na nadvládu americké kultury nad světem kritizovali její rozšiřující se 

vliv hlavně kvůli obavě ze zmenšování prostoru pro francouzskou kulturu, která má 

podle jejich názoru výjimečné postavení ve světě. Francouzi se cítili ohroženi hlavně 

nekontrolovanou měrou rozmachu tohoto vlivu, obávali se narůstající hegemonie 

angličtiny ve světě a její prorůstání do francouzštiny (také dnes je ve francouzštině 

znát vliv angličtiny, jako ostatně zřejmě ve všech evropských jazycích, zejména u 

mladých lidí), vytlačování francouzských filmů z kin hollywoodskými, cítili tlak 

amerických fastfoodů na tradice francouzské gastronomie, která Francii právem 

proslavila.  Přestože se v devadesátých letech podařilo francouzské vládě zakročit 

v několika oblastech kultury a americký vliv alespoň redukovat nařízeními, která měla 

zajišťovat například procentuální zastoupení francouzské filmové tvorby v kinech, 

používání francouzštiny ve firmách apod., nelze říci, že by se Francie americkému 

vlivu zcela ubránila.  

 

Další podoba anti-amerikanismu se objevila v souvislosti s válkou v Iráku, která 

začala americkou invazí v roce 2003. Dá se říci, že tato podoba protiamerické fobie 

byla spíše než na Ameriku samotnou směřována na tehdejšího prezidenta George 

W. Bushe a jeho politiku. Byla vyvolána hlavně jednostranností, s jakou Bushova 

administrativa116 projevovala své zájmy v zahraniční politice bez ohledu na své 

spojence a partnery. Šlo tedy spíše o odnož anti-amerikanismu, jakýsi anti-

Bushismus, který byl zaznamenán rovněž v samotné Americe. Válka v Iráku také 

v USA rozdělila společnost na tábor pro a tábor proti, přičemž mezi stoupenci 

protiiráckého, tedy protibushovského tábora bylo mnoho amerických umělců, kteří 

dokonce pořádali mírové koncerty na podporu ukončení války v Iráku117.  

 

Z druhé strany se jako protiváha francouzského anti-amerikanismu objevila ve 

Spojených státech takzvaná frankofobie, která byla charakterizována právě 

odmítavým postojem Francouzů v čele s prezidentem Chirakem k válce v Iráku. 
                                                 
116 Symboly této politiky byli také tehdejší ministři zahraničí Colin Powell a obrany Donald Rumsfeld, kteří 
rétoriku amerických zájmů prezentovali na veřejnosti. 
117 Tyto koncerty asociují vzpomínku na velké hudební festivaly, které se konaly v USA v 60. letech a měly 
symbolizovat rovněž nesouhlas části americké společnosti s válkou ve Vietnamu 
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Američané považovali francouzský postoj k iráckému konfliktu a americké 

angažovanosti jako velmi neloajální, vzhledem k tomu, s jakou ochotou francouzské 

veřejné mínění i politická reprezentace podpořili americkou odvetnou akci 

v Afghánistánu po útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon v roce 2001. 

Americká frankofobie byla dobře živena převážně v tisku a v Kongresu Spojených 

států. Traduje se dokonce, že v kongresovém bufetu byly obyčejné hranolky od 

vyjádření francouzského postoje proti válce v Iráku přejmenovány z „french fries“ na 

„freedom fries“118, jako výraz vnitřního boje proti francouzské neloajalitě. Někteří 

američtí novináři psali o Francouzích jako o národu neloajálních nevděčníků, kteří 

zapomněli na to, co pro ně Amerika v minulosti udělala a doporučovali do budoucna 

s Francouzi příliš nepočítat. 

 

Jak Spojené státy tak Francie mají nyní šanci oprostit se od svých „fobií“ vůči 

druhému státu. Prezident Obama stejně jako prezident Sarkozy přichází s politikou 

vzájemného porozumění a dialogu. Pro Francouze je důležité, že americká strana 

přináší nový impuls do řešení iráckého konfliktu a ve výhledu několika let chce 

stáhnout vojenské jednotky z Iráku. Obamovo rozhodnutí zrušit nechvalně proslulou 

věznici  Guantánamo119 také zcela jistě přispěje k důvěryhodnosti jeho politických 

rozhodnutí u jeho evropských spojenců. Bude ovšem záležet na dodržování 

harmonogramu v Iráku a na tom, zda se prezident Obama bude skutečně držet 

taktiky naslouchání před jednáním v mezinárodní politice. Pokud Obama dodrží své 

sliby evropským partnerům, nebudou mít Francouzi důvody svůj anti-amerikanismus 

dále přiživovat.  

 

Podle mého názoru je anti-amerikanismus v tom pojetí, které se objevilo 

v souvislosti s válkou v Iráku spojen s americkou frankofobií, jeden jev implikuje 

druhý. Frankofobie se ve Spojených státech objevuje (respektive vyplouvá na povrch 

v zaznamenání hodné míře) v souvislosti s francouzským odmítáním americké 

invaze do Iráku. Zároveň však zprávy o americkém „pohrdání“ francouzským 

názorem na průběh tohoto konfliktu nepovzbuzují Francouze k opuštění jejich 

protiamerických nálad. Prezident Sarkozy je jednoznačným prostředníkem mezi USA 

                                                 
118 LACORNE, Denis: Un reve américain, citované dílo, s. 24 
119 Věznice v kubánské zátoce Guantánamo, která spadá pod americkou námořní základnu, kde byli zadržováni 
zejména podezřelí z teroristických činů, byla známá svými krutými praktikami při vyslýchání vězňů 
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a Francouzi. Sám je velkým obdivovatelem Ameriky a jejího stylu života a své 

nadšení by rád přenesl i na své spoluobčany. Sám poměrně riskoval na své první 

návštěvě ve Spojených státech v září 2006, tehdy ještě jako kandidát prezidentských 

voleb za UMP, pokles preferencí u konzervativnějších voličů, když prohlašoval 

politiku sbližování Francie a Ameriky za svou hlavní prioritu. Nešetřil tehdy chválou 

Ameriky a jejího lidu120, nechal se fotografovat s prezidentem Bushem, který tehdy 

ve Francii nepatřil mezi oblíbené politiky. Myslím však, že ani přílišný „americký 

styl“121 prezidenta Sarkozyho, tolikrát zdůrazňovaný francouzskými médii zejména 

v prvním půlroce po Sarkozyho zvolení nebude přiživovat francouzské protiamerické 

nálady.  

 

Pojem anti-amerikanismus se ve francouzském pojetí proměňuje. Může být jak 

vyjádřením proti přílišnému vlivu americké kultury na Francii, jejíž kultura je jedním 

z charakteristických znaků státu, tak také postoji francouzské společnosti proti 

hegemonii a jednostrannému jednání Spojených států na mezinárodní politické 

scéně. V současné době nelze říci, že by francouzská společnost podporovala 

nálady ať z jedné tak druhé strany pohledu. Nelze však zároveň říci, že nastává 

konec anti-amerikanismu. Anti-amerikanismus sám od sebe zřejmě nezmizí, oba 

národy mají vzájemně živý vztah, který se bude proměňovat podobně jako tomu bylo 

v minulosti. V projevu bývalého francouzského premiéra Lionela Jospina z konce 

roku 2003 zazněla následující úvaha: 

 

„Existuje možná ještě jiné vysvětlení obtíží, které občas ztěžují naše 

porozumění: v 19. a ve 20. století nepřicházeli do Spojených států francouzští 

přistěhovalci…Zůstali jsme stranou „melting potu“ masového přistěhovalectví, 

nepoznali jsme Spojené státy zevnitř. A ani vy jste…nemuseli integrovat větší 

francouzské společenství, které by vám ukázalo, jací jsme.“122 

 

Podle mého názoru také z tohoto faktu vyplývá jistá výjimečnost vztahů mezi 

Amerikou a Francií. Tím, že se ve skutečnosti oby národy nikdy nesetkaly „zblízka“, 

                                                 
120 KAUFFMANN, Sylvie: Sarkozy, L´Amérique et les Francais, in Le Monde, 22.9.2006, citované dílo 
121 Sarkozyho hektický styl jednání bývá mnohdy přirovnáván k americkému stylu, což sám Sarkozy přiživuje 
svou prezentací v médiích jako věčně zaměstnaný, uspěchaný „manažer“ 
122 JOSPIN, Lionel: La rélation franco-américaine, citované dílo, s. 4-16 
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nežily nikdy vedle sebe, vyrostla hlavně ve Francii touha konfrontovat se se 

Spojenými státy, být jejím spojencem ale ne poddaným, hrát v Evropě zásadní roli, 

která by Francii opravňovala k reálnému vymezení vůči USA. Takovou politiku 

zastával například Charles de Gaulle v šedesátých letech, kdy se snažil pro Francii 

zajistit silnou pozici v Evropě, která by nebyla závislá na transatlantickém vztahu. 

Určitá forma ostražitosti vůči USA se bude ve francouzské politice v budoucnu 

objevovat, ale nelze předpokládat, že by mezi oběma státy vznikl otevřený 

antagonismus. Anti-amerikanismus v současné francouzské společnosti není 

aktuálním tématem.  
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4. Srovnání francouzsko-amerických vztahů za 
prezidentů Chiraka a Sarkozyho 

 

 

Vztahy Spojených států a Francie během dvou prezidentských období 

Jacquesa Chiraka doznalo mnohých změn. Chirac nastupoval do úřadu v roce 1995, 

ve Spojených státech byl třetím rokem prezidentem demokrat Bill Clinton a Evropu 

stále trápila válka v bývalé Jugoslávii. Francie se v devadesátých letech snažila 

pevně zakotvit v novém světovém uspořádání, které bylo způsobeno pádem železné 

opony na přelomu let 1989/1990. Jejím hlavním záměrem bylo zapojit znovu 

sjednocené Německo naplno do evropské integrace a navázat na plodnou spolupráci 

z předchozích let. Se Spojenými státy měla Francie dlouhá léta dobré vztahy, 

obzvláště za působení George Bushe st., který byl k Evropě vždy přátelský a hleděl 

si jejího spojenectví – což bylo ostatně na konci studené války hlavní prioritou jak 

USA tak Evropy. Změnu rozvržení sil po rozpadu komunistického bloku si však 

uvědomoval nový americký prezident Clinton, jehož cíl v mezinárodní politice byl 

v prosazování amerických zájmů jak v ekonomických tak zahraničně politických 

otázkách. Několik desetiletí dlouhé bipolární rozdělení světa bylo minulostí a 

Spojené státy byly na dlouhou doby jediným světovým hegemonem. I přesto se ale 

vztahy mezi USA a Francií z tohoto období dají označit za dobré. 

 

Prezident Chirac se dostal k moci v okamžiku, kdy se v Evropě stále nedařilo 

dospět k řešení krize na Balkánském poloostrově v Bosně. Evropské státy v čele 

s Francií se snažily vyjednávat pod hlavičkou mezinárodních organizací, použití 

mírových sil OSN se ale nezdálo být k řešení situace dostatečné. Chirakova první 

iniciativa na poli mezinárodní politiky směřovala ke Spojeným státům s požadavkem, 

aby se chopily rázného řešení v bosenské krizi. Teprve po jejich zásahu v čele 

jednotek NATO se podařilo získat vývoj na Balkáně pod kontrolu. Podobný vývoj 

měla také o několik let později válka v Kosovu, kdy se již Spojené státy angažovaly 

z vlastní vůle v radikálním řešení – několikaměsíčnímu bombardování Srbska, které 

sice vedlo téměř ke zpustošení země, ale silám NATO se podařilo konflikt ukončit. 

Téměř celá devadesátá léta probíhal v Evropě Jugoslávský konflikt, jehož výsledkem 

byl fakt, že Evropské státy nejsou schopné podobné katastrofě zamezit vlastními 
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silami. Francie se společně s ostatními evropskými státy účastnila mírových operací 

a vyjednávání, rozhodný krok však učinili Američané.  

 

Tato situace do jisté míry definovala vztahy francouzského prezidenta Chiraka 

s jeho americkým protějškem Clintonem. Zahraniční politika jeho administrativy se 

soustředila na prosazování zájmů USA ve světě, vojenská iniciativa v Jugoslávii byla 

odsouhlasena až na žádost evropských států – cílem USA bylo se po rozpadu 

sovětského bloku spíše z Evropy stahovat. Do té doby přátelské vztahy s Amerikou 

začínaly objevovat třecí plochy – Chirac vyčítal Spojeným státům právě malou 

angažovanost v jugoslávském konfliktu, naopak USA očekávaly, že se Evropa chopí 

vlastní iniciativy v řešení této krize a začne se pomalu stavět na vlastní nohy123. 

Skutečnost, že je Evropa neschopná vojensky zasáhnout v konfliktu, který se 

odehrává na vlastním kontinentu, přivedla hlavní evropské představitele k jednání o 

společné obranné politice EU. Tato evropská iniciativa však probudila u Spojených 

států nedůvěru. Američané příliš nechápali, proč chce Evropa stavět novou 

institucionální základnu pro evropskou obrannou politiku, když se může rozvíjet 

v rámci NATO. Pro státy Evropské unie v čele s Francií byl postup k evropské 

obranné politice zásadní právě v tom smyslu, aby byla schopna sama řešit konflikty, 

které se odehrají na kontinentě a nebude přitom závislá na americké pomoci. 

Zdůrazňovala však, že NATO ani budoucí evropská obranná politika nebudou vůči 

sobě konkurenční.  

 

V otázce Blízkovýchodního konfliktu stáli jak Francie tak Spojené státy za 

urovnáním dlouholetého sporu, i když na rozdíl od Clintona byl Chirac vždy spíše na 

straně Palestinců. Také palestinský prezident Jásir Arafat byl Chirakovým 

dlouholetým přítelem. Chirakova zahraniční politika se soustředila hlavně na 

francouzská tradiční témata: Afrika, Evropská unie a francouzsko-německé 

partnerství. Jasné postavení mezi světovými mocnostmi chtěl Chirac prokázat 

oznámením o pokračování Francie v jaderných zkouškách v Tichomoří, ovšem po 

mnoha protestech především ze strany ekologických organizací podpořených 

veřejným míněním na tyto ambice rezignoval.  

 

                                                 
123 KEYLOR, Wiliam R.: Washington, Paris, et le nouvel ordre mondial: les rélations franco-américaines, 1989-
2000, in Rélations internationales, No120, hiver 2004, s. 513-527 
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Zásadní zvrat v poměrně přátelských vztazích s USA přišel až s výměnou 

prezidentů v Bílém domě. Příchod George W. Bushe znamenal pro americkou 

zahraniční politiku orientaci především na prosazování vlastních zájmů a důraznější 

přístup v jednání se spojenci124. To se potvrdilo nejen těsně po teroristických útocích 

na New York a Washington v roce 2001, kdy reagovaly Spojené státy okamžitou 

odvetou v Afghánistánu, ale hlavně ve válce v Iráku, kterou iniciovali Američané na 

přelomu let 2002-2003. Francouzský prezident Chirac se tehdy společně se svým 

ministrem zahraničí Dominikem de Villepinem důrazně postavil proti americké 

iniciativě a svůj postoj hájil před shromážděním v OSN, vztahy s USA se dostaly 

k bodu mrazu. Proti Spojeným státům se po boku Francie postavilo také Německo 

s tehdejším kancléřem Schröderem. Jejich hlavní argumentace stála proti tvrzení 

USA, že se v Iráku nachází zbraně hromadného ničení, které by mohly padnout do 

rukou teroristické organizaci al-Kajdá, kterou Spojené státy podezíraly z účasti na 

útocích v USA ze září 2001 a z napojení na režim iráckého diktátora Saddáma 

Husajna125. Chirac tvrdil, že je nutné nechat pracovat inspektory OSN, pokusit se 

vyřešit podezření diplomatickou cestou. Vyčítal Američanům, že nebyly vyčerpány 

všechny dostupné mírové prostředky k vyřešení situace. Tento postoj zaujímal 

prezident Chirac v podstatě až do konce svého mandátu v roce 2007, i když již od 

roku 2005 s příchodem nové Bushovy administrativy probíhaly snahy o navázání 

přátelských vztahů. Chirac v tomto období již nepodnikl osobní návštěvu ve 

Washingtonu, což míru oteplení vztahů ilustrovalo. Američané Chirakovi vyčítali 

zejména neloajální postup v irácké otázce jako tradičnímu spojenci USA. Nutno 

ovšem podotknout, že v iráckém konfliktu – a zvláště v posledních letech jeho trvání 

– dokonce i Velká Británie, nejloajálnější ze všech spojenců USA, zapochybovala o 

jeho legitimitě a správnosti původního rozhodnutí.  

 

 

 

 

                                                 
124 GORDON, Philip H., Shapiro, Jeremy, citované dílo, s. 48 
125 Husajnův režim byl trnem v oku Spojeným státům již dlouho a na jeho svržení se chystaly již v devadesátých 
letech. Tehdy nicméně nezískaly podporu evropských spojenců, navíc byly později angažovány v jugoslávském 
konfliktu. 
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4.1 Nová politika Nicolase Sarkozyho 
 

 

Nicolas Sarkozy ve své volební kampani i v období po svém zvolení 

proklamoval zcela nový přístup k politice jak na domácí tak na zahraniční scéně. 

V čem však tato „rupture“ spočívá? Vůči předchozímu prezidentovi se Sarkozy 

vymezuje hlavně obnovením přátelského vztahu se Spojenými státy a touhou vrátit 

Francii zpět mezi světové velmoci, vrátit Francouzům jejich národní hrdost. Abychom 

mohli posoudit do jaké míry je Sarkozyho zahraniční politika skutečně nová, je 

potřeba vzít v úvahu několik skutečností.  

 

Sarkozy nenastupoval do vysoké politiky jako úplný nováček, nicméně jeho 

předchůdce  Chirac měl ze svého postu premiéra v Mitterrandově vládě už 

zkušenosti se zahraniční politikou. Navíc prezidentem se stal po dlouhých 28 letech 

života v politickém prostředí. Na počátku svého prezidentského období si nechal 

Sarkozy vypracovat analýzu francouzské zahraniční politiky a jejím výzvám v 

globalizovaném světě bývalým ministrem zahraničí Hubertem Védrinem126. Hlavním 

cílem této analýzy mělo být nasměrování Francie ne mezinárodní scéně takovým 

způsobem, aby se dokázala vypořádat například s výzvami stále průbojnějších 

ekonomických mocností jako jsou Čína, Indie a Brazílie, aby dokázala být výrazným 

a platným hráčem na mezinárodní scéně.  

 

Sarkozy krátce po svém zvolení prezidentem formuluje preferenční oblasti 

zájmu francouzské zahraniční politiky. Patří mezi ně zmiňovaná orientace na posílení 

vazeb se Spojenými státy, navrácení Francii její tvář a pozici v Evropské unii po 

referendu 2005, posílení vazeb se středomořskými státy vytvořením Unie pro 

Středomoří a zaměření francouzské diplomacie na tradiční sféru vlivu – Afriku.  

 

V Evropské unii se pro Sarkozyho politiku otevírají dvě zásadní témata. První 

se týká francouzského návratu mezi vedoucí členské státy Unie. Z této skupiny se 

Francie sama izolovala již zmiňovaným referendem v roce 2005, kterým Francouzi 

potopili dlouho připravovaný projekt Smlouvy pro evropskou ústavu. Zajímavé na této 

                                                 
126 VÉDRINE, Hubert: Le rapport pour le président de la république sur la France et la mondialisation, 4.9.2007, 
in: http://www.cnisf.org/biblioth_cnsif/librairie/RapportVedrine.pdf (20.4.2009)  
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skutečnosti je kromě faktu, že je Francie jednou z nejvíce pro-evropských zemí EU 

také to, že v čele Konventu, který se na přípravě dokumentu podílel, stál bývalý 

francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaing. Prezident Sarkozy ve svých 

předvolebních projevech několikrát prohlašoval, že hodlá vrátit Francii do pevné 

struktury Evropy. Tato politika je pro Francii nezbytná, zvláště pokud chce navázat 

na své velmocenské ambice. 

 

Neméně důležitým tématem, než je návrat Francie do Evropy, je pro Sarkozyho 

opětovné navázání dobrých vztahů se Spojenými státy. Tento tradiční spojenec 

Francie byl za působení prezidenta Chiraka v několikaleté nemilosti díky své 

jednostranné politice v iráckém konfliktu, vztahy mezi oběma státy se začaly pomalu 

narovnávat během druhého volebního období prezidenta Bushe. Nicolas Sarkozy 

však chtěl v této urovnávací politice nejen pokračovat, ale dát jí zcela nový rozměr 

v podobě spolupráce založené na vzájemné úctě, respektu a dialogu mezi oběma 

aktéry. Sarkozy si ve svých prohlášeních kladl velký důraz na přátelský vztah mezi 

USA a Francií, ve kterém se nikdo nebude muset bát vyjádřit svůj názor.  Prezident 

Chirac stejně jako prezident Sarkozy kritizovali na americkém postoji během 

iráckého konfliktu (zejména v období 2003-2004) nerespektování názoru spojenců, 

absenci vůle diplomatického řešení konfliktu a jednostranného postupu v podobě 

rozpoutání války, která má pro Irák i pro USA vážné důsledky. Na politice Iráku, 

kterou plánuje Sarkozy, lze ilustrovat vyváženost francouzské diplomacie, která má 

v Sarkozyho pojetí dvojí podobu: první z nich je definování mocenské pozice 

Francie, založené na vyjednávání s partnery (EU, USA…), druhá se orientuje na 

francouzské hodnoty – demokracie, svoboda, lidská práva apod., které budou 

vytvářet osu řešení situace (vyslání jednotek OSN, technické a podpůrné  mise 

atd.)127. Důležitý je v tomto případě realistický pohled na problém Iráku (a dalších 

podobně nahlížených konfliktů), jaké jsou konkrétní potřeby tamního obyvatelstva, 

jaké jsou možnosti spojeneckých sil.  

 

Hlavní pro Francii ale není jen perspektiva usmíření v souvislosti s Irákem. 

Spojené státy hrají i přes mnohé okolnosti roli vedoucího státu světa (ekonomika, 

vojenská síla, počet obyvatelstva…) a mají zásadní váhu na mezinárodní scéně. 

                                                 
127 MAÏLA, Joseph: Entre diplomatie de puissance et diplomatie des valeurs, citované dílo, s. 101 
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Francie naopak tohoto silného spojence potřebuje, chce-li ve světě získat silnější 

diplomatický vliv. Spojenectví založené na výše zmíněných hodnotách může tento 

vliv Francii zajistit. Nicolas Sarkozy již mnohokrát prohlásil, že chce zvýšit kredit 

Francie nejen v Evropě, ale i ve světě.  

 

V souvislosti se vztahem ke Spojeným státům a otázce zasahování 

spojeneckých jednotek v konfliktech jako je Irák nebo Afghánistán vyvstává pro 

Sarkozyho ještě jedna důležitá iniciativa: evropská bezpečnostní a obranná politika. 

Společně s dalšími evropskými státy se Francie shodla na nezbytnosti samostatných 

evropských ozbrojených sil, které by nezatěžovaly jednotky NATO evropskými 

záležitostmi a umožnily jim zasahovat v mimoevropských destinacích. NATO je 

optikou Sarkozyho důležitá vojenská struktura, která má mít celosvětový dosah, její 

úloha v Evropě v podstatě skončila po pádu železné opony128. Sarkozy se pokoušel 

přesvědčit prezidenta Bushe o tom, že si právě díky tomuto novému rozdělení sfér 

nebudou obě vojenská uskupení konkurovat, ale naopak se budou v případě potřeby 

doplňovat. Ochotu Francie podílet se jak na obranné politice v EU tak na akcích 

NATO ilustruje Sarkozyho rozhodnutí oficiálně obnovit přítomnost Francie 

v rozhodovacích strukturách Severoatlantické aliance. Nový americký prezident 

Obama tuto iniciativu Francie uvítal a již vyjádřil podporu také posilování evropské 

obranné politiky.  

 

Sarkozyho projekt Unie pro Středomoří je sice součástí politiky sousedství 

v rámci EU, ale  důvody iniciativy francouzského prezidenta v jejím realizování jsou 

zřejmé. V první řadě se státy Středomoří řadí mezi tradiční oblasti francouzského 

zájmu (Maghreb, Egypt, Sýrie, Libanon…), ve kterých chce Francie udržet svůj vliv. 

Další motivací pro tento projekt je udržení Turecka ve stálé vazbě s EU, která by 

měla sloužit jako náhrada za jeho členství v Unii129. Přístup Turecka mezi členské 

země EU si francouzský prezident nepřeje, i když je Turecko na „seznamu čekatelů“ 

již od šedesátých let. Jako další důvod této politiky je zajištění stálého kontaktu 

s islámským světem a možný vliv na tamní dění (například lepší vyjednávací prostor 

pro Francii v otázce konfliktů na Blízkém východě). Má pomoci vytvářet dobré vztahy 
                                                 
128 LACORNE, Denis: Le reve américain du président Sarkozy, citované dílo, s. 25 
129 Unie pro Středomoří by měla mít podobnou strukturu jako EU, s vlastním vnitřním trhem, investiční bankou, 
pravidelnými schůzemi nejvyšších zástupců států. Navíc propojením Unie pro Středomoří a EU by měly tyto 
státy určitá privilegia i v rámci EU. 
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mezi evropskými a středomořskými státy a předcházet tak možnému střetu 

islámského světa se západní civilizací, který vyvstal jako nová hrozba pro 21. století 

v souvislosti s útoky na USA v roce 2001.  

 

Posoudit zda se jedná o skutečně novou zahraniční politiku Sarkozyho není 

snadné už proto, že se nacházíme vprostřed jeho prezidentského mandátu a 

komplexní nadhled tedy není možný. Jeho plány v této oblasti se však od 

předchozího prezidenta Chiraka v mnoha tématech neliší. Vezmeme-li v úvahu 

hlavní Sarkozyho zahraničně politická témata, není zde patrný přílišný odklon od 

tradičního zaměření Francie, ani bychom je neočekávali. Co může být od Chirakovy 

politiky odlišné, je důraz na některé vazby a intenzita vztahů, které chce Sarkozy 

navazovat. Je nutné říci, že Sarkozy se přirozeně nachází v odlišné situaci, než která 

čekala Chiraka v roce 1995. Potřebuje usmířit Francii s partnery na mezinárodní 

scéně, a zároveň si získat jejich důvěru a tím i možnost ovlivňovat dění ve světě. 

Současnou mezinárodní scénu vidí Sarkozy jako multipolární, kde je nezbytné se 

všemi partnery umět diskutovat, hájit společné hodnoty a hledat mírovými cestami 

řešení konfliktů. V tomto světě je potřeba počítat i s ekonomickými mocnostmi, 

jakými jsou Brazílie, Indie a Čína, které jsou ve světové ekonomice silnými hráči, ale 

na politické scéně se s nimi dosud nepočítalo. Sarkozy mimo jiné navrhuje začlenit 

tyto státy do skupiny nejsilnějších ekonomik světa (současná G8). Významná 

příležitost pro demonstraci Sarkozyho ambicí v zahraniční politice se prezidentovi 

naskytla ve druhé polovině roku 2008, kdy Francie předsedala Radě Evropské unie. 

Sarkozy se zde projevil jako velmi aktivní moderátor na mezinárodní scéně, 

připraven kdykoli jednat. Měl zde výjimečnou příležitost prezentovat se ve vztahu ke 

světovým  mocnostem jako je Čína, Indie, Brazílie, zorganizoval zasedání států 

Středomoří, jednal s Ruskem ohledně krize v Gruzii v létě 2008. 

 

Ve vztahu ke Spojeným státům Sarkozy nepřináší zásadní zlom, chce pouze 

zintenzívnit dávno navázané partnerství a postavit vzájemnou diskusi na 

rovnocennou úroveň. V Evropské unii Francie ani nemá jinou možnost, než se znovu 

postavit do jejího čela a zapomenout na nešťastné hlasování z roku 2005130, pokud 

si chce zachovat a posílit roli evropského lídra. V této iniciativě také nelze hledat 

                                                 
130 Navíc převládají názory, že referendum v roce 2005 vyjadřovalo svůj nesouhlas spíše s domácí politickou 
situací než se Smlouvou o evropské ústavě.  
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nějakou zásadní novinku zahraniční politiky, prezident Chirac byl po celé období 

svého působení v čele Francie společně s německým kancléřem Schröderem mezi 

hlavními hybateli evropských záležitostí. Sarkozy také navazuje na svého 

předchůdce v aktivním přístupu k evropské bezpečnostní otázce, která se opět 

otevřela po deseti letech od podpisu smlouvy v St Malo v roce 1998131. V tomto 

desetiletém období byla otázka evropské bezpečnosti sice položena, ale musela být 

odsunuta díky chystanému rozšíření EU o deset nových členů převážně střední a 

východní Evropy a následně díky pozdržení ratifikace Smlouvy o evropské ústavě, 

ve které jsou zakotveny také otázky ESDP.    Naopak v přístupu k Turecku se oba 

prezidenti rozcházejí. Zatímco Jacques Chirac se vyjadřoval pro vstup Turecka do 

EU132 a sliboval za tímto účelem uskutečnění referenda ve Francii, jeho nástupce je 

v této otázce zcela radikální a od počátku své kandidatury dával najevo, že si 

budoucnost EU s Tureckem nepředstavuje. Poslední oblastí je role Francie ve světě. 

Jak již bylo napsáno, Sarkozy je stoupencem Francie silné, vlivné, ukotvené ve 

fungující Evropě. Aby mohla Francie zaujmout čelní místo ve světě, musí pracovat 

hlavně na modernizaci státu zevnitř, aby byla schopná lépe se vyrovnávat s vlivy 

současného světa. Francie se musí reformovat, opustit některé svoje tradiční jistoty 

a znaky společnosti (například systém sociálního zabezpečení, malá ochota 

podnikat, riskovat). Tento postoj však také není zcela nový, nutnost reforem si 

uvědomoval i Jacques Chirac. Ten ovšem se svými pokusy narazil u Francouzů, 

kterým se jejich radikálnost nelíbila. Tato situace se možná bude opakovat i 

v Sarkozyho období. Dva roky prosazování reforem, které zasahují do všech sfér 

francouzské společnosti zatím dovolily prosadit jen některé, ne tolik zásadní reformy. 

V otázkách sociálního zabezpečení, důchodů a zaměstnání jsou Francouzi stále 

nesmlouvaví a nechtějí se vzdát svých výhod.  

 

Sarkozyho zahraniční politika zatím nevyjadřuje radikální rozchod s linií, kterou 

nastoupil Jacques Chirac. Pro Sarkozyho je změna v čele Spojených států v podobě 

Baracka Obamy dobrou zprávou. Obama chce rovněž navázat na dobré vztahy 

s evropskými spojenci v čele s Francií, bude chtít prosazovat dialog a mnohostranná 

jednání. V tomto přístupu se výrazně liší od G.W. Bushe, který prosazoval spíše 
                                                 
131 Smlouva v St Malo vzešla ze schůzky Velké Británie a Francie, které se shodly na nezbytnosti existence 
evropských ozbrojených sil a zavázaly se k jejímu prosazování v EU. 
132 Chirac se ovšem vyjádřil pro vstup Turecka do EU „v delším časovém horizontu“, například in:  
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/chirac-podpo-turky-pi-jednnch-o-jejich-vstupu-do-eu (19.5.2009) 
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jednostrannost a prosazování amerických zájmů. Vztahy Spojených států a Francie 

mohou být užitečné pro obě strany, pro Francii zřejmě větší měrou, vzhledem 

k přirozené moci a možnostem USA. Nicméně také Spojené státy najdou ve Francii 

dobrého partnera, její tradiční vazby v oblasti Blízkého východu a severní a 

subsaharské Afriky mohou být pro Američany užitečné v různých oblastech. Protože 

Francie patří mezi čelní státy uvnitř EU, bude i v tomto případě dobrým 

prostředníkem pro USA. Je otázka, zda můžeme Sarkozyho ambice v zahraniční 

politice přirovnávat k ambicím Charlese de Gaulla, který chtěl vybudovat Francii 

v čele evropského společenství, nezávislou na Spojených státech. Lze pozorovat 

jisté náznaky ambicí být rovnocenným partnerem Spojeným státům. Sarkozy také 

podporuje obrannou politiku EU nezávislou na NATO, která se ale od něj 

nedistancuje, nabízí mu spolupráci a alternativu. Nicméně Sarkozy se bude držet 

spíše přátelské linie a i přesto, že trvá na možnosti rozdílného názoru, nebude se 

pravděpodobně vůči Spojeným státům ostřeji vymezovat.  

 

 

4.2 Očekávaný vývoj ve francouzsko-amerických vztazích 
 

 

Dá se předpokládat, že hlavní osa vztahů Spojených států a Francie se bude 

vyvíjet v rámci vztahů EU – Spojené státy. V Evropské unii bude stěžejním 

okamžikem pro upevnění její stability a akceschopnosti ratifikace Lisabonské 

smlouvy133, která se očekává nejpozději v roce 2010. Další vývoj vzájemných vztahů 

byl nastíněn na summitu EU – USA, který se odehrál na počátku dubna 2009 

v Praze.  

 

Zásadním tématem společného postupu je otázka Íránu a postoje obou států 

k íránskému jadernému programu. V současné době panuje na Blízkém východě 

napjatá atmosféra kvůli podezření, že Írán vlastní jadernou zbraň. Izrael se touto 

skutečností cítí ohrožen a neváhá podniknout vojenskou intervenci do Íránu. Podle 

společného postoje Francie i Spojených států je nutné, aby Írán dodržoval 

                                                 
133 Lisabonská smlouva nahrazuje Smlouvu o evropské ústavě, jejíž ratifikace byla zastavena po neúspěšných 
referendech ve Francii a Nizozemsku v roce 2005. Lisabonská smlouva byla schválena v prosinci 2007, 
v současné době se čeká na ratifikaci v Irsku a v České republice. 
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mezinárodní závazky, jako je okamžité přerušení obohacování uranu a jakákoli práce 

na jaderném výzkumu, včetně spolupráce s inspektory mezinárodní agentury pro 

jadernou energii IAEA (International Atomic Energy Agency), kteří v Íránu operují. 

Podle rezoluce RB OSN byly na Írán uvaleny sankce, které by jej měly přimět 

k jednání134.  

 

S vývojem situace v Íránu souvisí také další priorita společné politiky Francie a 

USA na Blízkém východě – pokrok v řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Na 

zmiňovaném summitu došly obě strany k závěru, že je nezbytné dlouhodobě 

pokračovat v úsilí, které povede k definitivnímu mírovému urovnání mezi Izraelem a 

Palestinskou samosprávou. Jak francouzský prezident Sarkozy tak jeho protějšek 

Obama stojí za definitivním řešením v podobě vzniku dvou na sobě nezávislých 

suverénních států Izraele a Palestiny. U obou panuje shoda na mírovém urovnání 

tohoto konfliktu, které bude záviset na trpělivých rozhovorech mezi hlavními 

představiteli Izraele i Palestinců. Je ovšem otázka, jak se bude situace v oblasti 

vyvíjet, izraelsko-palestinský konflikt trvá již po několik generací a veškerá mírová 

jednání doposud troskotala na neochotě jedné či druhé strany k ústupkům. Americký 

prezident v květnu 2009 absolvoval cestu do blízkovýchodní oblasti, aby navázal 

kontakty se svými protějšky. Jak ukázala jeho návštěva Izraele, první rozhovor 

s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem lze brát jako dobrý začátek pro 

další vyjednávání. Netanjahu souhlasil s Obamou na nutnosti mírového řešení 

dlouholetého konfliktu, ale prozatím se jasněji nevyjádřil stran samostatného 

palestinského státu. Tato otázka je problematická také z pohledu íránského 

ohrožování Izraele domnělými jadernými zbraněmi. Izraelský premiér uvítal 

Obamovu iniciativu diplomaticky jednat s Íránem o odzbrojení a přislíbil, že nebude 

prozatím dávat Íránu ultimátum. Z dosavadního vývoje nelze zatím usuzovat jaké 

budou další kroky, dá se očekávat tradiční politika vyjednávání, případně sankcí 

v případě Íránu. V zásadě lze konstatovat, že politika Spojených států i Francie 

naváže na snahy jejich předchůdců, které se budou vyznačovat zejména 

dlouhodobým vyjednáváním.  

 

                                                 
134 Viz www.diplomatie.gouv.fr (20.5.2009) 
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V případě dvou ozbrojených konfliktů v Iráku a Afghánistánu si Francie a 

Spojené státy navzájem slíbily spolupráci. V otázce Afghánistánu se bude dál 

angažovat jak francouzská tak americká armáda, Francie v posledních letech 

dokonce posílila počet svých jednotek, Spojené státy se na podobný krok chystají. 

Hlavním cílem v oblasti bude pokusit se stabilizovat především vnitřní politickou i 

vojenskou situaci, aby byla afghánská vláda schopná postupně převzít kontrolu nad 

konfliktem s Talibanem. V dlouhodobém horizontu očekávají Američané stažení 

svých jednotek, termín však dosud nebyl specifikován.  

 

Irácký konflikt je jedním z hlavních zahraničně politických témat prezidenta 

Obamy. Stejně jako ve svých předvolebních prohlášeních i v současnosti trvá na 

rychlém ukončení války a stažení Amerických jednotek z oblasti. Oproti tomu 

francouzská vláda, která do Iráku díky odmítavému postoji prezidenta Chiraka vojáky 

neposlala, se bude v blízké budoucnosti zabývat jednáním o vyslání misí OSN do 

země. V Iráku trvá konflikt již šest let a situace ani zde není stabilizována. Po 

americké invazi do Iráku se společnost ještě výrazněji rozštěpila na sunnity 

podporující svržení Husajnova režimu a proti nim stojící šíity. Sunnitské a šíitské boje 

zde přerostly v občanskou válku, která se projevuje četnými sebevražednými útoky, 

radikálnější šíité jsou navíc podporováni ze sousedního Íránu. Američané plánují do 

roku 2011 úplně opustit Irák a do té doby chtějí přispět k co největší rovnováze 

v zemi. Podpora iráckého prezidenta Talabaniho je zásadní pro jeho další 

vyjednávání s povstalci a pro zmírnění násilí. V iráckém konfliktu jsou pozice USA a 

Francie odlišné, zatímco Francie se začíná více angažovat v mírovém procesu135, 

angažovanost Spojených států v oblasti bude postupně slábnout. Do roku 2011 se 

ale chtějí zaměřit na pomoc ve výcviku irácké armády a na opatření směřující 

k posílení legitimní vlády. 

 

Kromě těchto zásadních témat řešení mezinárodních konfliktů se politika 

Francie a USA bude zaměřovat na otázky klimatických změn. Francie zde bude 

jednat se Spojenými státy v rámci EU a jejich společným cílem bude pokročit ve 

spolupráci v dané oblasti a také pokusit se přimět co nejvíce světových aktérů, aby 

se k jejich úsilí připojili. Hlavní prostředky účinného boje proti klimatickým změnám, 

                                                 
135 Francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner od léta 2007 mnohokrát navštívil Irák a vyjednával s jeho 
představiteli možný plán obnovy země. 
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které se zatím daří aplikovat v rámci EU jsou prosazování ekologického hospodářství 

a snaha o snižování emisí CO2. Společné úsilí představitelů vlád EU a USA vyvrcholí 

během švédského předsednictví v prosinci 2009 na zasedání OSN o klimatických 

změnách v Kodani. Na tomto zasedání bude hlavím cílem dohodnout další postupy 

pro boj s klimatickými změnami a začít pracovat na dokumentu, který nahradí Kjótský 

protokol, jehož platnost končí roku 2012. Spojené státy v čele s prezidentem 

Obamou po dlouholetém váhání přijaly výzvu stát se jedním z vůdčích států, které 

budou podporovat ekologické hospodářství, budou pracovat na hledání náhradních 

energetických zdrojů a zavážou se ke snižování emisí. Právě členství USA mezi 

státy, které berou vážně environmentální politiku je z pohledu EU důležité, má 

napomoci přesvědčovat další státy k připojení k této politice a dodá jí globální 

rozměr.  

 

Očekávaný vývoj ve francouzsko-amerických vztazích lze charakterizovat 

především jejich dalším sbližováním a rovnocennému postoji k mezinárodním 

otázkám. Hlavně od francouzského prezidenta lze očekávat aktivní přístup 

k tématům týkajícím se mezinárodních konfliktů. Podle mého názoru Sarkozy 

nebude v nejbližší době stavět vztah se Spojenými státy nad francouzskou politiku 

uvnitř EU. Pro Unii nastává klíčové období díky očekávaným volbám do Evropského 

parlamentu a brzkému schválení Lisabonské smlouvy. Po těchto událostech bude 

následovat další pokrok ve vztazích se Spojenými státy.  
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5. Závěr 
 

 

Intenzita vztahů mezi Francií a Spojenými státy výrazně zesílila v průběhu první 

poloviny dvacátého století, kdy Evropa čelila dvěma světovým válkám a Spojené 

státy se v obou těchto konfliktech projevily jako rozhodující faktor vítězných koalic. 

V období studené války, kdy byl svět rozdělen železnou oponou na dva ideologicky 

proti sobě stojící celky Západu a Východu se dobrý vztah s Amerikou stal pro 

západoevropské státy nezbytností, ať kvůli vojenské síle, kterou Amerika 

disponovala, nebo finanční pomoci, kterou poskytla státům západní Evropy na 

poválečnou obnovu.  

 

Po pádu komunistických režimů ve východní Evropě a rozpadu Sovětského 

svazu se pro Francii i Spojené státy objevily nové pohledy na vzájemné partnerství. 

Zatímco Spojené státy se pomalu začaly stahovat z evropského prostoru, Francie se 

cítila ohrožena sjednoceným, ekonomicky silným Německem, které se snažila ještě 

pevněji připoutat k Evropskému společenství. Přátelské vztahy mezi Francií a USA 

začaly nacházet svá citlivá místa – například s příchodem Clintonovy administrativy, 

která s vidinou nového uspořádání světa po studené válce začala prosazovat politiku 

amerických zájmů ve světě. Tento trend vyvrcholil na počátku jedenadvacátého 

století, kdy v důsledku teroristických útoků na New York a Washington Američané 

zaútočili na Irák s nebývalou nedočkavostí a bez jakékoli konzultace se svými 

evropskými spojenci. Tato událost znamenala na několik let ochlazení francouzsko-

amerických vztahů, neboť to byl hlavně francouzský prezident Chirac, kdo se 

s podporou Německa postavil americkému jednání na odpor.  

 

Když byl v roce 2007 Jacques Chirac vystřídán Nicolasem Sarkozym, politikem, 

který rozhodně neskrýval své rozhodnutí učinit z Francie stát, který opět naváže na 

svou slávu z minulosti, zdálo se, že se vztahy s USA vrátí na úroveň přátelství a 

porozumění. Sarkozy je v čele Francie prvním politikem, který nezažil hrůzy světové 

války, symbolizuje pro Francii nový impuls po letech stagnace jak v oblasti 

ekonomiky, tak v domácí nebo zahraniční politice. Díky svému ráznému a jasnému 

vyjadřování, ochotě vysvětlovat a hlavně díky energii, s jakou přistupuje k novým 
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výzvám v reformování Francie a způsobu čelit globalizovanému světu působí jako 

ojedinělý úkaz na evropské politické scéně, který vzbuzuje jistě mnoho očekávání.  

 

Sarkozyho zahraničně politická vize má s domácí politikou společnou osu: chce 

se významnou měrou podílet na usmíření Francouzů mezi sebou, reformovat 

francouzskou domácí politiku a především se pokusit změnit některé zažité 

stereotypy francouzské společnosti, které jí mohou bránit v přeměně v moderní 

společnost, která obstojí v globalizovaném světě. V zahraniční politice Sarkozy na 

tuto základní ideu navazuje znovu získáním pozic, které v minulosti Francie ztratila: 

vrátit ji do čela Evropské unie, kde je její přirozené místo a obnovit uvadající vztah se 

Spojenými státy, posílit jej vzájemným respektem a důvěrou mezi oběma partnery. 

Pro Sarkozyho se objevila výrazná příležitost pro demonstraci otevřenosti zahraniční 

politiky při předsedání Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2008.  

 

Francouzský prezident se od počátku prezentoval ve vztahu k Americe jako 

nositel nové politiky úcty a respektu, který bude založen na hlubší spolupráci a 

důvěře. Jeho předchůdce  především ve druhém volebním období zaujímal ke 

Spojeným státům zpočátku sice přátelský vztah, nicméně koncem roku 2002 a 

počátkem 2003 se jeho rétorika prudce změnila v souvislosti s rozhodnutím Bushovy 

administrativy podniknout invazi do Iráku. Chirakovi nejvíce vadil přístup americké 

strany, která rezignovala na jakýkoli diplomatický postup a po ultimativním prohlášení 

zvolila cestu vojenské intervence. Navíc důvody k intervenci (Irákem držené zbraně 

hromadného ničení) nebyly prokázány jako pravdivé, inspektoři vyslaní OSN nic 

podobného nezajistili. Chirakovo jasné postavení proti americké invazi bylo 

v Americe vnímáno jako neloajální přístup ke spojencům, Francie byla v americkém 

tisku označována za nespolehlivého partnera (navíc Chirac byl podporován 

německou stranou, což jeho protestům zvýšilo kredit). Odtažité vztahy mezi Francií a 

USA vydržely až do konce Bushova prvního volebního období. Po jeho znovuzvolení 

začala na obou stranách Atlantiku opatrná politika přibližování, byla to hlavně 

americká strana, kdo začal usmiřovací proces s Francouzi (návštěva nové ministryně 

zahraničí USA Condoleezy Riceové v Paříži v únoru 2005). Nicméně nelze tvrdit, že 

by mezi Chirakem a Bushem došlo k srdečnému usmíření, šlo spíše o normalizaci 

vztahů. Sarkozy již půl roku před svým zvolením oznamoval Američanům nový obrat 

v transatlantických vztazích mezi Francií a USA. Vlastně měl dobře připravenou 
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půdu pro svoji politiku prohlubování vztahů s Amerikou: rok a půl po jeho zvolení se 

měl v Americe volit nový prezident, který vystřídá stále méně populárního Bushe a 

který bude muset změnit strategii v Iráku, pokud chce uspět u voličů. Ostatně při své 

cestě do USA v září 2006 se Sarkozy setkal s oběma kandidáty na prezidentskou 

funkci Obamou i McCainem. Nutno poznamenat, že si Sarkozy nemohl přát jiný 

výsledek voleb než zvolení Obamy, jehož prioritami v zahraniční bylo kromě odchodu 

amerických jednotek z Iráku také přibližování se spojenci. Nicméně by 

pravděpodobně svou politiku přibližování Francie a USA nezměnil ani kdyby volby 

vyhrál John McCain. Obamova volba mu pouze pomůže snáze navázat hlubší 

kontakt. 

 

 Během dosavadního působení Nicolase Sarkozyho v čele Francie proběhla ve 

Spojených státech výměna v Bílém domě, v lednu 2009 se stal novým prezidentem 

Barack Obama. Jeho příchod do čela americké administrativy se v jednom detailu 

podobá nástupu Sarkozyho do prezidentské funkce: jde v obou případech o dlouho 

očekávanou změnu, která má zásadním způsobem ovlivnit pohled na oba státy 

v očích veřejnosti. Ovšem na rozdíl od Sarkozyho Obama nepoužívá agresivní 

rétoriku, není tak výrazným agitátorem změn, jeho autorita přichází spontánně, 

možná proto, že to je první Afroameričan v čele USA – to mu alespoň v počátku 

může v mnohém pomoci, například v jeho mediálním obrazu nebo při navazování 

kontaktů v zahraničí. Také na evropskou, respektive francouzskou veřejnost  může 

Obama působit jako někdo, komu jde o pozitivní obraz Ameriky ve světě. Obecně 

prezentace zahraniční politiky jeho administrativy se odklání od trendu nastoleném 

v USA po skončení studené války, kdy s prezidentem Clintonem začalo období 

prosazování amerických zájmů v mezinárodních vztazích. Obama navíc střídá v čele 

USA muže, který byl v Evropě mnohdy vnímán spíše jako „kovboj“, věřící 

konzervativec, který toho navíc o Evropě příliš neví136, než jako politik, kterému 

záleží na shodě a dobrých vztazích s evropskými spojenci. Má tedy i v tomto ohledu 

dobrou počáteční pozici u svých protějšků na druhé straně Atlantiku. Společný 

postup v mezinárodních vztazích Sarkozyho a Obamy také rozhodně pomáhá 

k zmírnění anti-amerických myšlenek ve Francii i v Evropě, které vzbudila touha 

                                                 
136 Toto klišé se však podle mého názoru velmi vžilo zvláště u evropské veřejnosti a dávalo příčiny k probouzení 
anti-amerikanismu. Též RUBIN, Barry M.: Understanding anti-americanism, 12.4.2004, Ústav mezinárodních 
vztahů, Praha 2004 
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Američanů dokázat, že si válečný konflikt v Iráku mohou vyhrát sami i bez větší 

podpory v Evropě. Díky obratu ve vnímání mezinárodní scény Obamovou 

administrativou a jeho přijetím v Evropě fenomén anti-amerikanismu nebude 

v nadcházejícím období tolik aktuální.  

 

Spojené státy a Francie mají mnoho společných témat v zahraniční politice. Zde 

je nutné připomenout, že Francie bude často jednat v rámci Evropské unie, nepůjde 

tedy vždy čistě jen o dvoustranné, případně multilaterální jednání se zastoupením 

samotné Francie. Nejčastější spolupráce mezi oběma státy bude probíhat v rámci 

společných operací NATO a na zasedáních RB OSN. Nejaktuálnějším problémem, 

který bude nutné vyřešit, jsou konflikty v Afghánistánu a Iráku. Ačkoli mají obě strany 

nestejné pozice v těchto konfliktech, zvláště v Iráku, kde Francouzi nemají své 

vojáky, budou maximálně spolupracovat. V Afghánistánu na postupném uklidnění 

situace a stabilizace země do té míry, aby byla možnost předat její správu plně do 

rukou Afghánců. Důležité budou volby v létě 2010, na jejichž zajištění se oba 

spojenci budou podílet. Irácký konflikt je zásadním tématem pro Obamu, který slíbil 

stažení amerických vojsk do konce roku 2011. Francouzi budou pro stabilizaci Iráku 

spolupracovat v rámci mírových jednotek OSN. Dalším klíčovým tématem je trvající 

nestabilita na blízkém východě, kde se bude nutné zaměřit hned na několik otázek: 

tradiční izraelsko-palestinský konflikt, íránská hrozba jadernými zbraněmi a syrsko-

libanonský problém, které spolu navzájem souvisí a jejich řešení bude vyžadovat 

maximální míru porozumění a diplomatického úsilí. Také otázky dodržování lidských 

práv a stále naléhavější problém se změnami klimatu ve světě budou oblastmi, na 

kterých budou chtít oba státy spolupracovat.  

 

Je zřejmé, že Sarkozyho aktivita v obnovení dobrého vztahu se Spojenými státy 

je přímo úměrná jeho přesvědčení, že Francie musí hrát ústřední roli ve světovém 

dění. Toto přesvědčení má kořeny ve Francouzské revoluci, kdy Francie „objevila“ 

formu politického státu, založeném na ústavě, lidských právech, vytvořila politicky 

smýšlejícího občana, který 
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„…činí Francii jedinou politickou entitou, která může hrát rozhodující roli 

v konstruování politicky jednotné Evropy.“137  

 

Pro Francii je přirozené stát v čele Evropské Unie, může tedy jako jedna 

z předních zemí Evropy hrát významnou roli ve světě jako partner Spojených států. 

Francie potřebuje udržovat dobré vztahy s USA, bez nich by nemohla mnohé 

záležitosti ovlivňovat. Na počátku svého působení v roli prezidenta hovořil Sarkozy o 

nové politice ve vztahu ke Spojeným státům. Tato politika sbližování však není nová 

jako taková, pouze intenzita spolupráce, kterou chce Sarkozy podporovat, může být 

novinkou ve francouzsko-americkém vztahu. Vzájemná spolupráce fungovala jak za 

prezidenta Chiraka, tak za jeho předchůdců. Obnovování spojenectví nemůže být 

posuzováno jako zlom v zahraniční politice, Sarkozy plynule pokračuje ve svých 

aktivitách ve stopách Chiraka, který v závěrečných letech svého mandátu na 

francouzsko-americké partnerství navázal. Pokud bychom nahlíželi Sarkozyho 

zaměření na Ameriku jako nový směr zahraniční politiky, rovněž nelze hovořit o 

novém směru, neboť téměř všichni Sarkozyho předchůdci v páté republice udržovali 

dobré vztahy se Spojenými státy. Je samozřejmě nutné vzít v úvahu mezinárodní 

situaci vyplývající z několik desítek let trvající studené války, kdy bylo spojenectví 

s USA pro západoevropské státy nutností. Dokonce i Charles de Gaulle, jakkoli se 

proti Spojeným státům vymezoval demonstrací nezávislosti (například vlastní 

jadernou zbraní v 60.letech, odchodem z vojenských struktur NATO v roce 1966, 

úsilím vystavět politicky sjednocenou Evropu států nezávislou na USA, v jejímž čele 

bude stát Francie) chápal, že je nutné s Američany udržovat dobré vztahy. Prezident 

Chirac, který byl ve funkci do poloviny devadesátých let se sice zaměřil spíše na 

posílení francouzsko-německého svazku, nicméně ve spojenectví s USA dál 

pokračoval (angažoval se vedle Spojených států například v řešení kosovské krize). 

V otázce hloubky francouzsko-amerického partnerství však neexistuje zřejmě ještě 

uspokojivá odpověď. Dokud trvá Sarkozyho mandát, není možné z nadhledu 

hodnotit, do jaké míry budou obě země spolupracovat. Takové spojenectví, jako 

funguje několik desetiletí mezi Francií a Německem však pravděpodobně očekávat 

nelze.  

                                                 
137 MOÏSI, Dominique: French Policy Toward Central and Eastern Europe, in GRIFFITH, W.E.: Central and 
Eastern Europe: The Opening Curtain? Westview Press, London, 1989, in HOLM, Ulla: The French Garden is 
no Longer what it used be, Copenhagen Peace Research Institute, Copenhagen, 1996 
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6. Résumé 
 

 

Les rélations franco-américaines ont leurs racines dans la premiere moitié de 

20e siecle. Les États-Unis jouaient une role cruciale dans les deux guerres 

mondiales et, notamment apres la deuxieme guerre mondiale, ont fait le garant de la 

paix et de la prospérité dans l´Europe occidentale. La France a eu besoin de 

l´Amérique aussi pour assurer l´attachement de l´Allemagne dans le systeme 

occidental qui garantirait la sécurité pour la France et leurs alliés. Apres la chute du 

mur de Berlin la disposition des forces dans le systeme mondial bipolaire a changé, 

l´Union soviétique dissouait et les États-Unis ont commencé de plus en plus se 

retirer de l´Europe. Les rélations de la France et des États-Unis changeait lentement 

aussi. C´était le président Bill Clinton qui a commencé appliquer une nouvelle 

politique étrangere américaine de ne pa s´engager tellement dans les sujets 

européens et s´intéresser plutot dans les intérets d´Amérique.  

 

Depuis l´arrivé du Clinton a l´administration américaine il y avait peu de 

disputes parmi les alliés. Mais l´interet des États-Unis a leur propre politique 

étrangere menait de temps en temps aux mésententes. Les rélations mutuelles se 

sont aggravées a l´aube du 21eme siecle apres les attentats terorisitques a New York 

et Washington en 2001. Apres une action militaire en Afghanistan qui était menée 

comme une revanche aux attentats par l´Amérique et ses alliés (beaucoup des états 

européens et mondiales ont soutenu l´action des États-Unis diplomatiquement ou 

militairement, comme la France), les États-Unis ont envahi l´Irak sous une suspicion 

des armes de la destruction massive tenus par le régime de Saddam Hussein. 

L´action unilatérale fondée sur l´agrument qui n´était meme pas vérifié par les 

inspecteurs de l´ONU était gravement opposée par le président de la république 

francaise Jacques Chirac et pour des années suivantes a refroidit les rélations 

franco-américaines.  

 

Reprise des positions normales dans l´alliance franco-américaine a commencé 

a la fin du deuxieme quinquennat de Chirac. Son successeur en fonction 

présidentielle, Nicolas Sarkozy, annoncait une rupture dans la politique étrangere 

meme que dans la politique interne de son prédecesseur. L´un des piliers les plus 
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importats de sa politique étrangere était fondée sur la rélation rénouvelée et 

profonde avec les États-Unis, plus rapprochante mais aussi équilibrée au niveau de 

pouvoir exprimer la raison librement l´un a l´autre. Sarkozy voulait rendre aux 

Francais leur fierté d´etre Francais, ramener la France au milieu des puissances 

mondiales qui bougent l´histoire.  

 

Le changement présidentiel aux États-Unis marquait la nouvelle politique 

étrangere meme de l´autre coté de l´océan Atlantique. George W. Bush était 

remplacé par Barack Obama en janvier 2009. Le premier parmi les présidents des 

États-Unis d´origine minoritaire Afro-américaine, relativement jeune, proclamait aussi 

l´orientation de la politique étrangere plus aux relations renforcés avec les alliés 

européens. Les possiblilités de l´Amérique en sphere etrangere étaient certainemet 

mieux que celles de la France (en ce qui concerne l´économie, l´armée, le réseau 

humain..) mais les alliés peuvent etre utiles l´un a l´autre. Le centre de gravité de 

leur coopération sera probablement lié a l´OTAN et sa complémentarité avec les 

forces européennes, les missions de l´ONU et les consultations mutuelles aux 

problemes les plus graves qui bougent le monde contemporain – les guerres 

d´Afghanistan et d´Irak, la non-prolifération des armes nucléaires dans les pays 

instables et non-démocratiques comme l´Iran et la Corée du Nord, l´effort 

diplomatique a resoudre le conflit israélo-palestinien, meme que les défis de la 

globalisation comme la lutte contre le réchauffement climatique. Le but le plus 

important pour la présidence d´Obama c´est le sort de l´Irak et le retrait de l La 

France comme les États-Unis veulent aussi s´engager fortement au respect des 

droits de l´homme dans le monde (comme de négocier immédiatement de la crise de 

Darfur).  

 

Président francais et son vis-a-vis américain semblent d´avoir les buts de leurs 

activités a l´étranger tres semblables. Ce qui pourait leur aider de mieux s´entendre 

c´est leur compotrement parmi eux qui sera inverse a celui du présidents Clinton et 

Bush des années précédentes. Nicolas Sarkozy espere de maintenir leur rélation 

assez vivante et active, pourque la France pourra bien d´en profiter. Les rélations 

futures des deux acteurs peuvent bien montrer l´image meilleure des États-Unis en 

France. L´anti-américanisme qui était présent parmi les Francais des le début de la 

guerre irakienne n´y aura pas lieu.  
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En ce qui concerne la rupture dans les rélations internationales de la France, le 

pays va probablement mener la politique plus proche a l´Amérique que les 

prédecesseurs de Sarkozy mais en fait il na s´agisse pas de la politique nouvelle. 

Les Francais et les Américains étaient toujours dan le passé plus au moins alliés, 

meme si a l´époque de Charles de Gaulle il y avait plusieurs disputes (culminées par 

la retraite de la France des structures militaires de l´OTAN en 1966). Les rélatoins 

franco-américaines se sont conservées et renforcées pour le futur. La profondeur de 

cette rélation est encore dificile a déviner, car la présidence de Sarkozy est encore 

en mi-temps et pour cela on devra en refléchir plus tard. Pour le moment la France 

comme toute l´Union européenne attend la ratification du traité de Lisbonne qui va 

tracer meme les conditions pour la politique étrangere de l´UE.  
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