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Miroslav Tůma

ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA 
A ŠIRŠÍ MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI

„My lid Spojených národů, jsouce odhodláni uchrá-
nit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za 
našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, 
prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, 
v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná 
práva mužů i žen a národů velkých i malých, vytvo-
řit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedl-
nost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných 

pramenů mezinárodního práva, podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní 
úroveň ve větší svobodě, a k tomu cíli pěstovat snášenlivost a navzájem žít v míru 
jako dobří sousedé, sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a bezpeč-
nosti, přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo uží-
váno jinak než ve společném zájmu, a používat mezinárodního ústrojí k podpoře 
hospodářského a sociálního povznesení všech národů, rozhodli jsme se sdružit 
své úsilí, abychom těchto cílů dosáhli.“

(z úvodu Charty Organizace spojených národů)

„Tuto knihu by měl číst každý, kdo chce znát souvislosti dohody o omezení jader-
ného programu Íránu z léta 2015. Přední český odborník na nukleární odzbroje-
ní Miroslav Tůma v ní vysvětluje nejen dohodu a bezprostřední okolnosti jejího 
dojednání, ale také její význam v rámci širšího úsilí o nešíření jaderných zbraní 
a napjaté situace na Středním východě. Probírá také postoj hlavních regionál-
ních odpůrců dohody Saúdské Arábie a Izraele i roli USA, EU a Ruska. Nezbytné 
čtení pro všechny, kteří chtějí znát základní fakta o dohodě, jejímž prostřednic-
tvím se Írán pokouší znovu získat legitimitu na mezinárodní scéně.“

Prof. Pavel Barša,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

a vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

„Miroslav Tůma se ve své knize podrobně zabývá jedním z nejzásadnějších fe-
noménů v oblasti jaderné diplomacie posledních let, kterým je uzavření jaderné 
dohody s Íránem. Kniha čtenáři poslouží jako komplexní průvodce labyrintem 
vyjednávacích procesů, na který pohlíží z pohledu postojů celé řady regionál-
ních i globálních aktérů.“

PhDr. Michal Smetana,
vědecký pracovník Střediska bezpečnostní politiky

na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
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Úvodní slovo

V životě člověka jsou dny, na které po celý život nezapomene, nevytěsní se mu z pa-
měti. Mohou to být události osobního či společenského charakteru nebo se mohou tý-
kat světového dění.

Jako příslušník dnes již v podstatě nejstarší generace nikdy nezapomenu na 
30. září 1938. Je to jedna z mých nejstarších dětských vzpomínek. Jako třiapůlletý 
kluk jsem poslouchal nekonečně se opakující a v tomto historickém kontextu až zlo-
věstnou rozhlasovou znělku ze Smetanovy Vltavy, když se čekalo, bude-li podepsá-
na v Mnichově ta známá a potupná dohoda.

Stejně tak bych mohl popsat 15. březen 1939, kdy jsem byl u strýce v Brandýsku 
u Kladna a od Slaného se v ranní mlze nad zasněženou silnicí blížila ku Praze kolo-
na wehrmachtu. Nezapomenu ani na den, kdy v heydrichiádě přišli do našeho rodin-
ného domu příslušníci SS a gestapa. A také na nezapomenutelný 9. květen 1945, kdy 
do Kralup nad Vltavou přijeli rudoarmějci. Bohužel ani na 21. srpen 1968, kdy Pra-
hu okupovali jejich děti.

Proč se o těchto významných dnech v naší, evropské a světové historii zmiňu-
ji v úvodním slovu k publikaci dr. Tůmy tak obšírně? Se stejnou naléhavostí si totiž 
pamatuji úterý po pondělním 6. srpnu 1945. Šel jsem z trafiky s otcovými cigareta-
mi značky Zora a s ranními novinami, kde na první straně byl titulek se zprávou, že 
byla svržena atomová puma na Hirošimu. Poprvé jsem se zároveň dočetl, že začala 
atomová éra.

V evropské poválečné atmosféře jsme tuto událost přijali radostně. Po porážce ital-
ského fašismu a německého nacismu zvěstovala také blízký konec japonského mili-
tarismu. Takové zbrani se při vedení klasické války nedalo čelit.

Logicky se už tenkrát diskutovalo, zda použití tak strašné zbraně bylo z lidského 
hlediska oprávněné, resp. zda jako dostatečné odstrašení nestačilo pumu svrhnout na 
území neobydlené. Američané argumentovali tím, že by to pravděpodobně Japonce 
od pokračování války neodradilo. A na základě analýzy probíhajících bojů a lidských 
ztrát odhadli, že by v dalších bojích mohl padnout až milion amerických vojáků.

Barack Obama měl v roce 2016 jako první americký prezident tu odvahu Hiroši-
mu navštívit. Spekulovalo se o tom, zda se Japoncům omluví. Neomluvil. Ale každou 
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událost je nutné hodnotit v dobovém kontextu. Je to jako s našimi polemikami o od-
sunu Němců. Minulost nelze hodnotit podle současných kritérií.

Po svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki se v dalších letech s přibližu-
jící se a prohlubující se studenou válkou staly vlastníky atomových zbraní i další vel-
moci. V médiích se objevil termín overkill, přezabití. Zásoby jaderných zbraní dosáh-
ly takové ničivosti, že by stačily na několikanásobné vyhubení lidstva.

Současně se začalo také mluvit i o atomovém patu. Tedy jako o vyrovnanosti ja-
derných sil a zároveň jisté záruky, že se nikdo z vlastníků jaderných zbraní nepokusí 
mezi nimi rozpoutat válku, protože by měla katastrofické následky.

Většina zemí vlastnící atomové zbraně nebo o ně usilující argumentuje tím, že bez 
nich je jejich bezpečnost a obrana v jaderné době nemožná. Na světovém společenství 
je, dát jim takové záruky, aby se jich mohly vzdát nebo o ně neusilovat. Kim Čong- 
-unově Severní Koreji tyto zbraně zjevně slouží k politickému vydírání.

Od zrodu první jaderné zbraně a jejího vojenského využití vznikly stovky a mož-
ná tisíce scénářů, co by k vyvolání atomové války mohlo vést a jak by takové střetnu-
tí vypadalo. Jeden z posledních vytvořil analytik časopisu The Week Kyle Mizokami. 
Podle něho by k použití jaderných zbraní mohlo dojít v případě, kdy by jedna z boju-
jících stran dospěla k závěru, že ve válce vedené klasickými zbraněmi bude poražena.

V současné době je nejvážnějším nebezpečím, že by se jaderné zbraně mohly do-
stat do rukou dalších autokratických a totalitních režimů a dokonce i teroristů.

Nejvážněji se k problematice šíření jaderných zbraní krátce po uvedení do Bílého 
domu vyjádřil americký prezident Barack Obama při své návštěvě Prahy. Dal otevře-
ně najevo, že jde o velmi důležitý, ale zároveň náročný a dlouhodobý cíl.

O tom, jak se vyvíjí jeho realizace v jedné z nejohroženější části světa, v blízko-
východním regionu, pojednává tato velmi záslužná a na vysoké profesionální úrovni 
zpracovaná vědecká publikace.

V centru pozornosti je především íránský jaderný program a jeho zákaz jako zá-
kladní předpoklad vytvoření bezjaderné zóny v tomto teritoriu, a zodpovězení otáz-
ky: Jakou roli v něm hrají hlavní velmocenští aktéři, jako jsou Spojené státy, Ruská 
federace i Evropská unie, a také regionální mocnosti jako Turecko, Saúdská Arábie 
a Izrael? Autorova práce tak umožňuje kvalifikovaně nahlédnout do tohoto ohrože-
ného prostoru v souvislosti s jednou z nejnebezpečnějších zbraní hromadného ničení.

Antonín Rašek
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Předmluva

Vážení čtenáři,

předkládaná publikace časově pokrývá období přibližně od poloviny r. 2013 do po-
loviny r. 2016. Vzhledem k jejímu přednostnímu zaměření na íránskou jadernou do-
hodu a její širší mezinárodní souvislosti volně doplňuje a navazuje na některé pasáže 
z předchozí autorovy knihy z r. 2014 s názvem Jak dál v jaderném nešíření a odzbro-
jování. Je výstupem grantového projektu „Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie 
a empirická analýza“, registrační číslo projektu 13-26485S panelu č. P408. Kniha je 
rovněž součástí aktivit Centra pro mezinárodní právo Ústavu mezinárodních vztahů, 
jehož je autor členem.

Kniha má převážně deskriptivně analytickou povahu a s výjimkou závěrečné pa-
sáže (Závěry a další předpokládaný vývoj) ponechává spíše na čtenáři, aby si učinil 
vlastní úsudek. V první části se věnuji především procesu sjednávání dlouhodobé do-
hody s Íránem o jeho jaderném programu, popisu průběhu a hodnocení jeho hlavních 
fází, dosaženého výsledku a následného plnění. Při hodnocení významu dohody, ma-
jící pozitivní přesah z regionálního na globální zefektivnění mezinárodního úsilí v ob-
lasti jaderného nešíření, nebylo možné se vyhnout jejímu zasazení do širšího rámce, 
což je obsahem druhého a obsáhlejšího bloku publikace. Při nesnadném zvažování 
všech mezinárodních souvislostí jsem získal přesvědčení, že na prvním místě by měl 
být uveden, zejména z důvodu krizového vývoje v blízkovýchodním regionu, struč-
ný přehled mezinárodního úsilí o vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení 
v této oblasti. S ohledem na jaderně-neproliferační charakter dohody a zřetelnou vaz-
bu na hlavní mezinárodněprávní instrument, vztahující se k jaderným zbraním, kterým 
je Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), měla by být na druhém místě zmíněna 
její poslední a bohužel neúspěšná hodnotící konference z r. 2015.

Následovala úvaha o pořadí hlavních blízkovýchodních mocností se vztahem k Írá-
nu a sjednané dohodě. Zde se mi zdálo nejpříhodnější uvést na prvním místě hlavní 
odpůrce dohody, kterými jsou Saúdská Arábie a Izrael, z pohledu vývoje jejich po-
stojů a motivace přijímaných protiíránských opatření. Větší pozornost jsem záměrně 
věnoval Saúdské Arábii, zejména s přihlédnutím k zásadní blízkovýchodní mocenské 
saúdsko-íránské rivalitě, vycházející mj. z odlišného přístupu k výkladu islámu. Mezi 
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hlavní blízkovýchodní hráče, a zejména v souvislosti se sjednanou íránskou jadernou 
dohodou, patří USA, EU a Rusko, jejichž vztahy s Íránem a blízkovýchodní politika 
jsou rovněž předmětem hodnocení v rámci širších mezinárodních souvislostí. I když 
Turecko není geograficky řazeno do blízkovýchodního regionu a je spíše součástí jeho 
širšího okolí, turecká zahraniční a vojenská politika, podmíněná hlavními rysy vnit-
ropolitické situace, vývoj v oblasti ovlivňuje. Děje se tak zejména ve vztahu k řešení 
situace v Sýrii a Iráku, a proto i hodnocení blízkovýchodní politiky této země je sou-
částí bloku věnovaného mezinárodním souvislostem. Při hodnocení politiky zmíně-
ných hlavních blízkovýchodních mocností, ve vztahu k Íránu, dohodě a uvedenému 
regionu, nebylo možné jít do všech podrobností, protože jejich detailní zpracování 
by vydalo na samostatné publikace. Snažil jsem se proto poukázat na hlavní charak-
teristiky jejich postojů dokumentujících motivy a geopolitické, bezpečnostní, vojen-
ské a ekonomické zájmy ve vzájemných souvislostech.

Dynamický a překotný vývoj v blízkovýchodní oblasti, navíc plný absurdních pa-
radoxů a protikladů, zpracování publikace komplikoval. Zmíněné absurdnosti lze cha-
rakterizovat na příkladu, kdy jeden členský stát Severoatlantické aliance nejefek-
tivnější vojenskou pozemní sílu proti džihádistům tzv. Islámského státu, tj. kurdské 
bojovníky, všestranně vojensky podporuje. Druhý, ve stejné době, je označuje za te-
roristy, zabíjí je, bombarduje jejich základny, města a vesnice. Stejně tak je nutné po-
ukázat na odlišnost priorit hlavních muslimských zemí, tj. Saúdské Arábie a Turecka, 
v kontrastu s hlavním cílem koalice vedené Spojenými státy v boji proti teroristické 
hrozbě tzv. Islámského státu a dalších teroristických organizací. I když došlo k někte-
rým úspěchům v protiteroristickém tažení, celkově však zmíněné rozpory efektivitu 
tohoto úsilí výrazně snižují. Dochází rovněž k vytváření dříve nepředstavitelných ne-
formálních aliancí bývalých úhlavních nepřátel (viz např. Izrael a sunnitské arabské 
země), které sjednocuje společná hrozba představovaná údajně Íránem.

První blok monografie, s názvem Íránská jaderná dohoda, v prvních dvou částech 
poukazuje na její význam, zejména z hlediska hlavních aspektů krizového charakte-
ru tohoto regionu, shrnuje historii vývoje íránského jaderného programu a uvádí zá-
kladní charakteristiku země. Třetí část tohoto bloku popisuje hlavní etapy sjednávání 
dohody a charakterizuje její hlavní oponenty, čtvrtá část se již zaměřuje na její plnění.

Druhý blok, který jsem pojmenoval Širší mezinárodní souvislosti, je se svými osmi 
částmi obsáhlejší. Kromě prvních dvou, které se zabývají úsilím o vytvoření blízkový-
chodní zóny bez všech zbraní hromadného ničení a 9. hodnotící konferencí Smlouvy 
o nešíření jaderných zbraní, jsou zbývající části již věnované činnosti hlavních blíz-
kovýchodních aktérů. Struktura kapitol pojednávajících o těchto aktérech (Saúdská 
Arábie, Izrael, USA, Evropská unie, Ruská federace a Turecko) je přibližně stejná. 
V úvodní části se věnuji vztahům těchto zemí s Íránem a jejich postojům k jaderné 
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dohodě. K objasnění motivace jejich politiky a přijímaných opatření jsem pokládal 
za nutné stručně zmínit jejich historii, s důrazem na politiku v době po ukončení stu-
dené války. Významný mezník v této politice představovalo tzv. arabské jaro a ná-
sledný vývoj.

V části nazvané Závěry a další předpokládaný vývoj jsem se pokusil, na základě 
stupně poznání a informovanosti k datu odevzdání knihy editorovi, tj. k 15. září 2016, 
shrnout význam íránské jaderné dohody a postoje hlavních blízkovýchodních moc-
ností a současně odhadnout jejich další postup. Je nesporné, že od r. 2017 význam-
nou úlohu sehraje i osobnost příštího amerického prezidenta a jeho administrativy, 
zejména z hlediska případné návaznosti na blízkovýchodní strategickou vizi Barac-
ka Obamy. Narůstající geopolitický vliv Ruska a jeho nejbližšího íránského spojen-
ce v tomto regionu bude mít nepochybně rovněž dopad na formování dalšího vývoje 
blízkovýchodního uspořádání. Zajímavým fenoménem je prohlubování rusko-izrael-
ských vztahů, které by mohlo případně pozitivně ovlivnit stávající situaci, mj. i v iz-
raelsko-palestinských vztazích. Základním a rozhodujícím předpokladem je ovšem 
politická vůle a upřímná ochota zúčastněných stran ke změně současného statusu quo, 
který nic neřeší a jenom dále prohlubuje tamní výbušnou situaci.

Text monografie doplňuje slovník základních pojmů s definicemi, dále seznam 
zkratek a abecední jmenný a věcný rejstřík. Součástí knihy je rovněž deset příloh, je-
jichž výběr by podle autora mohl čtenáři do určité míry usnadnit celkovou základní 
orientaci v uvedeném složitém a komplexním blízkovýchodním procesu.

V závěru předmluvy bych rád ocenil spolupráci mimoústavních a ústavních kole-
gů a kolegyň. Velmi si vážím úvodního slova PhDr. Antonína Raška (genmjr. v. v.), 
umocněného jeho osobními vzpomínkami. Děkuji oponentům – doc. JUDr. Janu On-
dřejovi, CSs., DSc., z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK v Praze 
a Ing. Břetislavu Turečkovi, vedoucímu Centra pro studium Blízkého východu na ka-
tedře mezinárodních vztahů a evropských studii Metropolitní univerzity Praha za kri-
tické připomínky a podnětná doporučení ke zkvalitnění finální podoby publikace. Při 
jejím průběžném zpracování mi velmi pomáhaly názory a hodnocení blízkovýchod-
ních a jaderně-odzbrojovacích odborníků – Prof. Pavla Barši, vědeckého pracovníka 
z Ústavu mezinárodních vztahů a PhDr. Michala Smetany, výzkumného pracovníka 
Střediska bezpečnostní politiky na Institutu politologických studií Fakulty sociálních 
věd UK v Praze. Těmto kolegům proto rovněž patří můj dík. Za významný podíl na 
zpracování kapitol věnovaných Rusku, Turecku a USA bych také rád poděkoval Mgr. 
et Mgr. Lukáši Tichému, Ph.D., výzkumnému pracovníku Ústavu mezinárodních vzta-
hů v Praze, Ing. Kristýně Tamchynové, manažerce podpory výzkumu v Ústavu mezi-
národních vztahů v Praze a doktorandce Střediska mezinárodních studií Jana Masa-
ryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Ing. Anetě 
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Hlavsové, BA, doktorandce Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Oceňuji rovněž podíl indo-
néské stážistky Candini Candanily za přípravu podkladových materiálů a cenné kon-
zultace k islámskému hnutí. Vstřícný přístup pracovnic knihovny k získání podkla-
dových materiálů také zaslouží mé poděkování.

Miroslav Tůma

Názory vyjádřené v monografii nelze považovat za stanoviska žádné české instituce, 
jde výhradně o názory autora. Informace v textu jsou aktuální k 15. září 2016.
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I. Úvod

1. OBECNÉ ZHODNOCENÍ VÝZNAMU DOHODY
 

Íránský jaderný program dlouhodobě vytvářel jednu z nejsledovanějších mezinárod-
ních bezpečnostních krizí a vážný jaderně-proliferační problém, přesahující regionál-
ní rámec. V průběhu inspekčních kontrol íránského jaderného programu Mezinárodní 
agentura pro atomovou energii (dále MAAE) získala přesvědčení o snaze íránské stra-
ny ukrývat některé části jaderného programu a příslušná zařízení před inspektory této 
organizace. Přes opakovaná tvrzení íránského vedení o mírovém charakteru jaderné-
ho programu se tak vytvářelo podezření, i když jednoznačně neprokázané, že íránský 
jaderně-obohacovací program má, kromě mírového, rovněž vojenský účel, podobně 
jako to bylo v případě Iráku, Libye a KLDR. Následovalo přijetí několika sankčních 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN (dále RB OSN) a samostatná sankční opatření, vy-
hlašovaná iniciativně zejména USA a EU.

Dne 14. července 2015 ve Vídni se podařilo úspěšně ukončit několikaleté diploma-
tické jednání o íránském jaderném programu. Kromě Íránu se jednání zúčastnilo pět 
stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tzv. P5 (ČLR, Francie, Ruská federace, USA, 
Velká Británie) a Německo, při koordinačním úsilí EU. Sjednaný dokument má název 
Společný komplexní akční plán (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) a jedná 
se o politickou dohodu, která nemá charakter právně závazné smlouvy.

Sjednání dohody je výjimečnou a pozitivní událostí. Svými bezpečnostními důsled-
ky, zejména v oblasti posílení jaderného nešíření, by mělo, při překonání etnicko-ná-
boženských předsudků a politické vůli všech států Blízkého východu, příznivě ovliv-
nit vývoj v tomto krizovém regionu a přispět k jeho stabilizaci.

Jak několikrát uvedl americký ministr zahraničních věcí John Kerry ve svých vy-
stoupeních na podporu dohody, ustanovení dokumentu nespočívají na důvěře, nýbrž 
důsledně na striktním, ověřitelném a časově vymezeném plnění přijatých závazků 
vztahujících se výhradně k íránskému jadernému programu. Proto také americké sank-
ce týkající se např. íránské podpory terorismu, porušování lidských práv aj. nejsou 
součástí dohody a zůstávají v platnosti. Z vývoje, jenž předcházel uzavření dohody, 
vyplývá, že JCPOA nemá racionální alternativu. Při nedosažení dohody by Írán zřej-
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mě pokračoval v neomezeném obohacování uranu a výroby plutonia, a to při součas-
ném nárůstu rizika vypuknutí blízkovýchodního konfliktu.

 

2. SJEDNÁNÍ DOHODY A KRIZOVÝ BLÍZKOVÝCHODNÍ REGION
 

O významu dohody svědčí zejména skutečnost, že k sjednání došlo za situace pokra-
čujících občanských válek v Sýrii, Iráku, Libyi a Jemenu a na pozadí etnicko-nábo-
ženských střetů a středověkých krutostí džihádistů tzv. Islámského státu a dalších te-
roristických organizací. Region v současné době charakterizuje hlavní mocenský střet 
o hegemonii mezi sunnitskými islámskými arabskými státy vedenými Saúdskou Ará-
bií, včetně islámského Turecka, na straně jedné a šiítskými režimy v Sýrii a Iráku, 
v čele s Íránem, na straně druhé.

Význam regionu dokládá mj., že je kolébkou nejstarších civilizací a tří nejvýznam-
nějších náboženství – judaismu, křesťanství a islámu, včetně jejich nejrůznějších od-
noží. Obdobná diverzita existuje i v rámci různých etnik, žijících v jednotlivých stá-
tech, zejména v důsledku uměle vytvořených hranic po skončení první světové války, 
nerespektujících etnické a náboženské rozložení. Regionální napětí v oblasti a její 
geostrategický význam ovlivňuje existence bohatých zdrojů ropy a plynu a konku-
renční zájmy hlavních producentských států, s dopadem na globální ekonomický vý-
voj. Krizový charakter regionu navíc negativně ovlivňuje existence vlastnictví zbraní 
hromadného ničení mnohými státy, včetně výzkumu, vývoje, nebo zbrojních progra-
mů se vztahem k těmto zbraním. V oblasti dochází také k nadměrnému hromadění 
konvenčních zbraní. Chemické zbraně byly v regionu v masovějším měřítku již použi-
ty, zejména Irákem v průběhu irácko-íránského konfliktu v letech 1980–1988. V roce 
2013 byly chemické zbraně dále použity v průběhu občanské války v Sýrii a existu-
jí také poznatky o použití chemických zbraní džihádisty tzv. Islámského státu v Irá-
ku i v Sýrii. Jedinou blízkovýchodní zemí vlastnící jaderné zbraně (JZ) je Izrael, kte-
rý je začal vyvíjet a vyrábět v šedesátých letech, vzhledem k bezpečnostní hrozbě ze 
strany arabských zemí a své nevýhodné geografické a demografické situaci. Oficiál-
ně země k jejich vlastnictví zastává nejednoznačné stanovisko, tj. jejich držení nepo-
tvrzuje, ale ani nepopírá.1

Nebezpečná situace, vyplývající z držení zbraní hromadného ničení a hrozba z je-
jich zneužití teroristy, vyvolává mezinárodní tlak na svolání konference blízkový-
chodních zemí k vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení v tomto regionu. 
Svolání konference bylo také jedním ze závazků členských států Smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní, uvedeném v tzv. Akčním plánu Závěrečného dokumentu 8. hodno-
tící konference smlouvy NPT z r. 2010. Rovněž v tomto kontextu představuje íránská 
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jaderná dohoda významný příspěvek a opatření na posílení důvěry k pokračujícímu 
úsilí o dosažení uvedeného cíle, a to přes neúspěch 9. hodnotící konference smlou-
vy NPT v r. 2015.

3. OPATŘENÍ NA OMEZENÍ VÝROBY VYSOCE 
OBOHACENÉHO URANU A PLUTONIA

Íránské závazky vyplývající z JCPOA jsou především zaměřené na omezení výroby 
uranu obohaceného na 90 % (Highly Enriched Uranium, HEU) a plutonia, jako hlav-
ních komponentů JZ. Uran se obohacuje s pomocí odstředivkového systému, pluto-
nium se získává přepracováním vyhořelého jaderného paliva. Jejich odlišnosti ve vy-
užívání v JZ spočívají především v tom, že získávání plutonia je lacinější a rychlejší 
a pro iniciování jaderného výbuchu je také potřeba jeho menší množství. Výbušnost 
je však mnohonásobně větší. Jaderné hlavice tak mohou být menší a aplikovány na 
nosiče s delším doletem. Z těchto důvodů tvoří jaderné hlavice využívající plutonium 
více než 95 % z celkového současného množství jaderných hlavic ve světě, kterých 
je okolo 15 000 kusů. Někteří přední američtí jaderní vědci jako např. Frank N. Von 
Hippel a Richard L. Garwin proto na dohodě JCPOA především oceňují, že se poda-
řilo dosáhnout íránského souhlasu s přijetím takových opatření, které výrobu pluto-
nia v zemi, zneužitelného pro vojenské účely, neumožňují.2

Pokud se týče HEU, Írán před dosažením dohody JCPOA obohacoval uran s vyu-
žitím vyspělého odstředivkového systému maximálně na 20 %. Obohacování probí-
halo v jaderných zařízeních v Natanzu a v podzemním komplexu ve Fordou. Podle 
dohody Írán souhlasí s omezením počtu instalovaných odstředivek přibližně o dvě tře-
tiny, sníží také množství asi 10 000 kg skladovaného nízkoobohaceného uranu (Low 
Enriched Uranium, LEU) na 300 kg uranu obohaceného na 3,67 % po dobu 15 let. 
Všechny nadbytečné odstředivky a obohacovací infrastruktura budou umístěny do 
skladových prostor monitorovaných MAAE a budou použity pouze v případě jejich 
náhrady za operační odstředivky a zařízení. Země také nebude budovat nová zaříze-
ní pro obohacování uranu po dobu 15 let a nejméně stejnou dobu nebude obohacovat 
uran ve Fordou. Tamní obohacovací zařízení bude konvertovat k využití pouze pro 
mírové účely, tj. na jaderné, fyzikální, technologické a výzkumné středisko. Oboha-
covací proces tak bude probíhat pouze v zařízení v Natanzu s 5060 kusy odstředivek 
první generace po dobu deseti let.

Zamezení výroby plutonia se vztahuje k povinnosti Íránu zastavit výstavbu sepa-
račního objektu s přidruženým budováním těžkovodního jaderného reaktoru v Araku. 
Reaktor již nebude zaměřen na výrobu plutonia využitelného pro výrobu JZ, nýbrž 
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výhradně na získávání radioizotopů. Původní jádro reaktoru proto mělo být znehod-
noceno, což Írán již vykonal.

Všechna tato opatření by měla Íránu prodloužit čas k získání dostatečného množství 
jaderného paliva pro výrobu jedné JZ, tzv. breakout time, ze současných 2–3 měsíců 
nejméně na 1 rok, což by měla být dostatečná doba pro přijetí příslušných protiopat-
ření. Stalo by se tak v případě, že by se Írán pro tuto variantu rozhodl, a to s rizikem, 
že následně dojde k neprodlenému obnovení sankčního režimu. V krajním případě 
eventuálně i k realizaci možnosti využití vojenského způsobu řešení porušení írán-
ských závazků.
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II. Írán a jeho jaderný program

1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ
 

a) Stručný historický vývoj
Ve starověku země patřila mezi nejmocnější říše světa (prvním íránským státním útva-
rem byla říše médská, později perská). Začátkem dvacátých let minulého století, kdy se 
začíná psát historie moderního Íránu, došlo k sesazení kádžárovské dynastie a nasto-
lení vlády šáha Rezy Pahlavího. Jmenovaný usiloval o prosazení modernizace a sjed-
nocení země nikoli na základě náboženství, ale na bázi silného nacionalismu. Šáh také 
prosadil změnu jména země z Persie na Írán, které vzniklo z odkazu slova Aryan na 
údajnou „árijskost“ obyvatel. Vzhledem k sympatiím šáha vůči nacistickému Němec-
ku, zemi v průběhu druhé světové války okupovala sovětská a britská vojska z obavy, 
aby se bohatých surovinových energetických zdrojů nezmocnil Hitler. Šáh abdikoval 
ve prospěch svého syna a odešel do exilu. Po skončení války odešel do exilu i jeho 
syn. V květnu 1951 předseda íránské vlády Mohammad Mossadek zestátnil britskou 
ropnou společnost a o dva roky později byla s pomocí USA a Velké Británie v rámci 
operace Ajax jeho vláda svržena.3 Po vynuceném krátkém exilu se do země vrátil pro-
západně orientovaný Mohammad Rezá Pahlaví, syn šáha Rezy Pahlavího. Včele země 
vládl až do všelidové revoluce v r. 1979, kdy byl nucen odejít do exilu.

Počtem přibližně 80 mil. obyvatel (hlavní město Teherán má cca 12 mil. obyvatel) 
a rozlohou 1,6 mil. km2 patří Írán patří mezi 20 největších zemí světa. Převážná vět-
šina obyvatel vyznává šiítskou formu islámu, která není tak dogmatická, jako např. 
sunnitské wahhábistické pojetí islámu v Saúdské Arábii.

b) Současné státně-náboženské uspořádání
Jak oficiální název země – Islámská republika Írán – napovídá, země je od všelido-
vé revoluce v r. 1979 tzv. hybridním státním útvarem, s náboženskými a civilními in-
stitucemi.

Prezident a parlament se volí na čtyři roky, jejich pravomoci jsou však omezené. 
Volené na čtyři roky je rovněž Shromáždění znalců, jehož hlavní povinností je vy-
brat nového Vůdce islámské revoluce (dále Nejvyšší vůdce) po smrti jeho předchůd-
ce. Nejvyšší vůdce je rozhodující civilní a duchovní autoritou a má konečné slovo ve 
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všech náboženských a státních otázkách. Významnou úlohou Nejvyššího vůdce je vy-
važovat požadavky a zájmy vzájemně soutěžících mocenských center, např. Revoluč-
ních gard a soudní hierarchie. Nejvyšší vůdce má k dispozici Radu dohlížitelů, kterou 
tvoří šest duchovních a šest právníků k výkladu ústavy. Přes jeho významné postave-
ní však Nejvyšší vůdce nemůže např. anulovat výsledky voleb do Parlamentu a Shro-
máždění znalců, které jsou oficiálně nezávislými orgány.

Nicméně v zemi je uplatňováno islámské právo šaría a působí zde také speciální 
náboženský policejní orgán dohlížející na jeho dodržování.

c) První volby do Parlamentu a Shromáždění znalců 
v r. 2016 po sjednání íránské jaderné dohody
V Íránu neexistují politické strany, v případě voleb se vytvářejí pouze seznamy kan-
didátů, kteří provádějí ve prospěch svého programu společnou kampaň. O volební 
kandidaturu do parlamentu (Islámské poradní shromáždění, madžles), který má 290 
členů, a do vlivného Shromáždění znalců (chobregan, Assembly of Experts), který 
má 88 členů, složeného z kleriků, mohou požádat muži a ženy, duchovní a běžní lidé 
s tím, že jejich kandidaturu buď doporučí, nebo zamítne Rada dohlížitelů. Například 
do únorových voleb v r. 2016 Rada zamítla téměř polovinu z více než 12 000 kandi-
dátů, z nichž mnozí byli reformisté.4

Dne 26. února 2016 se v zemi uskutečnily volby do parlamentu a do Shromáždění 
znalců. Po uzavření íránské jaderné dohody v červenci 2015 se tak rozhodovalo o dal-
ším směřování země, po skončení sankčního režimu OSN a EU a částečného zrušení 
sankcí Spojenými státy v lednu 2016. Volby byly tak považovány za určité referen-
dum o zmíněné jaderné dohodě a také o postavení relativně umírněného prezidenta 
Hasana Rúháního, jenž má zájem o silnější a efektivnější řízení ekonomiky a o pro-
lomení hospodářské izolace země po zrušení sankcí.

Hlavními dvěma oblastmi, na které se zaměřovala předvolební kampaň reformis-
tů, byly údajně ekonomika a mírové vztahy s ostatními islámskými zeměmi. Ve svých 
prohlášeních se umírněný blok obracel především na mladé lidi ve prospěch angažo-
vanosti vůči světu a v neprospěch izolovanosti, prosazované konzervativci.

Na rozdíl od výsledků voleb do Shromádění znalců, ve kterých kandidáti získali 
dostatečnou volební podporu a jejich reformistické zastoupení zvítězilo, ve volbách 
do parlamentu neměli kandidáti ve volebních okrscích potřebný počet hlasů. Výjim-
kou byl pouze Teherán, kde reformisté obsadili všech 30 míst. Na základě výsledků 
prvního a druhého kola parlamentních voleb, které se konalo koncem dubna r. 2016, 
získali reformisté 143 křesel, konzervativci 86 křesel a nezávislí kandidáti 61 křesel. 
Poprvé od r. 2004 tak v tomto orgánu nebudou mít konzervativci převahu. Od všeli-
dové revoluce v r. 1979 v něm také bude zasedat více žen (17) než duchovních (16).5
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2. HISTORIE VÝVOJE JADERNÉHO PROGRAMU

a) Vývoj do všelidové revoluce v r. 1979
Od šedesátých let začal šáh Mohammad Rezá Pahlaví, v rámci úsilí o získání blíz-
kovýchodní dominance, jednat mj. s hlavními dodavateli jaderných technologií, tj. 
s USA, Německem a Francií, o spolupráci na ambiciózním projektu výstavby asi dva-
nácti jaderných zařízení a jaderně-palivového cyklu. V rámci dodávek jaderně-pali-
vových technologií měla spolupráce zahrnovat také zajištění výroby plutonia pomocí 
procesu přepracovávání vyhořelého jaderného paliva. Přednostní orientace na jader-
nou energetiku byla vyvolána snahou o budoucí zachování významných vlastních rop-
ných zdrojů především pro petrochemické využití.6 

V šedesátých letech také americká společnost General Atomics of San Diego vybu-
dovala v Iránu malý výzkumný jaderný reaktor (Tehran Research Reactor, TRR), ve 
kterém bylo v té době jako palivo používán vysoce obohacený uran (HEU).7 V Búše-
hru u pobřeží Perského zálivu začal Írán s pomocí Německa rovněž budovat jader-
nou elektrárnu.

Vzhledem k tehdejší technické náročnosti se o vybudování vlastního procesu obo-
hacování uranu v té době nejednalo. Podle Bruno Pellauda se nepodařilo, i přes ně-
které náznaky, jednoznačně prokázat šáhovy případné úmysly rozšířit národní jader-
ný program (kromě mírového) rovněž o vojenské využití.8

b) Jaderný program po všelidové revoluci
V důsledku všelidové revoluce v r. 1979 a nastolení teokratické Islámské republiky 
Írán, v čele s ájatolláhem Rúholláhem Chomejním, byl výše zmíněný grandiózní plán 
rozsáhlé výstavby jaderných zařízení dočasně zastaven. Z jaderného programu zůsta-
ly dva částečně zkompletované bloky jaderné elektrárny v již zmíněném Búšehru, asi 
dvanáct výzkumných zařízení, 350 tun oxidu uranu získaného z Namibie a tisíce věd-
ců, inženýrů a techniků, vyškolených v USA a v Evropě. Na pokračování jaderného 
programu nemělo nové íránské vedení tehdy eminentní zájem.9

Situace se však změnila v důsledku irácko-íránské války v letech 1980–1988, vy-
volané Irákem. Ozbrojený konflikt, v jehož průběhu Irák použil i chemické zbraně, 
skončil tragickou bilancí několika set tisíc mrtvých a zraněných na obou stranách. Irák 
měl tehdy vojenskou podporu jak Západu, tak tehdejšího sovětského bloku. Írán prav-
děpodobně v polovině osmdesátých let získal informace o iráckém jaderném vojen-
ském programu. To se také zřejmě stalo hlavním motivem pro zahájení vlastního írán-
ského programu. Dělo se tak nákupy technického a technologického vybavení v rámci 
mezinárodní překupnické sítě. Organizoval ji pákistánský jaderný fyzik Abdul Kádir 
Chán, někdy označovaný za otce pákistánské jaderné bomby.10
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Nelegální jaderně-zbrojní aktivity probíhaly v přísném utajení, protože země byla 
od r. 1970 členem smlouvy NPT. V červnu 1973 také podepsala s MAAE Všeobec-
nou zárukovou dohodu (Comprehensive Safeguards Agreement), podle které byla jeho 
jaderná zařízení pod inspekční kontrolou této organizace. Írán se snažil v osmdesá-
tých letech získat ze zahraničí všechny druhy jaderných technologií. Zahrnovaly mj. 
velké reaktory na těžkou vodu a odstředivky na obohacování uranu. S ruskou pomo-
cí také v devadesátých letech Írán zahájil dostavbu jaderné elektrárny v Búšehru.11

V téže době Írán postavil závod na přepracování uranu v Isfahánu, údajně podle 
čínských dokumentů. V r. 2002 poskytla íránská opoziční skupina Národní rada od-
poru informace, podpořené satelitními snímky, o existenci nedeklarovaného oboha-
covacího zařízení v Natanzu a dále o budovaném těžkovodním separačním objek-
tu s přidruženou výstavbou těžkovodního jaderného reaktoru v Araku. Írán uvedené 
informace potvrdil dodatečně, včetně možnosti získávání plutonia zamýšleným pře-
pracováním vyhořelého paliva z budovaného reaktoru v Araku. Tato skutečnost však 
vyvolala znepokojení MAAE a mezinárodního společenství, které začalo považovat 
íránský jaderný program za rostoucí bezpečnostní hrozbu.12

V důsledku americko-britské invaze tzv. koalice ochotných do Iráku na jaře r. 2003 
došlo k pádu Saddámova režimu. Rozmístění amerických okupačních jednotek v Irá-
ku, v těsném sousedství íránských hranic, znamenalo pro zemi bezpečnostní hrozbu. 
Hrozbu umocňovalo zařazení Íránu Bushovou administrativou mezi země tzv. osy zla 
a prosazovaná koncepce násilné změny režimů.

Zřejmě v důsledku vyhodnocení stávající situace íránský režim v r. 2003 zaujal 
vstřícnější přístup k řešení sporného problému. Protože americko-íránské kontakty 
byly od okupace amerického velvyslanectví v r. 1979 a zadržování tam amerických 
rukojmí přerušeny, zahájil Írán jednání s evropskými státy, zejména s Francií, Němec-
kem a Velkou Británií. Země také dobrovolně pozastavila obohacování uranu a při-
stoupila na provádění velmi důkladných a předem neohlášených inspekcí svých jader-
ných zařízení podle Dodatkového protokolu k zárukovým dohodám MAAE. V r. 2004 
ájatolláh Alí Chameneí vyhlásil tzv. fatvu, tj. nábožensko-právní výnos, který konsta-
toval, že výroba, vlastnictví a použití jaderných zbraní, stejně jako dalších zbraní hro-
madného ničení, odporuje učení islámu. Tímto způsobem podpořil opakované tvrzení 
íránských představitelů o jednoznačně mírovém zaměření jaderného programu země.13 
Tehdejší pokusy íránského vedení o navázání kontaktů s USA Bushova administrativa 
odmítala.14 Nad rámec svých smluvních povinností podle smlouvy NPT a Všeobecné 
zárukové dohody s MAAE, Írán také umožnil v r. 2005 inspekční návštěvu ve vojen-
ském objektu v Parčinu. Návštěva nenašla žádné důkazy o nelegálních aktivitách.15

K obnovení činnosti íránského odstředivkového obohacovacího systému došlo po 
zvolení bývalého člena íránských Revolučních gard Mahmúda Ahmadínežáda no-
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vým prezidentem v r. 2005. V únoru 2006 také země zastavila dobrovolné dočas-
né plnění závazků vyplývajících z Dodatkového protokolu. Koncem r. 2006 tehdejší 
íránské vedení rovněž zmařilo svými obstrukcemi zlepšení vztahů s USA a navázání  
prvních vzájemných kontaktů v důsledku vstřícnějšího přístupu Bushovy administ-
rativy.16

V prosinci 2006 byla proto rezolucí č. 1737 RB OSN přijata první sada sankcí, kte-
rá byla zaměřena na blokování íránského dovozu a vývozu „citlivého jaderného mate-
riálu a zařízení“. Jednalo se zejména o materiály tzv. dvojího použití, tj. využitelných 
v jaderném mírovém, ale i vojenském programu. Na zmrazení majetku vybraných 
osob a institucí se orientovala další sankční opatření schválená RB OSN v březnu 
2007 rezolucí č. 1747. V březnu r. 2008 vyzývala rezoluce RB OSN č. 1803 ke kont-
role činnosti íránských bank k zabránění jejich zapojení do finančních aktivit souvise-
jících s jaderným programem.17 K oslabení íránského jaderného programu byly vyu-
žívány, kromě sankčního postihu, i některé utajované aktivity. Množily se teroristické 
útoky proti íránským jaderným expertům, docházelo k záhadným nehodám, nevysvět-
leným leteckým haváriím a výbuchům na íránských vojenských základnách. Íránské 
vedení za jejich viníky označovalo izraelskou tajnou službu Mossad. K dočasnému 
narušení obohacovací činnosti, v rámci operace s kódovým označením Olympijské 
hry, byl do odstředivkového systému v Natanzu nasazen počítačový virus Stuxnet, 
který dočasně zrušil jeho činnost. Zmíněný virus byl údajně vytvořen v americko-  
-izraelské spolupráci.18

Po zvolení Baracka Obamy prezidentem koncem r. 2008 začala americká strana 
projevovat zvýšený zájem o navázání kontaktů s Íránem. USA tehdy již také přestaly 
trvat na nerealistickém a smlouvě NPT odporujícím úplném zastavení obohacovacího 
procesu jako podmínky pro obnovení jednání. Tehdejší íránské vedení však na tento 
vstřícný posun nereagovalo. Koncem r. 2009 naopak provokativně zvýšilo obohaco-
vání uranu v zařízení v Natanzu z 5 % na 20 %. (Poznámka autora: pro využití v JZ 
je nutné mít k dispozici uran obohacený cca na 90 %.) Íránské vedení tento krok ob-
hajovalo potřebou získání paliva pro Teheránský výzkumný jaderný reaktor, využíva-
ný pro zdravotnické účely (viz Příloha č. 7). S podporou Ruska a ČLR došlo v červnu 
2010 v reakci na postup Íránu k posílení protiíránského sankčního režimu přijetím re-
zoluce RB OSN č. 1929.19 V r. 2009 Írán dodatečně přiznal inspektorům MAAE exi-
stenci zařízení budovaného v horském podzemí ve Fordou, předurčeného pro oboha-
cování uranu. V následujících letech Írán také nainstaloval více než 3000 ks nových 
odstředivek. Obamova administrativa tak stála před novou výzvou, umocněnou mož-
ností realizace izraelských výhrůžek o útoku na íránská jaderná zařízení, do kterého 
by také mohly být zataženy USA. O zesílení ekonomických sankcí orientovaných na 
klíčová odvětví íránské ekonomiky rozhodla v červenci 2010 rovněž Evropská unie. 
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Vedení Spojených arabských emirátů přibližně v té době zastavilo íránské operace na 
černém trhu v Dubaji, tradičním supermarketu pro íránské jaderné nákupčí.20

K určitému pozitivnímu posunu došlo v důsledku íránského pozvání v r. 2012 k ob-
novení jednání P5+1 (pěti stálých členů RB OSN a Německa) s Íránem, za zprostřed-
kování EU. Na těchto jednáních Írán potvrdil ochotu vzdát se obohacování uranu na 
úroveň 20 % za podmínky předchozího odvolání všech sankčních opatření. Nejvyšší 
náboženský vůdce země ájatolláh Alí Chameneí v dubnu téhož roku také zopakoval 
fatvu z r. 2004, kterou se jednoznačně vymezoval proti získání JZ.
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III. Jednání o omezení íránského jaderného 
programu

1. ZAPOJENÍ ZEMĚ DO MEZINÁRODNÍCH SMLUV 
A ÚMLUV SE VZTAHEM KE ZBRANÍM HROMADNÉHO 
NIČENÍ A K JADERNÉMU PROGRAMU

Ve vztahu k hlavním kontrolně-zbrojním a odzbrojovacím smlouvám týkajících se 
zbraní hromadného ničení, je země členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 
(NPT), Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC) a Úmluvy o zákazu biologických 
(bakteriologických) a toxinových zbraní (CBTWC). Smlouvu o všeobecném zákazu 
jaderných zkoušek (CTBT), která dosud nevstoupila v platnost, země podepsala, ale 
zatím neratifikovala (viz Příloha č. 6).

Podle smlouvy NPT má každá smluvní strana právo uskutečňovat mírový jader-
ný program a povinnost plnit a respektovat ověřovací, tzv. zárukový systém, realizo-
vaný Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Írán podepsal s MAAE 
Všeobecnou zárukovou dohodu (Comprehensive Safeguards Agreement) 19. června. 
1973, na jejímž základě umožňuje provedení kontrol inspektory této organizace. Dne 
18. prosince 2003 země rovněž podepsala, avšak dosud neratifikovala, Dodatkový 
protokol (Additional Protocol) k uvedené zárukové dohodě, předpokládající intenziv-
nější kontroly, včetně neohlášených inspekcí.21 Z hlediska mezinárodněprávní úpravy 
boje s jaderným a radiologickým terorismem a bezpečnosti při manipulaci s civilním 
jaderným materiálem není Írán členem následujících úmluv: Společné úmluvy o bez-
pečnosti nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti nakládání s radioaktivním od-
padem (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety 
of Radioactive Waste Management), Úmluvy o jaderné bezpečnosti (Convention on 
Nuclear Safety), Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material) a jejího Dodatku (Amendment to the Con-
vention on the Physical Protection of Nuclear Material).22
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2. PROZATÍMNÍ DOHODA (SPOLEČNÝ AKČNÍ PLÁN – JPOA)
 

Ve dnech 21.–25. listopadu 2013 se v Ženevě na úrovni ministrů zahraničních věcí 
uskutečnila jednání s Íránem, ve zmíněném formátu P5+1. Závěru schůzky se zúčast-
nila také tehdejší zástupkyně EU pro zahraniční politiku Catherine Ashton, která jed-
nání s Íránem koordinovala. Výsledkem setkání bylo dosažení kompromisní shody 
na základních prvcích šestiměsíční prozatímní dohody s názvem Společný akční plán 
(Joint Plan of Action, JPOA).23

Její text byl s konečnou platností dokončen 12. ledna 2014 a ujednání tak vstou-
pilo v platnost 20. ledna 2014. Dokument měl být původně do ledna 2015 nahrazen, 
v případě jeho úspěšného plnění, dlouhodobou všeobecnou dohodou. V souladu s ní 
by také zřejmě došlo k úplnému skončení sankčních omezení a k normalizaci posta-
vení Íránu v rámci mezinárodního společenství.24

V souvislosti s prozatímní dohodou Írán rovněž uzavřel bilaterální dohodu s MAAE, 
ve které se zavázal, jako projev dobré vůle, umožnit některé inspekční návštěvy nad 
rámec svých smluvních povinností, vyplývajících ze smlouvy NPT, orientovaných 
výlučně na jaderná zařízení. Patří mezi ně např. inspekční návštěva v uranovém dole 
v Gchine a v budovaném těžkovodním separačním objektu v Araku, který se neřadí 
mezi jaderná zařízení.25

Po úspěšném plnění prozatímní dohody začala jednání nejdříve o rámcových zása-
dách dlouhodobé dohody a následně o samotné dlouhodobé dohodě.

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SPOLEČNÉHO KOMPLEXNÍHO AKČNÍHO 
PLÁNU (JCPOA)

K sjednání základních parametrů Společného komplexního akčního plánu (Joint Com-
prehensive Plan of Action, JCPOA) došlo 2. dubna 2015 ve švýcarském Lausanne.26 

Tyto elementy tvoří základ pro finální text JCPOA, který měl být dojednán podle pů-
vodních představ do 30. června 2015. Sjednání základních parametrů tak reflektoval 
významný pokrok, který byl dosažen v diskusích mezi P5+1, Evropskou unií (E3/
EU+3) a Íránem. Důležité realizační podrobnosti však zůstaly nadále předmětem ná-
sledných jednání podle zásady „nic není dojednáno, dokud nebude odsouhlaseno vše“.

Podle textu, publikovaném americkým Ministerstvem zahraničních věcí 2. dub-
na 2015, základní parametry zahrnovaly, v rámci stanovených několikaletých časo-
vých limitů, následující oblasti (viz Příloha č. 10):
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● ve vztahu k obohacování (mj. snížení počtu odstředivek o dvě třetiny, výrazné 
omezení množství skladovaného nízkoobohaceného uranu z 10 000 kg na 300 
kg aj.);

● k omezení přepracovávací kapacity v Araku;
● různé restrikce v obohacovacích zařízeních v Natanzu a ve Fordou;
● výrazné a bezprecedentní rozšíření inspekční činnosti MAAE a posílení trans-

parentnosti;
● konvertování budovaného přepracovávacího zařízení těžkovodního reaktoru 

v Araku k vyloučení možnosti získávání vojensky využitelného plutonia;
● stanovení zásad pro uvolňování sankcí;
● fázování jednotlivých činností.

V důsledku těchto opatření by se Íránu, v případě odklonu od mírového k vojen-
skému programu, prodloužil čas k získání dostatečného množství jaderného paliva 
pro výrobu jedné JZ, tzv. breakout time, ze současných 2–3 měsíců nejméně na 1 rok. 
Mezinárodní společenství by tak získalo dostatečný čas pro přijetí příslušných pro-
tiopatření.

4. UZAVŘENÍ DLOUHODOBÉ DOHODY (SPOLEČNÝ 
KOMPLEXNÍ AKČNÍ PLÁN – JCPOA)

a) Obecná charakteristika
Po několikrát prodlužovaném konečném termínu dosažení dohody došlo 14. červen-
ce 2015 ve Vídni k jejímu úspěšnému završení. Dohodu tvoří 159 stran textu, z nichž 
převážnou částí je pět příloh obsahujících technické podrobnosti vztahující se k plně-
ní JCPOA.

Dokument počítá mj. s vytvořením Společné komise, složené ze všech zástupců 
jednacích stran, která se bude zabývat všemi otázkami souvisejícími s plněním do-
hody, včetně jejích příloh. Koordinátorem komise bude buď Vysoký představitel Ev-
ropské unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku, nebo jeho jmenovaný zá-
stupce. Scházet se bude čtvrtletně, nebo na základě požadavku některé z jednacích 
stran, tlumočeném koordinátorovi. Kromě v dohodě uvedených dvou pracovních sku-
pin (pro nákupy jaderného materiálu a k plnění úkolu odstranění sankcí) může ko-
mise vytvářet další potřebné pracovní skupiny. Rozhodnutí Společné komise se přijí-
mají konsenzuálně. Na ministerské úrovni se budou jednací strany scházet každé dva 
roky, v případě potřeby i dříve, aby zhodnotily dosažený pokrok a přijaly konsenzu-
ální rozhodnutí.
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MAAE bude požádána monitorovat a ověřovat dobrovolně přijatá opatření k jader-
ným otázkám podle ustanovení dohody. MAAE bude také požádána předkládat pravi-
delné zprávy Radě guvernérů této organizace a také Radě bezpečnosti OSN.

Země E3+3 předloží Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce podporující tuto do-
hodu a potvrdí, že uzavření JCPOA znamená základní zvrat v posuzování této pro-
blematiky a vyjádří zájem budovat s Íránem nové vztahy. Rezoluce Rady bezpečnos-
ti OSN také mj. stanoví postup uvolňování sankcí OSN.

Přijatý dokument je politickou dohodou, která nemá charakter právně závazné 
smlouvy a nepodléhá tudíž ratifikačnímu procesu.

Jedna z nejkontroverznějších otázek, která se však netýkala íránského jaderného 
programu a není také uvedena v písemné dohodě, nýbrž se vztahovala ke konvenč-
ním zbraním a balistickým řízeným střelám, byla kompromisně vyřešena ústní doho-
dou. Omezení výroby konvenčních zbraní by mělo trvat pět let, u zmíněných střel by 
se jednalo o dobu osmi let. Ve srovnání s dosavadní sankční rezolucí Rady bezpečnos-
ti OSN, která zakazuje Íránu vývoj a zkoušky jakýchkoli balistických řízených střel, 
nové znění rezoluce již zakazuje vývoj pouze toho druhu balistických řízených střel, 
které by se mohly stát nosiči JZ.27

b) Struktura dohody
Dohodu tvoří:

 
● Předmluva
● Preambulární část a všeobecná ustanovení
● Dobrovolná opatření, která uskuteční Írán a E3/EU+3 (Čína, Francie, Německo, 

Ruská federace, Velká Británie, Spojené státy a Vysoký představitel Evropské 
unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku) v časovém rámci uvedeném 
v JCPOA a jeho přílohách

JADERNÁ PROBLEMATIKA
A. Obohacování, obohacovací výzkum a vývoj, sklady (čl. 1–7)
B. Arak, těžká voda, přepracovávání (čl. 8–12)
C. Transparentnost a opatření na posilování důvěry (čl. 13–17)
SANKCE (čl. 18–19 [I–XIX]), (čl. 20–21 [I–XIX]), (čl. 22–33)
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN (čl. 34 [I–V]), (čl. 35)
MECHANISMUS ŘEŠENÍ SPORŮ (čl. 36–37)
 
Příloha č. I – Opatření vztahující se k jaderným otázkám (Nuclear-related measu-
res)
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A. Všeobecná ustanovení (čl. 1)
B. Těžkovodní výzkumný reaktor v Araku (čl. 2–13)
C. Závod na výrobu těžké vody (čl. 14–15)
D. Další reaktory (čl. 16–17)
E. Přepracovávací aktivity s vyhořelým palivem (čl. 18–26)
F. Obohacovací kapacita (čl. 27–31)
G. Odstředivkový výzkum a vývoj (čl. 32–43)
H. Obohacovací palivový závod ve Fordou (čl. 44–51)
I. Jiné obohacovací aspekty (čl. 52–55)
J. Sklady uranu a paliva (čl. 56–60)
K. Výroba odstředivek (čl. 61–63)
L. Dodatkový protokol a Modifikační kód 3.1 (čl. 64–65)
M. Minulé a současné sporné otázky (čl. 66)
N. Moderní technologie a dlouhodobá přítomnost MAAE (čl. 67)
O. Transparentnost se vztahem ke koncentrátu uranové rudy (UOC) (čl. 68–69)
P. Transparentnost a obohacování (čl. 70–73)
Q. Přístup (čl. 74–78)
R. Transparentnost výroby odstředivkových komponentů (čl. 79–80)
S. Jiné činnosti se vztahem k separaci izotopu uranu (čl. 81)
T. Činnosti, které by mohly přispět k návrhu a vývoji jaderného výbušného zaříze-

ní (čl. 82)

Příloha č. II – Sankční závazky (Sanctions-related commitments)
A. Evropská unie
B. Spojené státy

Příloha č. III – Civilní jaderná spolupráce (Civil Nuclear Cooperation)
A. Všeobecně
B. Reaktory, palivo a přidružené technologie, zařízení a procesy
C. Výzkumné a vývojové činnosti
D. Jaderná vnitřní a vnější bezpečnost, záruky
E. Jaderné zdravotnictví a radioizotopy, přidružené technologie, zařízení a procesy
F. Spravování spotřebovaného materiálu a zařízení na vyřazování z provozu (De-

commissioning Facility)
G. Další projekty

Příloha č. IV – Společná komise (Joint Commission)
1. Vytvoření, složení a koordinátor
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2. Funkce
3. Postupy
4. Rozhodnutí
5. Další otázky
6. Nákupní pracovní skupina (Procurement Working Group)
7. Pracovní skupina k plnění ukončení sankcí (Working Group on Implementation of 

Sanctions Lifting)
 
Příloha č. V – Plán plnění (Implementation Plan)
A. Finální den (Finalisation Day) (čl. 2–5)
B. Den přijetí (Adoption Day) (čl. 6–13)
C. Implementační den (Implementation Day) (čl. 14–18)
D. Přechodný den (Transition Day)
E. Konečný den na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ukončení plnění závaz-

ků vyplývajících z JCPOA (UNSCR Termination Day) (čl. 23–25)
F. Jiné

c) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015)
V souladu se smluvním zněním JCPOA projednala Rada bezpečnost OSN dokument 
20. července 2015 a jednomyslně přijala rezoluci č. 2231, ke které byl připojen text 
JCPOA s pěti přílohami.28 V rezoluci Rada bezpečnosti OSN mj. přijatou dohodu 
vítá, žádá členské státy OSN, regionální a mezinárodní organizace o podporu jejího 
plnění, vyzývá Írán k plné spolupráci s MAAE a nastiňuje postup uvolňování sank-
cí OSN. Podle textu rezoluce by měla její ustanovení pozbýt platnosti za deset let od 
jejího přijetí na základě potvrzení o splnění závazků. Íránská jaderná problematika 
by tak již měla být definitivně odstraněna z agendy jednání Rady bezpečnosti OSN.

Ve vztahu k balistickým řízeným střelám, což však nemá přímý vztah k íránským 
závazkům vyplývajícím z JCPOA, rezoluce vyzývá Írán, aby se zdržel aktivit v oblas-
ti balistických řízených střel „využitelných jako nosičů jaderných zbraní“.29

 

5. HLAVNÍ OPONENTI DOHODY

a) Američtí republikánští kongresmani, Izrael a Saúdská Arábie
Hlavními odpůrci dohody jsou dlouhodobě američtí republikánští a někteří proizrael-
ští demokratičtí kongresmani, Izrael a bohaté sunnitské arabské feudální režimy z ob-
lasti Perského zálivu, vedené Saúdskou Arábií. V USA se proti dohodě zvláště aktiv-
ně angažuje vlivná proizraelská lobbistická organizace AIPAC.
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Se stále zřetelnějšími obrysy konečné dohody oponenti stupňovali tlak na Obamovu 
administrativu a razantněji vystupovali proti dohodě. V některých případech i koordi-
novaně, jako tomu bylo např. v případě kontroverzního vystoupení izraelského před-
sedy vlády Benjamina Netanjahua na společném zasedání obou kongresových komor 
3. března 2015. Z vyjádření hlavních oponentů dohody současně vyplynulo, že přes 
převládající zpochybňování efektivnosti přijatých opatření na omezení íránského ja-
derného obohacovacího programu je hlavní motiv jejich obav pravděpodobně jiný. 
Zdá se, že to není ani tak hypotetická možnost Íránu získat JZ, jako spíše očekáva-
né posílení regionálního postavení země a její vymanění z mezinárodní izolace v dů-
sledku postupného odstranění finančních a ekonomických sankcí. V této souvislosti 
především argumentují, že posílení postavení Íránu povede ke zvýšení pomoci země 
syrskému režimu prezidenta Asada a různým islamistickým uskupením, včetně liba-
nonského Hizballáhu a Hamásu v Gaze a Húsíú v Jemenu.

Ukazuje se, že oponenti (např. izraelský premiér Netanjahu přirovnal uzavření pro-
zatímní dohody z listopadu 2013 k Mnichovské dohodě a JCPOA označil za „histo-
rickou chybu“) také nejsou přístupni jakékoli racionální argumentaci o efektivnosti 
dohodnutých omezení a ověřovacích parametrů, založených mj. na těsné spoluprá-
ci amerického jednacího týmu s experty z předních amerických jaderných laboratoří. 
Prezident Obama však po uzavření dohody prohlásil, že jakékoli legislativní opatře-
ní Kongresu, mající za cíl dohodu blokovat, bude v rámci svých pravomocí vetovat.

Naopak na podporu uzavření dohody zaslalo 29 předních amerických vědců, včetně 
nositelů Nobelovy ceny, expertů na JZ a kontrolu zbrojení, dopis prezidentu Obamo-
vi, ve kterém jeho administrativu za dosažený diplomatický úspěch ocenili. Omezující 
opatření označili za novátorská a přísná, která by se mohla stát vodítkem pro případ-
né budoucí neproliferační dohody.30 Ve prospěch dohody se také angažovala americ-
ká proizraelská skupina J Street a řada amerických umělců a intelektuálů.

b) Íránské konzervativní kruhy
Obezřetné stanovisko k sjednávání dohody vyjadřovali představitelé íránských kon-
zervativních kruhů, především z vedení Revolučních gard a konzervativního ducho-
venstva.31 Skepticky se k vyhlídkám jednání zpočátku stavěl rovněž nejvyšší vůdce 
země ájatolláh Chameneí, který však v závěru rozhovorů dohodu podpořil.32

Po uzavření dohody se kritika oponentů soustředila především na prezidenta Rúhá-
ního a jeho poradce. Hlavním důvodem bylo zmínění možnosti, že se současným 
uvolňováním hospodářské izolace země by mohlo dojít k zlepšení vztahů se Spoje-
nými státy. Proti této variantě vývoje ostře vystoupil ájatolláh Chameneí, který ar-
gumentoval „americkou touhou infiltrovat íránskou kulturu, ekonomiku a politiku“. 
Podle Cliffa Kupchana, experta na Írán a předsedy Euroasijské skupiny (Euroasia 
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Group), lze v příštích několika měsících očekávat „vlnu zatýkání, protiamerické ré-
toriky a možnou diskriminaci orientovanou na americké spotřební zboží k ztížení 
íránského investičního prostředí“. Jak uvedl Gary G. Sick, blízkovýchodní expert na 
Kolumbijské univerzitě, Revoluční gardy a další konzervativní elementy v zemi, kte-
ré kontrolují sdělovací prostředky, soudnictví a policii, spatřují v dohodě prostředek 
k odstranění starého revolučního vedení. Vedení Revolučních gard má zejména obavu 
z oslabení své ekonomické moci a vlivu. Vyostřování vztahů mezi umírněnými a kon-
zervativními politiky nepochybně souviselo s parlamentními volbami v únoru 2016, 
ve kterých získali reformní stoupenci a nezávislí mírnou převahu.33
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IV. Plnění dohody

1. STANOVENÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

Příloha č. V, věnovaná plánu plnění (Implementation Plan), uvádí několik realizač-
ních termínů:

● Finální den (Finalisation Day) je datum uzavření JCPOA, po kterém bude ná-
sledovat předložení rezoluce podporující JCPOA Radě bezpečnosti OSN k ne-
odkladnému přijetí;

● Adopční den (Adoption Day) je datum po 90 dnech od vyjádření podpory JCPOA 
Radou bezpečnosti OSN, nebo i dřívější vzájemně dohodnuté datum, od kdy 
JCPOA a z něho vyplývající závazky vstoupí v platnost. Od tohoto data účastní-
ci JCPOA přijmou příslušná opatření a zahájí přípravy k plnění závazků;

● Implementační den (Implementation Day) je datum, ke kterému EU a Spoje-
né státy, simultánně se zprávou MAAE ověřující plnění jaderných závazků Írá-
nem v souladu s přílohou č. V, učiní svá opatření podle příslušných sekcí přílo-
hy č. V. Obdobně se tyto aktivity uskuteční na úrovni OSN v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN;

● Přechodný den (Transition Day) je datum předložení zprávy generálního ředitele 
MAAE konstatující dosažení všeobecné shody MAAE o tom, že veškerý jader-
ný materiál v Íránu je využíván mírově. K tomuto datu také EU a Spojené státy 
přijmou opatření podle příslušných sekcí přílohy č. V. Írán, v souladu s ústavní-
mi úlohami prezidenta a parlamentu, požádá o ratifikaci Dodatkového protokolu;

● Konečný den na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN (UN Security Coun-
cil Resolution Termination Day) je datum, ke kterému ustanovení rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN podporující JCPOA končí platnost. Je to 10 let od adopčního 
dne za předpokladu, že ustanovení předchozích rezolucí nebyla znovu obnovena. 
K tomuto datu také EU přijme opatření uvedená v příslušné sekci přílohy č. V.

Finálním dnem se stal 14. červenec 2015, tj. den přijetí dohody, adopčním dnem 
19. říjen 2015, tj. devadesátý den od schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN pod-
porující JCPOA. Od tohoto dne také smluvní strany zahájily plnění dohodnutých pod-
mínek.
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2. PLNĚNÍ DOHODY ÍRÁNEM A PODMÍNKY PRO 
VYHLÁŠENÍ IMPLEMENTAČNÍHO DNE

Stanovit přesné datum implementačního dne, tj. dne úspěšného splnění stanove-
ných závazků Íránem a zahájení plnění dohody Spojenými státy a EU zrušením sank-
cí, nebylo předem možné. Záviselo především na rychlosti zahájení plnění závazků  
Íránem. Někteří experti odhadovali dobu realizace zmíněných íránských závazků na 
6–9 měsíců.

Jednalo se zejména o snížení množství skladovaného nízkoobohaceného uranu 
o 98 % (pravděpodobně jeho odvezením do Ruské federace), snížení počtu odstředi-
vek o dvě třetiny a v důsledku toho odstavení a uskladnění více než 13 000 odstředi-
vek a dále o konvertování podzemního obohacovacího zařízení ve Fordou na výzkum-
né a vývojové středisko. Írán také musel odstranit a zneschopnit jádro těžkovodního 
reaktoru v Araku, aby nemohl vyrábět plutonium pro vojenské účely. Souběžně s ře-
šením těchto úkolů Írán musel rovněž umožnit inspektorům MAAE důkladnou kont-
rolu všech těchto činností. Po splnění íránských závazků měly USA a EU zrušit sank-
ce vztahující se k íránskému jadernému programu.34

V souladu s dohodou měla MAAE do 15. prosince 2015 předložit účastníkům jed-
nání svůj odhad možných vojenských rozměrů íránského jaderného programu, tzv. 
PMDs (Possible Military Dimensions).

3. VYHLÁŠENÍ IMPLEMENTAČNÍHO DNE A DALŠÍ VÝVOJ
 

a) Přehled splněných íránských závazků
K vyhlášení implementačního dne došlo 16. ledna 2016, tj. oproti očekávání s výraz-
ným předstihem. K uvedenému datu splnil Írán následující závazky:

● Dne 21. září 2015 oznámil generální ředitel MAAE Yukio Amano na tiskové 
konferenci ve Vídni, že Írán již předal inspektorům MAAE požadované vzorky 
z vojenského zařízení v Parčinu. Existovalo podezření, že v tomto íránském vo-
jenském komplexu země údajně prováděla výzkum a zkoušky konvenčních vý-
bušnin k využití jako roznětek pro JZ, což Írán vždy jednoznačně popíral. Ama-
no potvrdil, že vzorky předala íránská strana podle stanovených podmínek, tj. 
pod dozorem sledovacích zařízení MAAE a z míst předem určených inspekto-
ry. Ti však sami uvedené vzorky odebrat nemohli, protože by to bylo v rozporu 
se Všeobecnou zárukovou dohodou MAAE umožňující monitorování výhradně 
civilních jaderných zařízení a nikoli vojenských objektů.35
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● V listopadu 2015 Írán demontoval 12 000 ks odstředivek využívaných k oboha-
cování uranu.

● Na základě údajů poskytnutých Íránem a získaných i rozhovory s některými írán-
skými jadernými odborníky předložila MAAE 2. prosince 2015 členským stá-
tům zprávu s názvem Konečný odhad minulých a současných neuzavřených otá-
zek vztahujících se k íránskému jadernému programu (Final Assessment of Past 
and Present Oustanding Issues Regarding Iran’s Nuclear Program). Podle írán-
ské jaderné dohody měla MAAE zmíněný odhad možných vojenských rozměrů 
íránského jaderného programu (PMDs) předložit do 15. prosince 2015. Doku-
ment mj. konstatoval, že Írán do r. 2003 „vyvíjel koordinované úsilí“ k zpra-
cování designu a provádění zkoušek některých jaderně-zbrojních komponentů, 
což rovněž již v r. 2007 zmiňoval Národní zpravodajský odhad (National Intel
ligence Estimate, NIE), vypracovaný americkou Národní zpravodajskou radou 
(National Intelligence Council), sdružující 16 zpravodajských organizací. Zprá-
va MAAE upřesňovala, že země prováděla „počítačové modelování jaderného 
výbušného zařízení“ před r. 2004 a toto úsilí obnovila v průběhu druhého pre-
zidentského období George W. Bushe. V této aktivitě měla setrvat až do první-
ho roku nástupu Baracka Obamy do prezidentské funkce, tj. do r. 2009. Součas-
ně bylo konstatováno, že „nebyl nalezen žádný důkaz, že toto úsilí bylo úspěšně 
završeno úplným jaderně-zbrojním programem“.36

● Koncem prosince roku 2015 ruská loď odvezla do Ruska 11 300 kg skladované-
ho íránského nízkoobohaceného uranu. Podle dohody tak Íránu zůstalo ve skla-
du přibližně 300 kg nízkoobohaceného uranu.37

● Začátkem ledna r. 2016 Írán naplnil betonem jádro budovaného těžkovodního 
reaktoru v Araku a tím jej zneschopnil k získávání plutonia pro vojenské účely.

b) Implementační den (16. leden 2016)
Na základě ověřených informací o íránských splněných závazcích předložil generál-
ní ředitel MAAE Y. Amano 16. ledna 2016 v sídle této organizace ve Vídni, za účas-
ti ministrů zahraničních věcí Íránu, zemí P5, Německa a unijní zástupkyně pro za-
hraniční a bezpečnostní politiku Federici Mogheriniové, zprávu potvrzující splnění 
íránských závazků. Zveřejněním zprávy došlo současně ke splnění smluvních podmí-
nek pro vyhlášení implementačního dne.

Jeho vyhlášením USA a EU také ukončily sankce vztahující se k jadernému pro-
gramu. Írán tak mohl začít využívat dosud zmrazená aktiva, která činila cca 125 mld. 
USD. Podle tvrzení amerického ministerstva financí však Írán bude mít okamžitý pří-
stup k méně než 60 mld. USD, protože většina peněz již byla vázána, mj. na projek-
ty v Číně.38
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Dne 26. února 2016 vydala MAAE pravidelnou ověřovací a monitorovací zprá-
vu k íránskému jadernému programu ve vztahu k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 
2231 z r. 2015 pod názvem Verification and Monitoring in the Islamic Republic of 
Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015). Dokument 
upřesňoval informace uvedené ve výše uvedené zvláštní inspekční zprávě z 16. led-
na 2016. Jednalo se o snížení skladovaného množství nízkoobohaceného uranu pod 
300 kg, odvezení více než 10 000 odstředivek z jaderných obohacovacích zařízení 
a odvezení jádra těžkovodního reaktoru v Araku. Zpráva rovněž uvedla, že ze zásob 
těžké vody v množství 130,9 t bylo za dohledu inspektorů agentury ze země odveze-
no 20 t a že podle íránské deklarace země zastavila výrobu rotorových trubic pro od-
středivky. Na základě uvedených skutečností dokument obsahoval závěr, že Írán do-
sud splnil všechny své závazky vyplývající z dohody.39
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I. Úsilí o vytvoření blízkovýchodní zóny bez 
všech zbraní hromadného ničení

1. ÚVOD

Krizový stav blízkovýchodního regionu, zejména se vztahem k držení a případnému 
použití zbraní hromadného ničení (dále ZHN), charakterizuje několik skutečností. 
V oblasti existuje řada států, které nejsou smluvní stranou jedné nebo více mezinárod-
ních smluv, týkajících se ZHN. Jedná se o Úmluvu o zákazu biologických a toxinových 
zbraní (BTWC), Úmluvu o zákazu chemických zbraní (CWC), Smlouvu o nešíření ja-
derných zbraní (NPT) a o Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) 
(viz Příloha č. 6). Převládající většina zemí regionu také má nějakou formu výzkumu, 
vývoje nebo zbrojního programu se vztahem k ZHN. Práh použití chemických zbra-
ní v regionu byl již několikrát překročen. Kromě jejich využívání Irákem v průběhu 
irácko-íránské války (1980–1988), tyto zbraně použila irácká vláda Saddáma Husaj-
na také proti kurdskému obyvatelstvu. V r. 2013 byly chemické zbraně rovněž pou-
žity v průběhu občanské války v Sýrii, což vedlo k americko-ruské dohodě o přistou-
pení Sýrie k výše zmíněné úmluvě CWC. Na základě dohody byly syrské chemické 
zbraně ze země odvezeny a zlikvidovány. Množí se také informace o používání che-
mických zbraní džihádisty tzv. Islámského státu.

Pokud se jedná o JZ, jedinou zemí, která je v této oblasti vlastní, je Izrael, který 
k jejich vlastnictví oficiálně zachovává ambivalentní postoj, tj. jejich držení nepotvr-
zuje a ani nepopírá.40 Do sjednání íránské jaderné dohody existovalo podezření, že 
Írán, podobně jako předtím Irák a Libye, využíval mírový jaderný program k vojen-
ským účelům. Z hlediska zabránění šíření JZ a dalších ZHN v blízkovýchodním re-
gionu proto sjednání íránské jaderné dohody představuje pozitivní příspěvek k úsilí 
o vytvoření zóny bez všech ZHN v oblasti.

Kromě uvedených varovných signálů se vztahem k ZHN naléhavost řešení celkové 
bezpečnostní situace v regionu dokládá dosavadní vývoj. Kromě několika arabsko-iz-
raelských válek, ke kterým došlo od vytvoření státu Izrael v r. 1948, charakterizuje sou-
časný vývoj prohlubování etno náboženského nepřátelství v rámci islámské komunity, 
zejména mezi šíity a sunnity, na pozadí mocenského soupeření mezi Saúdskou Arábií 
a Íránem. Tragickým vyústěním těchto sporů jsou občanské války v Sýrii, Iráku, Li-
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byi a Jemenu. Vývoj v oblasti rovněž ovlivňuje úsilí o posilování osobní moci vlád-
noucích garnitur v Egyptě a v Turecku, s průvodními antidemokratickými důsledky.

Blízkovýchodní bezpečnostní krizový vývoj a rizika spojená s výše uvedenými 
zbrojními programy se vztahem k ZHN jsou také hlavním důvodem, proč je oblast 
v centru pozornosti mezinárodního společenství. Hlavním pozitivním východiskem 
by bylo vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení v této oblasti. Tento úkol 
také vyplynul pro všechny členské země smlouvy NPT z Akčního plánu, jako součás-
ti konsenzuálně schválené Závěrečné zprávy 8. hodnotící konference smlouvy NPT 
v r. 2010 (viz Příloha č. 2). Složitost této problematiky a provázanost mocenských 
zájmů bohužel vyústila v neúspěch 9. hodnotící konference smlouvy NPT v r. 2015, 
a to právě v souvislosti s uvedenou blízkovýchodní zónou (viz kapitola věnovaná 9. 
hodnotící konferenci).

2. HISTORIE VÝVOJE

a) Úvod
Jinde ve světě byly zóny bez JZ v obydlených oblastech již úspěšně sjednány a přija-
ty. Jde o bezjaderné zóny sdružující okolo 100 zemí v Latinské Americe a Karibské 
oblasti (Smlouva z Tlatelolka, 1967), v jižní oblasti Tichého oceánu (Smlouva z Ra-
rotongy, 1985), v jihovýchodní Asii (Smlouva z Bangkoku, 1995), v Africe (Smlouva 
z Pelindaby, 1996), ve Střední Asii (Smlouva ze Semipalatinska, 2006) a v jednotli-
vé zemi, tj. v Mongolsku (1992). Konference smluvních stran a signatářů smluv zři-
zujících zóny bez JZ a Mongolska obvykle mj. podporují denuklearizaci Korejského 
poloostrova a vyzývají k vytvoření bezjaderných zón v severovýchodní Asii, Arkti-
dě, ve střední Evropě a na Blízkém východě.

Na Blízkém východě byl cíl vytvoření bezjaderné zóny, vztahující se především 
k Izraeli, jako jediné blízkovýchodní zemi vlastnící JZ a stojící mimo smlouvu NPT, 
časem spojen s vytvořením zóny bez všech zbraní hromadného ničení. Důvodem byla 
skutečnost, že část arabských blízkovýchodních zemí není buď signatářem, nebo ra-
tifikantem úmluv zakazujících chemické a biologické zbraně. Tímto způsobem arab-
ské země částečně vyrovnávají izraelský jaderný monopol, i když použití JZ s jejich 
destrukčními účinky daleko překonává důsledky případného použití ostatních zbra-
ní hromadného ničení

 
b) Různé iniciativy k sjednání zóny
Za první iniciativu v této oblasti se někdy uvádí zveřejnění koncepce výboru vyso-
ce respektovaných izraelských intelektuálů z dubna 1962. Uvádělo se v ní zejména, 
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že vývoj JZ „vytváří nebezpečí pro Izrael a mír na Blízkém východě“. Text také ob-
sahoval naléhavou výzvu OSN k přijetí konkrétních opatření, které by „zabránily ja-
derné vojenské výrobě“.41

V r. 1974 poprvé předložil k uvedenému tématu návrh rezoluce Valného shromáž-
dění OSN Írán. Rezoluce, kterou sponzoroval Egypt, vyzývala všechny příslušné státy 
k prohlášení, že se vzdávají výroby, úsilí o získání nebo jakéhokoliv druhu vlastnictví 
JZ a jaderných výbušných zařízení a udělení povolení k rozmístění JZ na svém území 
třetím státem. Požadovala rovněž, aby zúčastněné státy zahrnuly všechna svá jaderná 
zařízení do zárukového systému MAAE. Dá se předpokládat, že předložení rezoluce 
bylo motivováno bezpečnostními obavami uvedených blízkovýchodních zemí z iz-
raelského monopolu vlastnictví JZ, který trvá do dnešních dnů. Od r. 1980 rezoluci 
s tématem vytvoření zmíněné zóny předkládá Egypt. Každoročně je tato rezoluce na 
Valném shromáždění OSN přijímána konsenzuálně, což znamená, že je politicky zá-
vazná pro všechny členské státy této mezinárodní organizace. Vytváření překážek pro 
její realizaci tak svědčí o nedostatečné politické vůli některých zemí.

c) Pracovní skupina pro Kontrolu zbrojení a regionální bezpečnost – ACRS 
(1992–1995)
Jako součást arabsko-izraelského mnohostranného mírového procesu byla v říjnu 
1991 vytvořena, z iniciativy Madridské mírové konference, pracovní skupina pro 
Kontrolu zbrojení a regionální bezpečnost (Arms Control and Regional Security,  
ACRS).

V letech 1992–1995 pracovní skupina uskutečnila několik plenárních zasedání 
a řadu koncepčních a tematických schůzek. V důsledku některých událostí, ke kte-
rým došlo v r. 1995, činnost skupiny ACRS prakticky skončila. K hlavním důvodům 
patřil zejména nárůst arabsko-izraelských rozporů v mírovém procesu, dále uspořádá-
ní Hodnotící a prodlužovací konference smlouvy NPT a pokračující nesouhlasné ná-
zory Izraele a Egypta na to kdy, kde a jakým způsobem diskutovat o jaderných otáz-
kách. Pracovní skupina formálně nicméně stále existuje.

Mezi hlavní přednosti činnosti skupiny patřilo multilaterální projednávání opera-
tivních opatření na posilování důvěry mezi blízkovýchodními státy. Předmětem jed-
nání byl např. návrh deklarace zásad pro kontrolu zbrojení a regionální bezpečnost 
a zeměpisné vymezení hranic blízkovýchodního regionu pro potřeby kontrolně-zbroj-
ního režimu. Účastníci také navrhovali chartu pro regionální bezpečnostní středisko 
v Jordánsku a dvě přičleněné instituce v Kataru a Tunisu, projednávali vybudování 
komunikační sítě a vytváření procesu pro včasné notifikace určitých vojenských ak-
tivit. Diskutovalo se také o výměně vojenských informací, včetně opatření na posilo-
vání důvěry v námořní přepravě a prevence konfliktních situací.42
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d) Charakteristika a význam Rezoluce o Blízkém východě (1995)
Rezoluce o Blízkém východě, jako součásti souboru dalších rozhodnutí, byla přijata 
na Hodnotící a prodlužovací konferenci smlouvy NPT v r. 1995. Její přijetí bylo také 
podmínkou zejména arabských zemí a Íránu, pro dosažení jejich souhlasu s prodlou-
žením smlouvy na neurčito. Rezoluce vyzývala všechny blízkovýchodní státy k čin-
nosti na „vytvoření efektivně ověřitelné blízkovýchodní zóny bez zbraní hromadného 
ničení, jaderných, chemických a biologických a jejich nosičů a nevyvíjet žádnou čin-
nost, která by zabránila dosažení tohoto cíle“. Členské státy smlouvy NPT a zejmé-
na pět deklarovaných jaderných zemí by podle rezoluce měly rozšířit svoji spolupráci 
a vynaložit nejvyšší úsilí k zajištění co nejrychlejšího vytvoření blízkovýchodní zóny 
bez jaderných a dalších zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (viz Příloha č. 3). 
Hlavním cílem přijaté rezoluce tak bylo zahájit jednání o vytvoření zmíněné zóny, 
což se však dosud nepodařilo, přestože všechny zainteresované státy, včetně Izraele, 
její zřízeni oficiálně neodmítají.43

 
Odlišné postoje Izraele a arabských zemí, včetně Íránu, k vytvoření zóny
Izrael dává přednost dosažení míru a stability v regionu před řešením jaderných otá-
zek. Jak uvedl izraelský zástupce k vysvětlení hlasování na 1. výboru VS OSN 9. říj-
na 2007 k problematice zřízení blízkovýchodní bezjaderné zóny, „nastolení mírových 
vztahů, usmíření, vzájemné uznání a dobré sousedství, doplněné konvenčními a ne-
konvenčními kontrolně zbrojními opatřeními“ jsou předpokladem k dosažení vize 
zóny bez zbraní hromadného ničení, nebo zřízení zóny bez JZ na Blízkém východě.

Naproti tomu arabské země a Írán spojují urovnání bezpečnostních problémů regi-
onu s přednostním řešením izraelských JZ. Názor, že izraelské jaderné kapacity jsou 
destabilizující a musí se řešit jako podmínka dosažení míru a bezpečnosti v regionu, 
se také odráží v dokumentech hodnotícího procesu NPT a v každoročně předkláda-
né rezoluci VS OSN s názvem The Risk of Nuclear Proliferation in the Middle East, 
sponzorované arabskými státy. Objevuje se rovněž v každoročních žádostech o zařa-
zení bodu „Israeli Nuclear Capabilities and Threat“ na agendu jednání Generální kon-
ference MAAE. Zmíněné odlišné postoje jsou jádrem současné patové situace. Byly 
také jedním z hlavních důvodů ukončení činnosti výše zmíněné pracovní skupiny pro 
Kontrolně-zbrojní a regionální bezpečnost (ACRS).44

 
e) Rozhodnutí o svolání konference v r. 2012 k vytvoření zóny
Konsenzuální přijetí Závěrečného dokumentu 8. hodnotící konference smlouvy NPT 
v květnu 2010 (viz Příloha č. 2) představovalo zásadní podporu pro konání konferen-
ce o uvedené zóně.
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Dokument v pasáži IV (Blízký východ s důrazem na plnění rezoluce o Blízkém vý-
chodě z r. 1995) obsahoval některé praktické kroky k dosažení uvedeného cíle. Zdů-
razňoval např. důležitost procesu vedoucího k úplné realizaci rezoluce z r. 1995 a pod-
pořil opatření pro generálního tajemníka OSN a kosponzory Rezoluce o Blízkém 
východě z r. 1995 (Rusko, Velká Británie, USA).

Opatření především zahrnovala povinnost svolat v r. 2012, po konzultacích s regio-
nálními státy, konferenci za účasti všech zemí regionu na základě ujednání svobodně 
přijatých těmito zeměmi k problematice vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného 
ničení. Konference se měla v r. 2012 uskutečnit s plnou podporou a zapojením všech 
jaderných států při plném respektování znění Rezoluce o Blízkém východě z r. 1995. 
Uvedení činitelé měli dále jmenovat, po konzultacích s regionálními zeměmi, zpro-
středkovatele s mandátem podporovat plnění rezoluce z r. 1995 vedením konzultací 
s regionálními státy ve vztahu k provádění příprav na svolání konference v r. 2012. 
Zprostředkovatel měl také napomáhat s realizací následných kroků, odsouhlasených 
účastnickými regionálními státy na konferenci v r. 2012. Měli rovněž určit, po kon-
zultacích s regionálními státy, hostitelský stát.

V rámci dodatečných kroků zaměřených na podporu plnění zmíněné Rezoluce měly 
být MAAE, Organizace za zákaz chemických zbraní a další relevantní mezinárodní 
organizace požádány připravit podkladovou dokumentaci na konferenci v r. 2012, tý-
kající se modalit pro zónu bez zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Měly se při-
tom brát v úvahu již dříve uskutečněné práce a získané zkušenosti. Měly být rovněž 
zváženy všechny nabídky zaměřené na podporu plnění rezoluce, včetně nabídky EU 
stát se hostitelem následného semináře, původně konaného v červnu 2008.45

Aktivity na podporu konání konference v plánovaném termínu
V říjnu 2011 bylo Finsko ustanoveno za hostitelskou zemi konference. Zprostředko-
vatelem (facilitator) jmenoval generální tajemník OSN finského státního podtajemní-
ka Jaakko Laajava. Předpokládalo se, že účastníky konference v Helsinkách by měly 
být zejména země sdružené v Lize arabských států, Írán a Izrael, dále představitelé 
OSN, MAAE a dalších mezinárodních organizací a rovněž zástupci pěti stálých čle-
nů Rady bezpečnosti OSN, tzv. deklarovaných jaderných zemí.

Na Přípravném výboru hodnotící konference smlouvy NPT v r. 2012 Laajava in-
formoval, že všechny blízkovýchodní země podpořily vytvoření zóny, avšak jejich 
názory se lišily v tom, jak a kdy by měla být vytvořena.46 Na podporu konání konfe-
rence EU uspořádala v Bruselu dva semináře (v červenci 2011 a začátkem listopa-
du 2012).47 Další podpůrné aktivity organizovaly zejména nevládní organizace, např. 
regionální Aténský dialog.
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Odložení konání konference
Dne 23. listopadu 2012 oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, že plánovaná 
prosincová konference v Helsinkách se konat nebude. Prohlášení označilo za hlavní 
příčiny nekonání vývoj situace na Blízkém východě a „skutečnost, že regionální stá-
ty nedosáhly shody na přijatelných podmínkách pro konání konference“.48 Vzhledem 
k tomu, že všechny blízkovýchodní arabské státy a Írán s konáním konference sou-
hlasily, dá se předpokládat, že jediným hlavním oponentem se stal Izrael. Nelze sou-
časně vyloučit, že přijetí negativního rozhodnutí ovlivnily v USA a Izraeli rovněž ně-
které vnitropolitické důvody. Ve Spojených státech se v té době konaly prezidentské 
volby, ve kterých čelil demokratický kandidát Barack Obama hlasité kritice republi-
kánů za nedostatek podpory izraelské vládě. V izraelských předčasných parlament-
ních volbách plánovaných na leden 2013 zase premiér Benjamin Netanjahu zejmé-
na argumentoval íránským nebezpečím s důrazem na kontroverzní jaderný program 
této země, což by bylo v rozporu s případnou účastí obou zemí na zmíněné konferen-
ci, která by měla otevřít cestu k mírovému vývoji v regionu.49

Krátce po uvedeném americkém prohlášení o odložení vydali obdobná prohlášení 
další dva kosponzoři svolání konference, tj. Rusko a Velká Británie. Obě země a rov-
něž generální tajemník OSN Pan Ki-moon vyzvali k jejímu konání v r. 2013. Na Pří-
pravném výboru hodnotící konference smlouvy NPT v r. 2013 nicméně ruský před-
stavitel vyjádřil znepokojení nad nekonáním konference a uvedl, že Rusko souhlas 
k odložení nedalo.50

3. MOŽNÉ PRVKY SMLOUVY O ZÓNĚ

Podle odhadu studie Ústavu OSN pro odzbrojovací výzkum (UNIDIR) z r. 2011, vy-
cházející ze zkušeností existujících zón, by smlouva o blízkovýchodní zóně mohla 
obsahovat následující prvky:

● Definice termínů a rozsah smlouvy. Mezi ně by se především řadilo geografic-
ké vymezení aplikace zóny, která by podle návrhu studie měla zahrnovat, kro-
mě zemí Ligy arabských států (League of Arab States, LAS), také Írán a Izrael. 
Jednalo by se tak o Alžír, Bahrajn, Džibutsko, Egypt, Írán, Irák, Izrael, Jordán-
sko, Komory, Kuvajt, Libanon, Libyi, Mauritánii, Maroko, Omán, Palestinskou 
samosprávu, Katar, Saúdskou Arábii, Somálsko, Súdán, Sýrii, Tunisko, Spojené 
arabské emiráty a Jemen (viz Příloha č. 9). Důležité by rovněž bylo jednoznač-
né stanovení definic JZ, jaderného materiálu, radioaktivního vyhořelého mate-
riálu a jaderných zařízení, umístění JZ a možnosti jejich přepravy.
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● Základní povinnosti: vzdát se JZ, zakázat jakékoli rozmístění jaderných výbuš-
ných zařízení na svém území, používat jaderné materiály a jaderná zařízení vý-
lučně pro mírové účely, zákaz jaderných zkoušek na území smluvních států, 
deklarovat jakékoli jaderně-zbrojní kapacity před vstupem smlouvy v platnost, 
demontovat a zničit existující nebo zbývající jaderně-zbrojní kapacity, deklaro-
vat všechna jaderná zařízení a uzavřít na ně zárukovou smlouvu s MAAE, za-
kázat skladování jaderného odpadu a příslušného materiálu, uzavřít s MAAE 
Všeobecnou zárukovou dohodu, nerealizovat žádnou formu obchodu s civilním 
jaderným materiálem s jakýmkoli nejaderným státem, pokud nemá s MAAE uza-
vřenou Všeobecnou zárukovou dohodu nebo Dodatkový protokol k této doho-
dě, zachovávat co nejvyšší úroveň fyzické ochrany jaderných materiálů a zaříze-
ní, zakázat provedení, napomáhání či povzbuzování k jakémukoli ozbrojenému 
útoku na civilní jaderná zařízení v blízkovýchodním regionu a rovněž upřesnit 
problematiku tranzitu a přepravy.

● Ověřovací a monitorovací prostředky smluvního plnění. Podle autorů studie by 
se ke splnění tohoto úkolu, který má velký význam pro transparentnost, snížení 
hrozby a posilování důvěry, mohlo používat buď ověřování nově zřízenou insti-
tucí, např. Blízkovýchodní komisí pro jadernou energii (Commission on Nuclear 
Energy on the Middle East, CONOME), podobné té, která již existuje v rámci 
bezjaderné zóny v Africe (smlouva z Pelindaby), nebo se spoléhat na existující 
mezinárodní ověřovací nástroje v rámci MAAE, doplněné o požadovaná hlášení.

● Dodatečná opatření, která by, jak je ve smlouvách obvyklé, zahrnovala způso-
by řešení sporů, zákaz výhrad smluvních států vůči jakémukoli znění smlouvy 
a ustanovení týkající se podpisu, ratifikace, vstupu v platnost a délka smluvní-
ho trvání.

● Protokoly. Podobně jako u jiných obdobných smluv o bezjaderných zónách by 
rovněž součástí této smlouvy měly být protokoly, podepisované pěti deklaro-
vanými jadernými mocnostmi (ČLR, Francie, Rusko, USA a Velká Británie).51
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II. 9. hodnotící konference smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní (duben–květen 2015)

1. ÚVOD

Přímá souvislost uzavření íránské jaderné dohody se Smlouvou o nešíření jaderných 
zbraní (Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, NPT) spočívá ve všech 
třech jejích hlavních smluvních pilířích. Kromě nešíření JZ řadíme mezi ně mírové vy-
užívání jaderné energie a jaderné odzbrojení. Těsný vztah a závislost mezi jaderným 
nešířením a jaderným odzbrojením se někdy obrazně označuje za spojené nádoby. Za 
současné situace, kdy se jednání o dosažení pokroku v jaderném odzbrojení, zejména 
urychlením odzbrojovacího procesu a přijetím některých opatření na posílení důvěry, 
dostávají do slepé uličky, představuje dohoda významný diplomatický úspěch a sou-
časně impulz, který posiluje tento jedinečný smluvní neproliferační režim.

Další souvislost lze nalézt v úsilí mezinárodního společenství dosáhnout zřízení 
blízkovýchodní zóny bez všech zbraní hromadného ničení. Kromě dlouhodobého, 
kaž doročně konsenzuálního schvalování příslušné rezoluce k tomuto tématu na Val-
ném shromáždění OSN, byl konkrétní úkol svolat příslušnou blízkovýchodní konfe-
renci přijat na 8. hodnotící konferenci smlouvy NPT v r. 2010. Pro toto úsilí je dohoda 
významným povzbuzením a důležitým opatřením na posílení důvěry v tomto krizo-
vém regionu, po kterém by rovněž jednotlivé země regionu mohly přijímat vlastní 
vstřícná opatření, svědčící o jejich upřímném zájmu na dosažení pokroku. Následující 
kapitola podává základní informace o smlouvě NPT, jejím hodnotícím procesu a ze-
jména o důvodech neúspěchu 9. hodnotící konference smlouvy NPT v r. 2015, mezi 
kterými hrála významnou úlohu právě problematika zmíněné blízkovýchodní zóny.

2. SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 
(NPT) A JEJÍ HODNOTÍCÍ PROCES

a) Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Na rozdíl od úmluv zakazujících chemické a biologické zbraně, Smlouva o nešíře-
ní jaderných zbraní nemá odzbrojovací charakter a orientuje se především na míro-
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vé využívání jaderné energie a jaderné nešíření. Jediný její článek, který se vztahuje 
k jadernému odzbrojení, je šestý. Má vágní charakter a stvrzuje závazek smluvních 
stran, zejména jaderných mocností, „vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opat-
ření k zastavení závodů v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému od-
zbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účin-
nou mezinárodní kontrolou“. Smlouva postrádá také institucionální rámec, a proto 
nemá, na rozdíl od chemické úmluvy, stálý sekretariát a vlastní organizaci (viz Pří-
loha č. 1). Od r. 1970, kdy smlouva NPT vstoupila v platnost, má téměř univerzální 
členství, nicméně čtyři jaderné země nejsou jejími členy. Jedná se o Indii, Pákistán, 
Izrael a od dubna 2003 také KLDR.

Smlouva NPT měla velký význam pro sjednání Smlouvy o všeobecném zákazu 
jaderných zkoušek (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT), která však dosud ne-
vstoupila v platnost. Jaderné země její absenci řeší formou každoročního vyhla-
šování jednostranných moratorií na tyto zkoušky. Významnou úlohu sehrává při 
vytváření bezjaderných zón, které zvyšují globální a regionální bezpečnost. Prostřed-
nictvím zárukového systému Mezinárodní agentury pro atomovou energii posky-
tuje smlouva NPT mnohostranný rámec pro ověřování smluvních neproliferačních 
závazků. Umožňuje také mezinárodní spolupráci při mírovém využívání jaderných  
technologií.

 
b) Hodnotící proces
Obecný význam hodnotících konferencí, které se konají v pětiletých intervalech, spo-
čívá v posuzování plnění smluvních ustanovení za uplynulé období a stanovení úko-
lů na dalších pět let. V průběhu pětiletého období mezi konferencemi se koná jednání 
tří přípravných výborů, jejichž výsledky do určité míry předurčují úspěch či nezdar 
konferencí.

Od skončení studené války lze mezi úspěšné zařadit hodnotící a prodlužovací kon-
ferenci v r. 1995 a hodnotící konference v r. 2000 a 2010. Význam hodnotící a prodlu-
žovací konference v r. 1995 spočíval v konsenzuálním přijetí tří rozhodnutí (Posíle-
ní hodnotícího procesu smlouvy NPT, Zásady a cíle jaderného nešíření a odzbrojení, 
Prodloužení platnosti smlouvy NPT) a schválení Rezoluce o Blízkém východě. Re-
zoluce mj. vyzývala všechny země regionu k vytvoření zóny bez všech zbraní hro-
madného ničení. I když jednání 6. hodnotící konference v r. 2000 negativně ovlivnily 
zejména indické a pákistánské jaderné testy v r. 1998 a odmítnutí ratifikace CTBT Se-
nátem USA v r. 1999, její závěry se staly silným podnětem pro důsledné plnění usta-
novení smlouvy NPT, zejména v oblasti nešíření a jaderného odzbrojení.

Na úspěšný průběh 8. hodnotící konference Smlouvy NPT v r. 2010 měl velmi po-
zitivní vliv „pražský projev“ prezidenta Obamy v dubnu 2009 věnovaný zejména ja-
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dernému odzbrojení a zlepšené americko-ruské vztahy. Ty také vyústily v r. 2010 do 
podpisu smlouvy New START prezidenty obou zemí, Barackem Obamou a Dmitri-
jem Medveděvem. Smlouva snižuje počet strategických JZ a jejich nosičů a stanoví 
podrobný ověřovací systém jejího plnění. Jednání konference završilo přijetí Závěreč-
né zprávy. Její součástí byly Závěry a doporučení pro následnou činnost (Conclusi-
ons and Recommendations for Followon Actions), která je v textu nazývána akčním 
plánem. Obsahuje 64 akcí, sdružených do čtyř skupin závazků k opatřením v oblasti 
mírového využívání jaderné energie, jaderného nešíření, jaderného odzbrojení a plně-
ní Rezoluce o Blízkém východě z r. 1995 (viz Příloha č. 2).

3. 9. HODNOTÍCÍ KONFERENCE SMLOUVY NPT
 

a) Úvod
Konference probíhala ve velmi komplikované mezinárodní situaci charakterizova-
né zejména výrazným zhoršením vztahů mezi USA a Ruskem, tj. zemí, které vlast-
ní více než 90 % světového vojenského jaderného potenciálu. Kromě kontroverzní 
ruské politiky vůči východní části Ukrajiny a anektování Krymu, což vedlo k přije-
tí protiruských sankcí a následných ruských protizápadních opatření, Spojené státy 
a Severoatlantická aliance pokračují v budování alianční protiraketové obrany v blíz-
kosti ruských hranic. Oficiálně je tato výstavba zdůvodňovaná nebezpečím plynoucím 
z íránského raketového programu. Nebezpečně také narůstá tempo vojenských ope-
rací a vzájemných provokací na hranicích Ruské federace a NATO, což vede ke stup-
ňování spirály vojenského napětí, připomínající doby studené války.

Dalším nepříznivým faktorem byl krizový vývoj především v blízkovýchodním re-
gionu. Krizový vývoj na Blízkém východě charakterizuje pokračování občanské vál-
ky v Sýrii, Iráku, Libyi a Jemenu, společně s nepříliš efektivním bojem koalice zemí 
vedených USA proti tzv. Islámskému státu v Iráku a Sýrii a narůstajícímu vlivu al-
-Káidy. Zmíněný vývoj probíhá na pozadí etnicko-náboženského konfliktu mezi sun-
nity a šíity.

Již v průběhu hodnotícího procesu na jednání jeho tří přípravných výborů se proje-
vovala rostoucí frustrace většiny nejaderných států a nevládních organizací z poma-
lého tempa jaderně-odzbrojovacího procesu a z pokračující modernizace jaderných 
arzenálů pěti tzv. deklarovaných jaderných zemí (ČLR, Francie, Rusko, USA a Vel-
ké Británie). Setrvávání těchto zemí, známých jako P5, na politice pomalého přístupu 
k jadernému odzbrojování „krok za krokem“ (step by step approach) a jejich nesou-
hlas s přijetím časových limitů a různých doplňujících závazků, jako např. k zmen-
šení úlohy JZ ve vojenských doktrínách, snížení pohotovostního režimu části těchto 



ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA A ŠIRŠÍ MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI 

56

zbraní připravených k odpálení v minutách aj., dále posiloval odhodlání oponentů to-
hoto vývoje nesmiřovat se s danou situací.

 
b) Neúspěch konference a jeho důvody
Měsíční jednání 9. hodnotící konference smlouvy NPT skončilo neschválením návr-
hu Závěrečné zprávy. Text návrhu, který se přijímá konsenzuálně, tradičně obsaho-
val ustanovení týkající se výše zmíněných tří hlavních smluvních pilířů. Ve srovná-
ní s daleko důraznějším zněním akčního plánu Závěrečného dokumentu předchozí 
8. hodnotící konference smlouvy NPT z r. 2010, měly některé formulace, vztahující 
se k jadernému odzbrojení, vágnější charakter.52 Návrh zprávy např. neobsahoval žád-
nou zmínku o pomalém tempu odzbrojovacího procesu a příslušných doporučeních 
k odstranění tohoto nepříznivého vývoje. Postrádal také uznání významného faktu, 
že humanitární dopady použití JZ, jak bylo dokumentováno na třech konferencích vě-
novaných této otázce v minulých letech (Oslo, 2013; Nayarit, 2014; Vídeň, 2014), na-
léhavě vyžadují zesílení aktivit v odzbrojovacím úsilí. Podle hodnocení převážné vět-
šiny nevládních organizací a nejaderných států bylo znění návrhu, zejména ve vztahu 
k jadernému odzbrojení, pro jaderné státy málo zavazující. Jeho celkové vyznění tak 
spíše odráželo zájmy těchto států v duchu prosazování již dříve zmíněné politiky po-
malého tempa odzbrojování. Zlehčovalo současně rostoucí tlak většiny nejaderných 
států na pokrok v jaderném odzbrojení, vzhledem ke katastrofickým humanitárním 
následkům použití JZ.

Bezprostředním důvodem neúspěchu byl odmítavý postoj USA, Velké Británie 
a Kanady ke znění ustanovení týkajících se svolání blízkovýchodní konference o vy-
tvoření zóny bez JZ a dalších zbraní hromadného ničení v tomto regionu.53 Zmíně-
né země nesouhlasily zejména se stanovením konkrétního termínu jejího svolání. 
Americká strana svůj odmítavý postoj, po konzultacích člena delegace USA Thoma-
se Countrymana v Izraeli, odůvodnila především údajně „arbitrárním“ charakterem 
formulace svolání konference, protože v něm postrádala nutnost primárního konsen-
zu blízkovýchodních zemí s účastí.54 Oponentům by zřejmě spíše vyhovoval neurči-
tý termín „svolání v co nejbližší době“, jak se také vždy doposud v minulých letech 
v různých dokumentech uvádělo, po opakovaném odkládání jejího původně napláno-
vaného konání v r. 2012. Tomu se však předkladatelé inkriminované pasáže, který-
mi byli členové Ligy arabských států v čele s Egyptem, chtěli vyhnout, aby v důsled-
ku odmítavého postoje Izraele s účastí znovu nedocházelo k opakovanému odkládání 
konference.55

V příslušné pasáži ustanovení č. 169 návrhu Závěrečné zprávy účastnické země 
hodnotící konference žádaly generálního tajemníka OSN, aby svolal uvedenou kon-
ferenci, na kterou by byly pozvány všechny blízkovýchodní země (členské státy Ligy 
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arabských států, Írán a Izrael), nejpozději do 1. března 2016. Cílem konference mělo 
být zahájení a pokračování v sjednávacím procesu, který by vyústil v přijetí návrhu 
„právně závazné smlouvy vytvářející blízkovýchodní zónu bez jaderných zbraní a dal-
ších zbraní hromadného ničení, na základě ujednání dobrovolně přijatých státy toho-
to regionu“. Příslušné znění také zavazovalo generálního tajemníka OSN, kospon-
zorské státy Rezoluce k Blízkému východu z r. 1995 (USA, Rusko a Velká Británie, 
které jsou současně depozitářskými státy smlouvy NPT) a další státy smlouvy NPT 
k zabránění odkladu konání konference. K zajištění dostatečné přípravy a úspěšné-
mu průběhu konference by se měly všechny blízkovýchodní země neodkladně zapo-
jit, prostřednictvím přípravných schůzek, do přímých konzultací, jejichž účelem bude 
dosažení konsenzuálního souhlasu s agendou konference. Po jejím schválení by měl 
generální tajemník OSN do 45 dnů svolat konferenci. Všechna substantivní rozhod-
nutí z jednání přípravného procesu a konference by měla být přijímána konsenzem. 
K usnadnění zmíněného procesu by měl generální tajemník OSN jmenovat zvláštního 
zástupce, který by společně s kosponzorskými státy a blízkovýchodními zeměmi vy-
vinul veškeré úsilí k zajištění úspěšné přípravy konference a jejího výsledku. Kromě 
blízkovýchodních zemí by se jednání konference zúčastnili, se statusem pozorovate-
lů, zástupci MAAE a dalších organizací se vztahem ke zbraním hromadného ničení 
a také Ligy arabských států (LAS). Konference by měla současně definovat následné 
kroky směřující k vytvoření zmíněné zóny.56

 
c) Zhodnocení postoje Evropské unie a některých unijních zemí
Vágnost vystoupení zástupce unijní předsednické země jménem EU k problematice 
jaderného odzbrojení, zejména v otázce rychlosti dosažení jaderně-odzbrojovacího 
procesu a humanitárních dopadů použití JZ, vyplývala z rozdílnosti postojů členských 
států. Ve svých důsledcích to také vedlo k tomu, že EU se na tomto jednání stala spí-
še pasivním hráčem, na rozdíl od úlohy, kterou hrála na předchozí hodnotící konfe-
renci v r. 2010 a na jednání tří přípravných výborů.

Zatímco zástupci dvou unijních jaderných zemí, tj. Francie a Velké Británie, pod-
porované do značné míry aliančními státy závislými na ochraně v podobě americké-
ho „jaderného deštníku“, se shodovali na nutnosti zachování dosavadního pomalé-
ho přístupu k jadernému odzbrojení v podobě tzv. stepby step approach, další dvě 
země, zejména Rakousko a Irsko, zastávaly odlišné stanovisko. Rakousko bylo vedou-
cí zemí v rámci širokého mezinárodního úsilí a výše zmíněného dokumentu „Huma-
nitární závazek“ poukazující jednoznačně na katastrofické dopady použití JZ. V tom 
našlo podporu 159 zemí, včetně několika dalších unijních zemí (kromě již zmíněné-
ho Irska to bylo Švédsko, Dánsko a Finsko). Ze zmíněných dvou unijních jaderných 
států to byla především Francie, která na jednání nejhorlivěji odmítala jakýkoli pokus 
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o zvýšení významu uvedené humanitární iniciativy a jejího začlenění do Závěrečné-
ho dokumentu. Na rozdíl od Velké Británie se také nezúčastnila poslední konferen-
ce věnované zmíněné problematice ve Vídni, v prosinci 2014. Jaderná Velká Británie 
tak zastávala v této otázce umírněnější postoj, nicméně měla výhrady k tvrzení o ne-
přijatelnosti existence JZ a o nezbytnosti překlenutí smluvní právní mezery, která by 
měla být vyplněna právě poukazem na humanitární důsledky použití JZ. Jak se také 
výše uvádí, Velká Británie se v závěrečné fázi schvalování návrhu Závěrečného do-
kumentu připojila k odmítavému stanovisku USA a Kanady na stanovení konkrétní 
doby konání blízkovýchodní konference, což vedlo k nepřijetí navrhovaného doku-
mentu a neúspěchu konference.57
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III. Saúdská Arábie

1. ÚVOD
 

Saúdská Arábie je hlavním blízkovýchodním arabským spojencem a strategickým 
partnerem USA. Společně s Izraelem je však současně rozhodným odpůrcem Íránu 
a dohody o íránském jaderném programu. Ve vztahu k Íránu někteří vlivní členové 
saúd skoarabského královského rodu vytýkali USA smířlivost a nevylučovali možnost 
narušení vztahů s USA. V tomto duchu hovořil např. vedoucí zpravodajské služby 
princ Bandar bin Sultán v říjnu 2013. Kritika vzrostla po zvolení umírněného a vstříc-
ného klerika Rúháního novým íránským prezidentem v polovině r. 2013.58 Saúdsko-
arabské výhrady jsou motivovány zejména bezpečnostními obavami z íránského ja-
derného programu a rovněž z posílení hospodářského postavení Íránu po ukončení 
sankčního režimu. Velké znepokojení Saúdské Arábie vyvolává také íránská angažo-
vanost na straně syrského prezidenta Asada v probíhající občanské válce. Vzájemné 
saúdsko-íránské soupeření se projevuje i snahou o ovlivňování vývoje situace v Je-
menu a Libanonu.59

V pozadí saúdskoarabských výhrad vůči šíitskému teokratickému Íránu je přede-
vším mocenská regionální rivalita obou zemí. Írán představuje pro sunnitský autokra-
tický feudální saúdskoarabský režim obávaného a vlivného soupeře v úsilí o domi-
nanci na Blízkém východě. Znamená údajně rovněž potenciální hrozbu pro stabilitu 
dalších monarchistických režimů Perského zálivu se šíitskou populací. Jako příklad 
lze uvést lidové povstání za prosazení reforem a větší demokratizaci vládnutí sun-
nitského rodu v Bahrajnu v r. 2011, které bylo brutálně potlačeno saúdskoarabskými 
jednotkami. Kromě účasti na potlačení demonstrací v Bahrajnu je dokladem rovněž 
saúdskoarabská vojenská angažovanost v Jemenu a všestranná podpora různým isla-
mistickým protivládním uskupením v Sýrii. Po smrti krále Abdalláha v lednu 2015 
a s nástupem jeho bratra Salmána do vedení státu zahájil vládnoucí režim asertivněj-
ší a na USA nezávislejší přístup v úsilí o snížení vlivu Íránu v regionu. Svědčí o tom 
např. vytvoření ozbrojené arabské koalice v Jemenu v boji proti protivládním Húsiúm, 
údajně podporovaným Íránem, a vznik široké islámské protiteroristické aliance ve-
dené Saúdskou Arábií. Začátkem r. 2016 vztahy s Íránem dále vyostřila poprava  
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saúdskoarabského vlivného šíitského klerika Nimra Bákira Nimra na základě obvi-
nění z terorismu.

Znepokojení vládnoucí saúdskoarabské královské rodiny vyvolává také přesun stra-
tegického zájmu USA z oblasti Blízkého východu do tichomořské a asijské oblasti 
a případné postupné oteplování v americko-íránských vztazích, v závislosti na plnění 
íránských závazků k omezení některých aktivit v jaderně-palivovém cyklu.

2. POLITIKA SAÚDSKÉ ARÁBIE PO DOSAŽENÍ 
ÍRÁNSKÉ JADERNÉ DOHODY

Na rozdíl od jednoznačně deklarovaného odmítavého postoje Izraele vůči uzavření 
prozatímní íránské jaderné dohody v listopadu 2013, kdy premiér Benjamin Netan-
jahu dosažení shody veřejně označil za „historickou chybu“, Saúdská Arábie začala 
již v té době navenek zaujímat ve vztahu k USA a dohodě vstřícnější přístup. V pro-
hlášení saúdského kabinetu se mj. uvádělo, že „dohoda by mohla představovat před-
běžný krok na cestě k celkovému řešení íránského jaderného programu“ a mohla by 
eventuálně vést k „odstranění zbraní hromadného ničení a zvláště jaderných z oblas-
ti Blízkého východu a Perského zálivu“.60 Určité zmírnění předchozí otevřené ostré 
kritiky íránské dohody se projevilo také např. v průběhu setkání představitelů arab-
ských zemí Perského zálivu s prezidentem Barackem Obamou a ministrem zahranič-
ních věcí Johnem Kerrym v Camp Davidu v srpnu 2015. Původně bylo setkání za-
mýšlené americkou stranou jako summit, avšak někteří nejvyšší arabští představitelé 
se jednání nezúčastnili. Nepřítomen byl např. saúdskoarabský král Salmán, což mno-
zí zahraničněpolitičtí pozorovatelé dávali do souvislosti s jeho jednoznačně odmíta-
vým postojem vůči politice USA na Blízkém východě a zejména k Íránu a Sýrii. Na 
schůzce byli účastníci americkou stranou podrobně informováni o hlavních aspek-
tech íránské jaderné dohody. Na závěr jednání s J. Kerrym účastníci campdavidské 
schůzky přijali společné prohlášení, ve kterém íránskou dohodu podpořili. Násled-
ně některé státy Perského zálivu, konkrétně Kuvajt, Saúdská Arábie a Bahrajn, také 
ve vystoupení svých představitelů ve všeobecné rozpravě na úrovni nejvyšších před-
stavitelů států a vlád na 70. Valném shromáždění OSN (28. 9.–3. 10. 2015) sjednání 
íránské dohody uvítali.

Při návštěvě saúdskoarabského krále Salmána ve Washingtonu v září téhož roku 
byla problematika íránské jaderné dohody projednávána již jen okrajově. Obě stra-
ny konzultovaly zejména možnosti bezpečnostních záruk USA po uvolnění finanč-
ních prostředků Íránu v důsledku ukončení sankcí a celkového posílení postavení 
země v regionu. Kromě obranných a bezpečnostních aspektů začínají Saúdové pod-
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le Husseina Ibishe, v rámci deklarativního uznávání nezastupitelné úlohy USA jako 
spojenecké země, silně prosazovat ekonomickou agendu, jako ústřední část toho, co 
král Salmán nazval „novou strategickou aliancí pro 21. století“. Jde o zřejmou sna-
hu prohloubit těsnou ekonomickou spolupráci a tím i politickou svázanost pomocí 
atraktivních nabídek pro investice amerických firem v průběhu příštích pěti let např. 
do oblasti infrastruktury, bankovních a technických služeb, stavebnictví, těžařství aj. 
v hodnotě mnoha set miliard USD. Ve vojenské oblasti jsou Spojené státy odhodlány 
dodat Saúdské Arábii přesně naváděnou munici k doplnění zásob po jejich vyčerpá-
ní, v důsledku již několik měsíců trvajících leteckých náletů koalice arabských států 
vedených Saúdskou Arábií v Jemenu, prováděných bez souhlasu Rady bezpečnosti 
OSN. Nálety mají za následek již několik tisíc civilních obětí. USA zmíněné koalici 
také poskytují zpravodajskou a logistickou podporu a leteckou pomoc při doplňování 
paliva za letu. Ministerstvo obrany USA v r. 2015 rovněž schválilo prodej 600 ks ří-
zených protiletadlových řízených střel Patriot v hodnotě 5,4 mld. USD a finalizují se 
také kontrakty na dodávky fregat a vrtulníků za téměř 3 mld. USD.61

3. SAÚDSKÉ AKTIVITY PROTI ÍRÁNU, NEBO JEHO SPOJENCŮM, 
V PRŮBĚHU SJEDNÁVÁNÍ A PO DOSAŽENÍ JADERNÉ DOHODY

a) Úvod
V průběhu sjednávání a uzavření íránské jaderné dohody lze v zahraniční a vojen-
ské politice nového vedení Saúdské Arábie zaznamenat jednoznačnou snahu o auto-
nomnější vymezování se ve vztahu k Spojeným státům. Je zřejmě motivována obavou 
z menší americké angažovanosti ve prospěch bezpečnostních zájmů Saúdské Arábie 
a dalších bohatých sunnitských arabských zemích Perského zálivu a současným úsi-
lím vytvářet tlak na USA k zachování americké vojenské přítomnosti a angažovanosti 
v blízkovýchodním regionu. Zdá se, že Saúdské Arábii se jedná rovněž o získání spo-
jenců v jejím sektářsko-náboženském konfliktu s Íránem, jako hlavním regionálním 
šíitským rivalem. Naléhavost tohoto kroku zřejmě souvisí s očekávaným posílením 
mocenskopolitického a hospodářského postavení Íránu ve světě v důsledku ukončení 
protiíránských sankcí. Svědčí o tom různé aktivity, realizované s největší pravděpo-
dobností bez předchozích konzultací s Obamovou administrativou, která je však ob-
vykle následně podpořila.

 
b) Arabská vojenská koalice k potlačení protivládních Húsiú v Jemenu
Účastnické země LAS vytvořily na své schůzce koncem března 2015 společnou jed-
notku. Její působení by mělo být zaměřeno na omezení šíření íránského vlivu v blíz-
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kovýchodním regionu a údajně i proti islamistickým extremistům. Schůzka arabských 
zemí se konala v době, kdy řada z nich, včetně Egypta, Jordánska a většiny monar-
chistických režimů Perského zálivu, se již podílela na leteckých útocích vedených 
Saúdskou Arábií na cíle v Jemenu proti protivládním húsijským uskupením, podpo-
rovaným Íránem. Egypt, který má z arabských zemí nejpočetnější armádu, se v této 
souvislosti zavázal poslat do Jemenu, v případě potřeby, pozemní síly. Vzhledem 
k nedostatku bližších informací nebylo jasné, jak se dohoda bude realizovat, zejména 
v otázce velení. Účast arabských zemí na jednotce je dobrovolná.62

Záměr na vytvoření této jednotky podle některých analytiků signalizovalo snahu 
sunnitských arabských režimů pod vedením Saúdské Arábie o větší nezávislost v ob-
lasti regionální bezpečnosti na Spojených státech. Jednalo se také o zřejmou souvis-
lost s americkým úsilím dosáhnout diplomatického urovnání sporného íránského ja-
derného programu cestou multilaterálního dosažení dlouhodobé dohody.

c) Saúdská snaha o vytvoření jednotného protiasadovského bloku
Jednou z hlavních překážek k dosažení pokroku na vídeňských jednáních, zahájených 
v listopadu 2015 a následně v Ženevě k mírovému řešení situace v Sýrii, byla nejed-
notnost protivládních opozičních sil. Saúdská Arábie se pokusila, údajně z podnětu 
amerického ministra zahraničních věcí J. Kerryho, tento nedostatek překonat svoláním 
dvoudenní konference představitelů opozičních vnitřních vojenských i zahraničních 
politických skupin do Rijádu v prosinci 2015. Jednání se zúčastnilo více než 100 vůd-
ců různých opozičních skupin, z nichž někteří vzájemně neměli nejpřátelštější vztahy. 
Zastoupeni byli např. exiloví politici ze Syrské národní koalice, disidenti, kteří nadá-
le působili v Sýrii, zástupci různých ozbrojených skupin, včetně radikálních islamis-
tů. Za určitý přelom považují různí analytici účast zástupců ozbrojených skupin, kte-
ří doposud odmítali jednat se zástupci vlády. Všichni účastníci podepsali závěrečné 
prohlášení vyzývající k zachování jednoty země a vytvoření civilní a reprezentativní 
vlády pro přechodnou dobu, která by měla následovat po odstoupení prezidenta Asada 
a jeho spolupracovníků. Na konferenci byla vytvořena 33členná komise k zastupování 
zájmů zúčastněných skupin na dalších jednáních o ukončení občanské války. Kurdo-
vé, jako jedna z nejefektivnějších sil v boji proti IS, však v komisi, zřejmě s přihléd-
nutím k tureckým zájmům, zastoupeni nebyli. Nicméně Kurdové si uspořádali vlast-
ní konferenci na jimi kontrolovaném území v severovýchodní Sýrii.63

d) Vznik islámské protiteroristické aliance
V polovině prosince 2015 oznámil v Rijádu saúdskoarabský ministr obrany Moha-
med bin Salmán vytvoření nové islámské vojenské aliance proti terorismu. Mělo by 
ji tvořit 34 zemí pod vedením Saúdské Arábie, kde také bude sídlo aliančního operač-
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ního střediska. Podle společného prohlášení, publikovaného saúdskoarabskou tisko-
vou agenturou SPA a na základě vyjádření dalších saúdskoarabských ministrů, chtějí 
členové aliance „chránit islámskou komunitu před zlem všech teroristických skupin 
a organizací, které způsobují smrt a korupci na zemi a jejichž cílem je terorizovat ne-
vinné“. Koalice by měla své aktivity koordinovat s předními světovými velmocemi 
a mezinárodními organizacemi. Jmenovitě uvedenými členskými zeměmi jsou mj. 
Egypt, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Turecko, Malajsie, Pákistán a někte-
ré africké země. S výjimkou Bahrajnu a některých afrických zemí (Uganda, Gabun, 
Benin, Togo) se jedná o země s převážně sunnitskou formou islámu, zatímco majorit-
ní šíitské státy, jako např. Írán a Irák, do koalice přizvány nebyly. Součástí se rovněž 
nestaly Omán, Alžírsko a také Sýrie, ve které je u moci Asadův režim alavitské mi-
noritní odnože šíitské větve islámu. Některé zmíněné státy, jako např. Pákistán, Ma-
lajsie a Libanon, následně vyjádřily překvapení ze svého začlenění do seznamu ali-
ančních zemí, o kterém se údajně dozvěděly až po zveřejnění. Otazníky také existují 
nad případným zařazením Indonésie, tj. země s nejvyšší světovou islámskou popula-
cí, a rovněž Afghánistánu.

V úvodníku amerického deníku New York Times z 18. prosince 2015 se předpoklá-
daná nízká účinnost aktivit aliance proti tzv. Islámskému státu dává do souvislosti se 
saúdskoarabskou vedoucí úlohou. Podle úvodníku „lze stěží tuto zemi považovat za 
seriózního partnera v tomto úsilí, dokud neskončí s financováním wahhábistických 
náboženských škol a duchovních, kteří šíří tento druh extremistické doktríny tvořící 
základní součást ideologie tzv. Islámského státu. Přestože se IS zavazuje zničit Saúd-
skou Arábii, vedoucí představitelé této země se více obávají šíitského Íránu, který 
označují za hlavního nepřítele.“

Ačkoli se saúdskoarabský ministr zahraničních věcí Abdel bin Ahmed al-Džubajr  
snažil na tiskové konferenci v Paříži vyvrátit námitky z možného protišíitského za-
měření aliance, složení členských zemí a dosavadní saúdskoarabská politika v regio-
nu vůči Íránu, Sýrii, Jemenu a Iráku tomuto tvrzení odporuje. Podle hodnocení Brie-
na Whitakera, bývalého blízkovýchodního editora britského deníku The Guardian, je 
saúdskoarabské pojetí terorismu údajně znepokojivě široké, protože „podle saúdsko-
arabského zákona z r. 2014 prakticky jakákoli kritika politického systému této abso-
lutní monarchie, nebo saúdskoarabské interpretace islámu, jsou považovány za tero-
ristický akt“. Není proto jisté, zdali stejný metr bude Saúdská Arábie aplikovat i vůči 
ostatním sunnitským členským zemím aliance, které nejsou příliš nakloněny ultrakon-
zervativnímu a puristickému wahhábistickému pojetí sunnitské větve islámu, prosa-
zovaném tímto autokratickým státem. Nejasným zůstává i způsob koordinace činnos-
ti aliance s vojenskou koalicí vedenou Spojenými státy.
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e) Poprava saúdského šíitského klerika
Za demonstrativní projev saúdskoarabské rozhodnosti vůči Íránu lze označit i nača-
sování popravy významného disidentského šíitského klerika Nimra Bákira Nimra za-
čátkem ledna 2016. Byl popraven v rámci skupiny 47 odsouzenců obviněných z te-
rorismu, z nichž většina patřila údajně k al-Káidě. Bákir Nimr dlouhodobě kritizoval 
autoritativní způsob vládnutí saúdské královské rodiny, požadoval uspořádání voleb, 
vytvoření autonomní oblasti pro šíitskou komunitu a další reformy, avšak nevyzýval 
k násilí. Také podporoval šíitskou většinu v Bahrajnu proti autoritativní menšinové 
sunnitské vládnoucí rodině. Zmíněné postoje Nimra a obavy z podnícení nepokojů 
v saúdskoarabské východní provincii al-Katif s většinovým šíitským osídlením, a to 
v oblasti, kde jsou významná ropná pole, představovaly pro vládnoucí režim vážnou 
hrozbu. Synovec klerika, který byl za protesty proti vládnoucímu režimu ve věku 17 
let odsouzen k ukřižování, ve skupině popravených nebyl.

Následnými protisaúdskými demonstracemi a zapálením velvyslanectví Saúdské 
Arábie v Teheránu a konzulátu v Mašhadu odůvodnily saúdské úřady přerušení vzá-
jemných diplomatických styků. K podobnému kroku také přistoupily Bahrajn a Sú-
dán. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Katar vyjádřily solidaritu se svým hlavním 
arabským spojencem nikoli přerušením diplomatických vztahů, ale pouze snížením 
úrovně diplomatických kontaktů s Íránem. Turecko, Egypt a Pákistán se omezily na 
deklaratorní vyjádření solidarity se saúdskými opatřeními.64 Íránský prezident Rúhá-
ní a nejvyšší duchovní vůdce ajátolláh Chameneí odsoudili násilné protesty a vypá-
lení sídel saúdskoarabských diplomatických zastoupení, za které bylo asi 40 pacha-
telů uvězněno.

f) Vyhlášení libanonského hnutí Hizballáh za teroristickou organizaci
Za další protiíránský nepřátelský krok někteří blízkovýchodní experti považují přije-
tí rozhodnutí Rady pro spolupráci zemí Perského zálivu (Gulf Cooperation Council, 
GCC) začátkem března 2016 vyhlásit vojenské křídlo libanonského šíitského hnutí 
Hizballáh za teroristickou organizaci. Za teroristické je označují rovněž Spojené státy 
a zejména Izrael, který s jeho milicemi vedl mj. v r. 2006 v Libanonu urputné a rov-
nocenné boje.

V prohlášení GCC byl Hizballáh obviněn z provádění teroristických útoků a pašo-
vání zbraní a výbušnin, což „flagrantně ohrožuje suverenitu, bezpečnost a stabilitu“ 
členských zemí GCC. Zmíněné rozhodnutí bylo přijato mj. v době volebního vítěz-
ství umírněných sil v Íránu a čtrnáct dní po zrušení saúdské finanční pomoci pro bez-
pečnostní složky v Libanonu ve výši 4 mld. USD. Kromě signálu neústupnosti GCC 
vůči Iránu se tak zřejmě jedná rovněž o projev znepokojení Saúdské Arábie z narůs-
tající dominantnosti postavení Hizballáhu v libanonských bezpečnostních a politic-
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kých institucích. Objevily se rovněž spekulace, které zrušení saúdské finanční pod-
pory dávají do souvislosti s finančními těžkostmi Saúdské Arábie v důsledku nízkých 
cen ropy a nákladných bojových aktivit v Jemenu.65

 

4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZEMĚ

Přibližně 30milionová země (asi 30 % obyvatel tvoří cizinci) je pouštní absolutistic-
kou monarchií v čele s králem z rodiny Saúdů, který je také nositelem veškeré záko-
nodárné a výkonné moci. Stát byl oficiálně založen v r. 1932. Státním náboženstvím 
je islám v jeho sunnitské fundamentalistické podobě – wahhábismu. Přibližně 97 % 
obyvatel tvoří muslimové, z nichž více než 80 % jsou sunnité a okolo 15 % šíité. Země 
nemá ústavu. Podle oficiálního vyjádření krále Fahda z r. 1992 ústavu nahrazuje ko-
rán a sunna, což je soubor tradic a výroků proroka Muhammada, tzv. hadísů. V zemi 
neexistují politické strany, parlament, odborové organizace, svoboda slova a nezávis-
lý tisk. V rámci přísné segregace pohlaví na veřejnosti mají ženy svá práva výrazně 
omezena.66 V zemi jsou dvě posvátná místa muslimů – Mekka a Medina.

Saúdský politický systém je založen na patronátním způsobu vládnutí královské ro-
diny budovaném od shora dolů k různým skupinám (kmeny, klany, významné obchod-
ní rodiny), institucím, např. náboženským, mediálním, sportovním, až k široké řadě 
jednotlivých osob. Vládnutí královské rodiny spočívá na těsném spojení s islámským 
duchovenstvem, jehož nejvyšším orgánem je Rada starších kleriků (The Council of Se-
nior Clerics).67 Tento orgán, společně s velkým muftím a náboženskou policií, dohlíží 
na respektování islámského pojetí práva (šaría) ve všech sférách života společnosti.68

Vnější a vnitřní tlak na politické reformy, zejména po 11. září 2001, poprvé vyústil 
k částečné liberalizaci v r. 2005, kdy se např. uskutečnily první volby do místních sa-
mospráv.69 V září 2011 udělil král Abdalláh omezené volební právo ženám, tj. právo 
volit a kandidovat do místních samospráv. Zmínil se rovněž o možnosti jejich účasti 
ve 120členné královské Poradní radě (Madžliš ašŠúrá), jmenované panovníkem na 
čtyři roky. Volebního práva do místních samospráv ženy poprvé využily v prosinci 
2015. Na rozdíl od zmíněné Poradní rady, kde údajně mohou muži a ženy jednat spo-
lečně, v místních samosprávách existuje přísná segregace. Vystupování žen tak pro-
bíhá prostřednictvím videomostu, aby je muži slyšeli, avšak neviděli.70

Po smrti krále Abdalláha v lednu 2015 převzal moc v zemi jeho bratr král Salmán.
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5. SAÚDSKÁ ARÁBIE A JADERNÉ ZBRANĚ

Ještě před zahájením diplomatických jednání pěti stálých členů Rady bezpečnosti 
OSN (P5), Německa a EU s Íránem o mírovém řešení íránského jaderného progra-
mu saúdskoarabští představitelé několikrát deklarovali úmysl stát se rovněž jadernou 
zemí v případě, že Írán získá JZ. Neodmítali ani silové řešení této otázky.71 S tvrzením 
o možnosti získání JZ Saúdskou Arábií argumentovali v letech před uzavřením írán-
ské jaderné dohody rovněž někteří izraelští představitelé, v rámci tlaku na Obamovu 
administrativu k zaujetí radikálnějšího postoje vůči Íránu. Například v říjnu 2013 to 
zmiňoval bývalý šéf izraelské zpravodajské služby Amos Padlin.72

Některá tvrzení z devadesátých let o saúdském vývoji vojenského jaderného pro-
gramu se však nepotvrdila, zejména z toho důvodu, že země nemá dostatek jaderných 
expertů a rovněž postrádá příslušné technologické zázemí a infrastrukturu. Není však 
vyloučeno, že se Saúdská Arábie podílela na financování jaderně-zbrojních progra-
mů v Iráku a Pákistánu. V letech 1985–1990 měla poskytnout Iráku 5 mld. USD, jako 
součást širší pomoci této zemi ve válce s Íránem. Saúdská finanční pomoc pákistán-
skému jaderně-zbrojnímu programu, který byl zahájen přibližně v r. 1975, měla napo-
moci vyrobení „islámské bomby“, jež by přispívala rovněž k zajištění saúdskoarabské 
bezpečnosti.73 Podle tvrzení bývalého analytika CIA Roberta Baera poskytla Saúdská 
Arábie na vývoj „islámské bomby“ v sedmdesátých a osmdesátých letech asi 2 mld. 
USD.74 V reakci na některé tiskové zprávy z listopadu 2013 o údajné připravenosti 
Pákistánu předat Saúdské Arábii jaderné hlavice, představitelé ministerstev zahranič-
ních věcí obou zemí jakoukoli dohodu v tomto smyslu popřeli. Pravdivost zmíněné 
zprávy zpochybňovali rovněž různí kontrolně-zbrojní experti.75 Načasování zveřejně-
ní této informace, zřejmě účelově zavádějící, před listopadovým jednáním o dočasné 
dohodě s Íránem nasvědčovalo, že se jednalo o další pokus ovlivnit jednající strany 
v neprospěch uzavření uvedené dohody.76

Z neproliferačního a jaderně-odzbrojovacího hlediska důležitou smlouvu NPT 
Saúd ská Arábie podepsala v r. 1988. Stalo se tak krátce po saúdskoarabském nákupu 
přibližně 36 řízených střel středního doletu Dongfeng-3 (v aliančním označení CSS-
2) od ČLR v r. 1987, schopných nést konvenční i jaderné hlavice. Od konce devade-
sátých let země podporuje vytvoření zóny bez JZ na Blízkém východě a označuje ja-
derný Izrael za hlavní překážku pro uskutečnění tohoto cíle.77
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6. HLAVNÍ RYSY SAÚDSKOARABSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY

Až donedávna se Saúdská Arábie snažila ovlivňovat vývoj situace v blízkovýchod-
ním regionu ve prospěch svých zájmů spíše z pozadí. Dělo se tak jednak pomocí po-
skytování vládních, nebo privátních finančních prostředků vládám, což se obvykle 
zveřejňuje, či nevládním organizacím, kde už je dohledatelnost obtížná. Dá se před-
pokládat, že taková finanční pomoc proudila např. protivládním silám v Libyi s cí-
lem svrhnout Muamara Kaddáfího, egyptskému vedení po svržení prezidenta Mursího 
a nadále proudí islamistickým protiasadovským uskupením v Sýrii a protihúsijským 
silám v Jemenu. Jak je uváděno v dalších kapitolách, v současné době je pro regionál-
ní působení Saúdské Arábie charakteristická protiíránská asertivnost a silová politi-
ka, často uskutečňovaná v rozporu např. s názory strategického amerického partnera.

Další způsob prosazování saúdskoarabskáho vlivu v muslimském světě je ideolo-
gický, pomocí rozšiřování idejí výše zmíněného fundamentalistického wahhábistické-
ho pojetí islámu. V arabském světě je wahhábismus znám spíše pod názvem salafis-
mus, jehož stoupenci, přes rigidní výklad islámu, např. neodmítají parlamentní způsob 
vládnutí, což je však v zásadním rozporu se saúdskoarabským pojetím.

V padesátých a šedesátých letech minulého století Saúdská Arábie např. mobilizo-
vala islám ideologicky proti arabskému nacionalismu egyptského prezidenta Násira 
a prosovětským vládnoucím stranám Baas v Sýrii a Iráku. V té době také podporova-
la zejména salafistické Muslimské bratrstvo, jako protiváhu sekulárním nacionalis-
tům a levicově orientovaným politikům.

V době „arabského jara“ na přelomu let 2010 a 2011 Saúdská Arábie jednoznač-
ně vystupovala proti demokratizačnímu hnutí ve většině arabských zemí, které však 
nakonec přerostlo v etnicko-náboženské střety. Podpořila např. spřátelené monarchie 
v Maroku a Jordánsku jejich začleněním do Rady pro spolupráci zemí Perského záli-
vu (GCC), a to bez ohledu na jejich geografickou polohu. Svými jednotkami také bru-
tálně potlačila protivládní protesty většinové šíitské populace v Bahrajnu proti sun-
nitskému panovníkovi.

 
7. SAÚDSKO-EGYPTSKÉ SUNNITSKÉ SPOJENECTVÍ

a) Úvod
V geostrategických protiíránských kalkulacích Saúdské Arábie hraje stále význam-
nější úlohu Egypt, zejména s ohledem na jeho polohu a relativně mohutný vojenský 
potenciál. Saúdské úsilí dokumentuje mj. egyptské členství v obou výše uvedených 
muslimských sunnitských koalicích, vedených Saúdskou Arábií. Obě arabské země 



ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA A ŠIRŠÍ MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI 

68

také spojuje většinové sunnitské obyvatelstvo, podobnost autoritativního vedení země 
a represivního přístupu k činnosti opozice a vyhlášení Muslimského bratrstva, kte-
ré je hlavní egyptskou opoziční silou, za teroristickou organizaci. Významnou úlohu 
především hraje závislost Egypta na dodávkách ropy a poskytování finanční pomo-
ci Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a dalších bohatých arabských zemí 
Perského zálivu.

b) Prohlubování vztahů
Saúdská Arábie s touto spřátelenou arabskou zemí, i když s relativně sekulárním re-
žimem, výrazně upevňuje vztahy, které využívá k posílení svého regionálního posta-
vení. K prohlubování vzájemné spolupráce došlo po egyptském vojenském převratu 
v r. 2013, který vedl k odstranění demokraticky zvoleného prezidenta Mursího, re-
prezentujícího Muslimské bratrstvo, a jeho nahrazení generálem a současným prezi-
dentem Sísím. Krátce po převratu Saúdská Arábie poskytla novému vedení finanční 
pomoc v celkové výši cca 4 mld. USD. V průběhu návštěvy saúdského ministra obra-
ny Mohameda bin Salmána v Káhiře v červenci 2015 podepsali představitelé obou 
zemí tzv. Káhirskou deklaraci. V dokumentu se zavazovali zvýšit kooperaci a inves-
tice v oblastech energetiky a dopravy. Saúdský ministr obrany a prezident Sísí rovněž 
jednali o vytvoření společných arabských vojenských sil.78 V dubnu 2016 se uskuteč-
nila v Káhiře pětidenní návštěva saúdského krále Salmána. V jejím průběhu egyptský 
prezident Sísí oznámil předání dvou strategicky významných ostrovů Tiran a Sanáfir 
v Tiránské úžině Saúdské Arábii. Předání ostrovů však není dosud pravomocné, proto-
že koncem června 2016 egyptský soud zmíněné rozhodnutí zrušil. Nicméně egyptská 
vláda se ještě může proti soudnímu rozhodnutí do šedesáti dnů odvolat.79

Obě země také hodlají vybudovat most v délce několika desítek kilometrů vedoucí 
přes zmíněný ostrov Tiran do Akabského zálivu mezi egyptským Sinajským poloost-
rovem a Saúdskou Arábií. Vybudováním mostu přes Rudé moře by tak severoafrické 
arabské státy získaly přímé pozemní spojení se spřátelenými blízkovýchodními arab-
skými státy, což by mj. usnadnilo přepravu muslimských poutníků do posvátných míst 
v Mekce a Medině a současně zvýšilo jejich počet. Myšlenka na vybudování uvede-
ného mostu není nová a vždy byla kontroverzní. Bývalý egyptský prezident Muba-
rak ji odmítl v r. 2006, negativní postoj také vyjadřovaly Izrael a Jordánsko, zejména 
z bezpečnostních, turistických a ekonomických důvodů.

Egyptští a saúdští představitelé také podepsali více než 15 dohod, zahrnujících po-
moc na rozvoj Sinajského poloostrova, dohodu o dodávkách ropy v příštích pěti le-
tech aj., v celkové výši více než 20 mld. USD. S ohledem na zhoršenou hospodářskou 
situaci Saúdské Arábie nebude pomoc Egyptu již nenávratná, nýbrž ve formě inves-
tičních dohod počítajících s návratnými investicemi.



III. Saúdská Arábie

69

Podle vyjádření vedoucího izraelského Institutu pro politiku a strategii plukovní-
ka ve výslužbě Šaul Šaje k uvedené spolupráci, zveřejněném v deníku The Jerusa-
lem Post: „Saúdy vedená koalice, bojující v Jemenu proti šíitským Húsíúm, má tak-
řka úplnou kontrolu nad Rudým mořem od vstupu do něho v průlivu Bab al-Mandab 
až po Suezský průplav.“ Nový saúdsko-egyptský blok může také blokovat cestu írán-
ských lodí plujících do Jemenu, Eritreje, Súdánu a Džibuti.80

8. SAÚDSKÁ ARÁBIE A NÍZKÉ CENY ROPY

a) Úvod
Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a zisky z jejího prodeje před-
stavují více než 70 % celkových příjmů saúdské vlády. Rozsáhlá rodina Saúdů ovlá-
dá v monarchii nejen nejvýznamnější posty ve vedení státu, ale i v ropném průmyslu. 
Ropa se pro Saúdskou Arábii také stala mocným ekonomickým i politickým nátla-
kovým prostředkem, který také země občas využívá pro své cíle.81 Například po tzv. 
jomkipurské válce v r. 1973, kdy se egyptsko-syrská koaliční vojska pokusila obnovit 
kontrolu na arabských územích okupovaných Izraelem po válce v r. 1967, království 
uvalilo embargo na vývoz ropy na Západ, kde vyvolalo přibližně roční ropnou krizi. 
Důvodem se stala jednoznačná americká podpora Izraele v uvedené válce. Zvyšování 
zisků z ropy také zemi umožnilo zesílit i podporu šíření wahhábismu po celém světě. 
Kromě Světové ligy muslimů, založené v r. 1962, existuje rovněž mnoho jiných orga-
nizací, zaměřených přímo na rozvoj mešit, škol, klubů pro mládež, sociálních cen-
ter aj. Podle Charlese Allena vynaložila Saúdská Arábie od r. 1979 odhadem více než 
70 mld. USD na podporu šíření islámu. Ta zahrnovala financování až deseti tisíc islám-
ských a ve většině bezplatných náboženských škol (madras) zejména v Pákistánu a vy-
budování tisíců mešit a různých islámských center v muslimském i západním světě.82

Od r. 2013 jsou světové ceny ropy relativně nízké, avšak zejména od poloviny 
r. 2014 výrazně klesla cena o více než polovinu, tj. mezi 30–40 USD za barel. V dů-
sledku tohoto vývoje má většina světových odběratelů své rezervoáry s touto cennou 
surovinou přeplněné. Řada menších ropných společností se však dostala na pokraj 
úpadku a v některých zemích, spoléhajících v rozpočtech převážně na zisky z těžby 
ropy (např. Venezuela, Alžírsko aj.), se výrazně snížila životní úroveň obyvatelstva.

b) Možné příčiny nízkých cen ropy
Na příčiny uvedeného trendu existují různé názory. Někteří experti ho dávají do sou-
vislosti s obecným tržním pravidlem, tj. převýšením nabídky nad poptávkou na světo-
vých trzích, zejména v důsledku zpomalení růstu čínské ekonomiky. Souvislost spat-
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řují rovněž ve vzestupu těžby ropy a plynu z břidlicových zdrojů, zejména v USA 
a ve výrazném omezení amerických dovozů těchto surovin z blízkovýchodního regi-
onu. Není také vyloučeno, že nízká cena ropy by mohla souviset se záměrem Saúd-
ské Arábie způsobit těžkosti konkurenční výstavbě projektů zaměřených na obnovi-
telné zdroje energie a rovněž omezit investice do dalšího rozvoje těžby z břidlicových 
zdrojů. Jedním z faktorů také může být teplé počasí v minulých měsících ve většině 
zemí, což vedlo k snížení spotřeby obou surovin využívaných pro topení.

Často se také uvádí, že za snížením cen ropy je saúdskoarabská reakce na očeká-
vaný vstup íránské ropy a plynu na světové trhy po uvolnění protiíránských sankcí.

c) Saúdskoarabská ropná politika
V souvislosti s výše uvedeným poklesem cen ropy se však země v posledních letech 
rozhodla neomezovat těžbu této suroviny ve prospěch zvýšení cen, a to v rozporu se 
svým dřívějším postupem řešení ropných přebytků ve světě. Na rozdíl od dalších před-
ních ropných zemí, jako jsou Rusko, Írán, Venezuela a Irák, které souhlasily s omeze-
ním své těžby, Saúdská Arábie opakovaně oznamovala od listopadu 2014 na schůz-
kách Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries, OPEC), naposledy v prosinci 2015 a v dubnu 2016, že nemá zájem na ome-
zení své těžby. V tom ji podpořily také další sunnitské arabské země Perského záli-
vu – Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty.

Začátkem ledna 2016, v době vyostření saúdsko-íránských sporů po popravě saúd-
ského disidentského šíitského klerika Nimra, saúdský státní producent ropy a plynu 
Saudi Aramco výrazně snížil ceny ropy pro některé evropské odběratele. Tyto zákaz-
nické státy, např. Itálii a Španělsko, Saúdská Arábie převzala po Íránu před čtyřmi 
lety v důsledku uvalení amerických a unijních protiíránských sankcí. Dá se předpo-
kládat, že motivem načasování saúdského snížení cen bylo co nejvíce zkomplikovat 
návrat Íránu na světový trh s ropou a plynem a omezení schopnosti poskytovat více 
prostředků íránské armádě, Revolučním gardám a rovněž šíitským milicím a spoje-
neckým islamistickým uskupením. Od tohoto kroku, i když veřejně nepřiznaného, 
tak saúdské vedení zřejmě očekává zpomalení předpokládané konjunktury íránské  
ekonomiky. Podle vyjádření prezidenta Unie íránských ropných vývozců Hamida Hu-
sejního, reagujícího na zmíněné saúdské opatření, „Írán se do Evropy vrátí“. K tomu 
může využít např. výhodné nabídky úvěrových termínů a popř. barterovou výměnu 
ropy za zboží.83

Vzhledem k úzké spolupráci Ruska s Íránem při poskytování vojenské pomoci jed-
notkám syrského prezidenta Asada, jehož šíitský alávitský režim je pro sunnitskou 
Saúd skou Arábii nepřijatelný, může být nepříznivý dopad ropných nízkých cen na rus-
kou ekonomiku pro saúdské vedení rovněž přidanou hodnotou.
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Země tak využívá svého výjimečného producentského postavení ve světě, protože 
těžba saúdské ropy je ve světě jedna z nejlevnějších (méně než 20 USD za barel), což 
znamená, že saúdský prodej ropy pod 30 USD za barel je pro tuto zemi, na rozdíl od 
mnoha konkurenčních ropných států, stále výdělečný.84

Přes uvedené skutečnosti začíná mít země finanční problémy, které společně s níz-
kými cenami ropy ovlivňují i zvyšující se vojenské výdaje související mj. i s náklad-
nou několikaměsíční vojenskou operací v Jemenu a poskytovanou pomocí spojenců 
např. Egyptu a různým islamistickým uskupením. S touto nepříznivou situací zřejmě 
souvisí i některé náznaky ústupu království od dosavadního rigidního postoje k limi-
tům na těžbu ropy. V březnu r. 2016 se to projevilo např. v dohodě s Ruskem a Vene-
zuelou o dočasném zmrazení těžebních limitů, a to i přes jednoznačné íránské prohlá-
šení o záměru obnovit rozsah těžby ropy z období před uvalením sankcí. Na jednání 
členských zemí OPEC v polovině dubna v katarském Dauhá, které se Írán nezúčast-
nil, však Saúdská Arábie, s poukazem na íránské zvyšování těžby ropy, odmítla opět 
přijmout jakýkoli limit.85

d) Saúdský program Vize 2030

Zhoršená finanční a ekonomická situace země
Vývoz ropy činil v r. 2015 cca 73 % veškerých příjmů země v hodnotě 162 mld. USD. 
Koncem listopadu r. 2015 se však v důsledku poklesu cen ropy snížily dolarové rezer-
vy země o 15 % na 635,2 mld. USD a celkově království v r. 2015 hospodařilo s re-
kordním deficitem 98 mld. USD. Předpokládaný schodek rozpočtu země na r. 2016 
má dosahovat asi 87 mld. USD. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by 
v případě pokračujícího negativního vývoje hospodaření mohly být devizové rezer-
vy země do pěti let vyčerpány. (Poznámka autora: Pro srovnání, íránské finanční re-
zervy dosahovaly v červenci 2015 v důsledku sankcí výše mezi 115–125 mld. USD.) 
Nelze také vyloučit, že Saúdská Arábie v příštích letech zavede volný směnný kurz 
saúdského rijálu vůči USD, který je řadu let fixní, aby mohla pružněji reagovat na vý-
voj finanční a ekonomické situace.86

Koncem r. 2015 bylo vedení země nuceno výrazně omezit poskytování štědrých 
subvencí v sociální oblasti. Subvence, např. na bydlení a na snížené poplatky za pa-
livo, vodu a elektřinu, království zavedlo v r. 2011, aby předešlo nepokojům, obdob-
ným, jako v některých arabských zemích v době tzv. arabského jara.87

Vize 2030 a restrukturalizace vlády
Ve druhé polovině dubna 2016 seznámil zástupce korunního prince Muhammad bin 
Salmán Saúd obyvatele země s hlavními prvky patnáctiletého plánu reforem Vize 
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2030. Třicetiletý princ je druhým kandidátem v nástupnictví na saúdský trůn, vyko-
nává funkci ministra obrany a stojí v čele vládní ekonomické rady.

Plán, který by měl vést ke snížení závislosti království na prodeji ropy, mj. zahr-
nuje prodej méně než 5% podílu státního ropného gigantu Saudi Aramco. Část vý-
nosu z prodeje by měl přispět k vytvoření nového Veřejného státního fondu (Pub-
lic Investment Fund). Plán dále počítá s privatizací letišť, školství a zdravotnictví. 
K omezení výdajů by měla přispět podpora rozvoji vlastní výroby vojenské techniky, 
jejíž nákup ze zahraničí v r. 2015 svým rozsahem přes 87 mld. USD řadil zemi na tře-
tí místo největších světových zbraňových dovozců. K zvýšení příjmů do státního roz-
počtu plán hodlá rozvíjet těžbu nerostů a turistiku, včetně udělování turistických víz, 
které jsou v současné době poskytovány výhradně muslimským poutníkům.88

Ke splnění uvedeného plánu vydal král Salmán v první polovině května 2016 ně-
kolik dekretů. Na jejich základě došlo mj. k výměně ministrů několika ministerstev, 
včetně ropného, které bylo navíc přejmenováno na ministerstvo energetiky, průmys-
lu a přírodních zdrojů, aby tak demonstrovalo změnu jednostranné orientace země na 
ropu. Změnilo se také vedení centrální banky.89

9) SAÚDSKÁ ARÁBIE A WAHHÁBISTICKÉ POJETÍ ISLÁMU
 

a) Wahhábismus a sjednocení země
Fundamentalistické wahhábistické pojetí islámu je pojmenované po Mohamedovi ibn 
Abd al-Wahhábovi, který žil v 18. století. Tehdy také došlo k provázanosti Wahhábo-
va učení, založeném na přísném výkladu islámu, a rodu Saúdů. Saúdský wahhábis-
mus byl od samého počátku hnutím velmi netolerantním vůči všem, kdo nechtěli při-
jmout toto učení, a to včetně ostatních muslimů.90 K zamezení odvádění pozornosti 
od tauhídu, tj. víry v jednobožství (Alláha), je jeho výrazným rysem neúcta k památ-
kám různých starověkých civilizací, včetně raného islámu, a jejich ničení. V součas-
né době se tato tendence projevuje např. v bourání architektonicky a z hlediska histo-
rie islámu cenných budov při přestavbě okolí Velké mešity v Mekce. Na jejich místě 
jsou budovány luxusní hotely, nákupní centra a lázně.91

V 18. století začal proces sjednocování tradičních kmenů Arábie pod jednu poli-
tickou autoritu a jednu verzi islámu, tj. wahhábismus, který nařizuje věřícím podřídit 
se vládci. V mešitách byla vyučována pouze wahhábistická teologie. Na dodržování 
přísných zákonů šaríe ve veřejném i soukromém životě dohlížela náboženská policie. 
Spolupráce Saúdů a wahhábistických duchovních (ulamá), která jí dávala legitimi-
tu, byla úspěšná. Avšak expanze Saúdů ohrožovala jednotu a stabilitu osmanské říše. 
Proto turecký sultán brzy nařídil Egypťanu Muhammadovi Alímu Pašovi, aby wahhá-
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bovce zničil. Ten dobyl v r. 1811 Medinu, avšak první saúdský stát (Dirijský emirát) 
byl definitivně zničen až o sedm let později Ibrahimem Pašou. Následovalo několik 
neúspěšných pokusů o opětovné sjednocení státu Saúdů, což se však nakonec poda-
řilo až v r. 1932 vytvořením Království Saúdská Arábie.92

b) Krize wahhábismu v Saúdské Arábii
Saúdští králové si vždy dobře uvědomovali důležitost wahhábismu pro legitimitu je-
jich moci. Do sedmdesátých let minulého století byla Saúdská Arábie velmi izolova-
ným státem a v prostředí sekulárních režimů (kemalovské Turecko, Egypt za vlády 
Gamála Abdela Násira a Irák a Sýrie pod vládou strany Baas) se považovala za oázu 
dokonalého islámu. Nicméně některé reformy a umírněná modernizace, stejně tak 
jako nárůst radikálních islamistických trendů, se postupně stávaly hlavními příčina-
mi konfliktů mezi královskou rodinou a wahhábistickými duchovními.

První krize
První krize v Saúdské Arábii vypukla krátce po skončení druhé světové války, kdy 
se království stalo útočištěm muslimských aktivistů především z Egypta a Sýrie, kde 
byli perzekuováni. Velká část z nich byla členy fundamentalistického hnutí Muslim-
ského bratrstva a jako přesvědčení islamisté bojovali proti sekularismu a arabskému 
nacionalismu. Jejich ideologie má základ v hnutí salafíja, které vzniklo na konci 19. 
století také jako reformní hnutí propagující návrat k víře a způsobu života ctihodných 
předků. Na rozdíl od wahhábismu však jeho stoupenci chtěli přizpůsobit islám moder-
ní době. Z původně sociální, charitativní a kulturní organizace se však časem změni-
la v militantní džihádismus, pro který se vnitřním nepřítelem islámu staly odpadlické 
muslimské režimy a vnějším nepřítelem nemuslimské sekulární státy, proti kterým je 
třeba bojovat. Tato ideologie, založená na tvrzení, že jedině džihádem a šířením islá-
mu je možné nepřátele porazit a obnovit chalífát, se začala nebezpečně šířit. Z Mus-
limského bratrstva a jeho mnoha poboček v muslimském světě se začaly odštěpovat 
radikální a teroristické skupiny usilující o uskutečnění této vize.93

V Saúdské Arábii začalo míšením wahhábismu s touto ideologií také docházet 
k větší radikalizaci. Wahhábismus a salafismus si jsou myšlenkově poměrně blízko, 
ale doktrína militantního džihádu, bez legitimního vyhlášení vládcem, je wahhábis-
mu cizí, stejně jako kritika či snaha o sesazení jejich vládce.

Druhá krize
K druhé krizi došlo v r. 1979, kdy Velkou mešitu v Mekce obsadili ozbrojení radiká-
lové, dědicové bojovných ichwánů, kteří na začátku 20. století pomáhali emírovi Ibn 
Saúdovi znovu dobýt území Arábie a vytvořit saúdský stát. Obsazením mešity vzbou-
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řenci protestovali proti zkorumpovanému režimu v království, okázalému blahoby-
tu rodiny Saúdů, stoupajícímu počtu cizinců v zemi a proti modernizaci. Saúdové se 
rozhodli, za souhlasu duchovních a s pomocí francouzských výsadkářů, k ráznému 
potlačení povstání. Následovalo utužení wahhábistického režimu a veřejné morálky, 
mj. z obavy z radikalizace saúdských šíitů, po vítězné islámské revoluci v Íránu ve 
stejném roce a nastolení šíitské teokracie ájatolláha Chomejního.94

V době sovětské okupace Afghánistánu (1979–1989) Saúdská Arábie, společně 
s USA a Pákistánem, všestranně podporovala protivládní mudžahedíny a džihádis-
ty. Významou úlohu měl v této pomoci neoficiální vyslanec Saúdské Arábie Usáma 
bin Ládin, který měl na starosti distribuci saúdských finančních prostředků pro pro-
tivládní síly. Jmenovaný měl také značný podíl na vzniku nadnárodního džihádistic-
kého hnutí.95

Další krize
V osmdesátých letech vzniklo v zemi tzv. islámské obrozenecké hnutí za návrat pravé 
víry (sahwa islamíja, dále sahwa), které ohrožovalo jednotu wahhábismu. Stoupenci 
tohoto hnutí nejen zpochybňovali autoritu wahhábistických duchovních spolupracu-
jících se saúdskými vládci, ale celého vládnoucího režimu. Podle Davida Comminse 
se hnutí stalo alternativou autoritativním Saúdům a „palácovým“ duchovním a brzy 
získalo podporu mladých lidí i radikálních wahhábistických duchovních.96

Za této složité situace musel saúdský režim čelit dalším dvěma krizím. První sou-
visela s napadením Kuvajtu saddámovským Irákem v r. 1990, kdy hrozilo obsazení 
saúdských ropných polí. Druhá vypukla v důsledku návratu několika tisíců afghán-
ských veteránů, vedených Usámou bin Ládinem, po skončení války v Afghánistánu. 
Většina těchto mudžahedínů byla oddána Ládinově myšlence globálního džihádu a po 
svém návratu do Saúdské Arábie začali tyto vize šířit, vyzývali k bojkotu západního 
zboží a podporovali hnutí sahwa. Nabídku Ládina na vyřešení bezpečnostního pro-
blému království však Saúdové odmítli a rozhodli se bezpečnost ropných polí zajis-
tit s pomocí USA. Wahhábističtí duchovní sice tento krok podpořili, avšak džihádis-
té jej označovali za zradu. Saúdský režim byl zařazen na seznam cílů džihádistického 
hnutí, Usáma bin Ládin začal vyzývat ke svržení královského režimu a opustil zemi.97

Jak prokázal další vývoj, zejména v poslední době, představují salafistické ideje 
pro královský vládnoucí rod existenční hrozbu. Svědčí o tom např. vyhlášení politic-
kého hnutí Muslimského bratrstva za teroristickou organizaci v r. 2014.98 Podobnou 
hrozbou je pro Saúdskou Arábii i šíitská forma islámu, jehož většinová populace je 
zejména v Íránu, dále v Iráku, Bahrajnu a Libanonu.
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IV. Izrael

1. ÚVOD

Ve vztahu k íránské jaderné dohodě a obecně k blízkovýchodní politice Íránu, ori-
entované na podporu syrského prezidenta Asada a zejména šíitského libanonského 
hnutí Hizballáh a dalších islamistických uskupení, Izrael patří dlouhodobě mezi je-
jich jednoznačné odpůrce. Svědčí o tom zejména různé protiíránské aktivity izrael-
ského premiéra Benjamina Netanjahua s cílem zabránit dosažení dohody v rámci jed-
nání P5, Německa a EU s Íránem. Přes odlišný americký přístup a neochotu nechat 
se zatáhnout do dalšího regionálního konfliktu, Izrael také neskrýval úmysl případ-
ně řešit problém íránského jaderného programu silou, vyjadřovaný v době před uza-
vřením dohody.

K problematice vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení v blízkový-
chodním regionu Izrael deklaruje svoji podporu tomuto plánu a obecně souhlasí rov-
něž s jaderným odzbrojením. V praktické politice však země nepřijímá žádná vstříc-
ná opatření na posílení vzájemné důvěry v uvedeném regionu, např. nadále odmítá 
ratifikovat CTBT a blokuje svolání blízkovýchodní konference k vytvoření zmíně-
né zóny. Záměr prezidenta B. Obamy na zničení všech jaderných zbraní, vyjádřený 
v jeho „pražském“ projevu v dubnu 2009, byl do značné míry v kontrastu s předpo-
kládaným izraelským zájmem na zachování jaderného monopolu na Blízkém výcho-
dě. S ním souvisí dlouhodobé provádění politiky dvojznačnosti, pokud jde o držení 
vlastních JZ.

Dalším důvodem izraelské kritiky je Obamova blízkovýchodní politika orientova-
ná mj. na vyřešení izraelsko-palestinských vztahů. Úsilí v tomto směru bylo zaměře-
no na americké zprostředkování izraelsko-palestinských jednání k dosažení shody na 
zásadách vytvoření dvou států – palestinského a izraelského, v přibližných územních 
hranicích předcházejících šestidenní válce r. 1967. USA se v této souvislosti součas-
ně vždy jednoznačně stavěly za důsledné zajištění nejen územní, ale všestranné bez-
pečnosti Izraele.

V kontrastu s napjatými vztahy s Obamovou administrativou můžeme zaznamenat 
prohlubování všestranné spolupráce Izraele s Ruskem a vstřícné jednání nejvyšších 
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představitelů. Děje se tak přitom i přes trvající odlišné postoje ke způsobu řešení ně-
kterých krizových otázek blízkovýchodního regionu.

Význačným rysem izraelské politiky je rovněž zintenzivnění převážně utajovaných 
kontaktů se sunnitskými arabskými státy, zejména Perského zálivu. S těmito země-
mi pojí Izrael především obava z rostoucího regionálního vlivu Íránu a nárůstu islám-
ského radikalismu.

2. IZRAELSKO-ÍRÁNSKÉ VZTAHY

a) Úvod
Vztahy mezi oběma zeměmi, které nemají společné hranice a jsou co do rozlohy a po-
čtu obyvatel nesouměřitelné, byly, až do íránské všelidové revoluce v r. 1979, relativ-
ně těsné. Spojovaly je společné geostrategické zájmy ovlivněné v době studené války 
spojenectvím zejména s USA a hrozbou nárůstu panarabského nacionalismu v sou-
sedních, převážně sunnitských arabských zemích, jejichž hlavním spojencem byl teh-
dejší Sovětský svaz. V té době žila v Íránu přibližně stotisícová židovská komunita. 
Široký rozsah spolupráce se po svržení šáha Pahlavího a nastolení íránského teokra-
tického režimu výrazně omezil, avšak izraelské vojenské dodávky tajně pokračova-
ly, především v době irácko-íránské války (1980–1988). Po oslabení irácké armády 
mezinárodní koalicí vedenou USA v průběhu druhé války v Perském zálivu v r. 1991 
a po ukončení studené války a rozpadu Sovětského svazu ve stejném roce se stal Írán, 
s jeho jaderným programem, hlavním nepřítelem Izraele.

 
b) Spolupráce do r. 1979
Izraelské úsilí o těsnou spolupráci s íránským režimem šáha Pahlavího souviselo 
s koncepcí tzv. periferní doktríny tehdejšího předsedy vlády Ben Guriona. Koncep-
ce vycházela z nutnosti čelit nepřátelství sousedních arabských států prostřednictvím 
rozvíjení přátelských vztahů s nesousedícími a nearabskými státy, kterými byly na 
severu Turecko, na východě Írán a na jihu převážně křesťanská Etiopie. Z nemus-
limských etnických skupin se Izrael orientoval na křesťanskou komunitu v Libano-
nu a irácké Kurdy.99

Izraelsko-íránská spolupráce zahrnovala řadu oblastí, včetně íránských ropných 
dodávek, letecké přepravy a různých forem technické podpory. Významnou součást 
této spolupráce tvořily dodávky izraelské vojenské techniky, např. protilodních říze-
ných střel, spojovacího zařízení aj. a pomoc izraelské zahraniční zpravodajské agen-
tury Mossad při budování obdobné íránské agentury SAVAK.
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c) Vývoj vztahů po íránské všelidové revoluci v r. 1979

Vojenská pomoc Izraele v době irácko-íránské války (1980–1988)
S převzetím moci teokratickým režimem, v čele s ájatolláhem Chomejním, se spo-
lupráce výrazně zkomplikovala. Chomejní kritizoval Izrael za okupaci palestinských 
území a zrušil všechny dohody s ním uzavřené. Když se v r. 1982 Izrael zapojil do li-
banonské občanské války a rozmístil své jednotky v jižní části země, poslalo íránské 
vedení jednotky Revolučních gard do Bejrútu na podporu místních šíitských milicí. 
Současně s narůstáním izraelsko-íránského napětí došlo mezi oběma zeměmi k uta-
jenému obnovení vojenské spolupráce, odstartované zahájením irácko-íránské války 
v září 1980. Na rozdíl od západních států v čele s USA a většiny zemí tehdejšího vý-
chodního bloku, které poskytovaly vojenskou pomoc Iráku, Izrael, který tuto zemi 
považoval za svého hlavního nepřítele, začal podporovat Írán. Izraelské vojenské do-
dávky se týkaly mj. důležitých náhradních dílů k americké vojenské technice, tvořící 
přibližně 90 % výzbroje Íránu ještě z doby šáhova režimu.

V listopadu 1986, tj. v době druhého mandátu amerického republikánského prezi-
denta Ronalda Reagana, byli do těchto dodávek, zprostředkovaných Izraelem a ob-
sahujících zejména protitankové a protiletadlové řízené střely, zapojeni také činitelé 
amerického bezpečnostního aparátu. Získanou peněžní částku poté měli předat, v roz-
poru s americkými zákony, nikararagujským contras, bojujícím proti levicové sandi-
nistické vládě. Od tohoto obchodu si americká strana také slibovala osvobození ně-
kolika západních rukojmích zadržovaných šíitskými milicemi v Libanonu. Informace 
o transakci se však objevila v libanonském tisku, což vedlo v USA k vyšetřování Kon-
gresem a následnému potrestání aktérů akce. Odhalená transakce je známá pod názvy 
Iran-Contras Affair nebo také Irangate.100

Důvody izraelského označení Íránu za hlavního nepřítele
Ačkoli Irák ve válce s Íránem nevyhrál, stal se nicméně v té době v regionu nejsilněj-
ší vojenskou mocností. Tato skutečnost posílila vnímání Iráku Izraelem z geostrate-
gického hlediska jako hlavní bezpečnostní hrozby a Íránu jako partnerské země tuto 
hrozbu vyvažující.101 Tímto způsobem existující izraelsko-íránské vztahy, charakte-
rizované označením studený mír, kdy Chomejního režim sice rétoricky spílal Izrae-
li, avšak nevyvíjel konkrétní protiizraelské aktivity, trvaly od ukončení irácko-írán-
ské války v r. 1988 asi tři roky.

V r. 1991, tj. v době krátce po ukončení studené války, došlo ke dvěma význam-
ným událostem, které izraelsko-íránské vztahy a vývoj v blízkovýchodním regionu 
významně ovlivnily. Vedly také k tomu, že hlavním nepřítelem se pro Izrael stal Írán. 
Především to byl rozpad tehdejšího Sovětského svazu, který vyvolal narušení jeho 
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těsných vztahů se spřátelenými arabskými zeměmi a podstatné omezení mocenské-
ho vlivu v tomto regionu. Druhým faktorem se stalo výrazné oslabení bojeschopnos-
ti irácké armády, v souvislosti s druhou válkou v Perském zálivu, v důsledku agrese 
Iráku vůči Kuvajtu.

Obě tyto události vytvořily pro Izrael a Írán nové regionální bezpečnostní prostře-
dí, charakterizované odstraněním dosavadních hlavních hrozeb. V případě Izraele se 
jednalo o ukončení nepřátelství s Ruskem a pro Írán a rovněž Izrael omezení vojen-
ských kapacit Iráku. Nově vznikající blízkovýchodní pořádek byl především ovliv-
něn vzniklou globální hegemonií Spojených států, které hodlaly tento pořádek vytvá-
řet nikoli na základě realistického odhadu rozdělení mocenských faktorů v regionu, 
ale uspořádat ho podle vlastních ideologických představ a stavu bilaterálních kontak-
tů s jednotlivými státy. Vzhledem k napjatým vztahům USA s Irákem a Íránem neby-
lo pro tyto významné regionální mocnosti v novém uspořádání příliš prostoru a zača-
ly se dostávat do stále větší izolace.102 Naproti tomu Izrael, s ohledem na pokračující 
přátelské vztahy s USA, se nemusel izolace v novém regionálním uspořádání obávat. 
Izraelské vedení přesto začalo mít určité pochybnosti, jestli nový regionální řád ne-
povede ke zvýšené spolupráci USA s arabskými státy, s možností posílení kontaktů 
s Íránem, a to vše na úkor Izraele, jehož užitečnost se pro Spojené státy, s ukončením 
studené války, údajně výrazně snížila.103

Po vítězství izraelské Strany práce v čele s Jicchakem Rabinem v parlamentních 
volbách v r. 1992 došlo její vedení k závěru, že za situace, kdy zejména arabské země 
vojensky oslabily, budou bezpečnostní zájmy země lépe ochráněny zlepšením vzta-
hů se sousedními arabskými státy než s nesousedícími nearabskými zeměmi. J. Ra-
bin údajně věřil, že Izraelci pravděpodobně nebudou ochotni podpořit mír s arabský-
mi státy, pokud nevyvstane větší a hrozivější hrozba. A těmito hrozbami se stal Írán 
a stále aktivnější islámský fundamentalismus. 

Navíc existoval předpoklad, že arabské státy budou ochotnější uzavřít mírovou 
smlouvu s Izraelem, pokud se budou cítit více ohroženi íránskou fundamentalistic-
kou ideologií než izraelskou okupací palestinských území a jaderným arzenálem Iz-
raele.104 Podle vyjádření Ephraima Inbara ze Střediska strategických studií Begina-Sa-
data (BeginSadat Center for Strategic Studies) „…v Izraeli věřili, že když skončila 
studená válka a vztahy s USA se začaly ochlazovat, bylo zapotřebí mít nějaké nové 
pojidlo pro toto spojenectví. Tím se stal radikální islám. A Írán představoval radikál-
ní islám. A tak Rabin hrál (s íránskou hrozbou) více, než by si zasloužila, aby pro-
dal mírový proces.“105 Izraelským záměrem tak bylo vytvořit nový blízkovýchodní 
pořádek, ve kterém by si Írán „nemohl nic zvolit a pouze přijmout“ svou vlastní izo-
laci a izraelské vedení.106 Tato strategie odrážela novou regionální realitu a stala se 
podstatou vize „New Middle East“ předsedy vlády Šimona Pereze (1995–1996). Od 
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této vize si také izraelská vláda slibovala obnovení strategického významu země pro  
USA.

V souladu se zmíněnou strategií začal Izrael od devadesátých let používat vůči Írá-
nu velmi agresivní postoj, který současně odrážel obdobnou íránskou rétoriku vůči Iz-
raeli. Součástí izraelských slovních útoků bylo označování Íránu za teroristický stát. 
Když se ve světě stal jakýkoli teroristický akt, byl z něho automaticky obviňován Írán. 
Šimon Peres např. naléhal na Evropu, aby „přestala flirtovat“ s Íránem, který podle 
jeho vyjádření „je nebezpečnější než Hitler“, a že „ Írán je centrem terorismu, funda-
mentalismu a podvratných aktivit“.107

Některé protiíránské kroky Izraele a USA, např. udržování Saddáma Husajna 
u moci jako protiváhy proti Íránu a nepřizvání Íránu na jednání Madridské mírové 
konference v r. 1991, íránskému vedení potvrzovaly zájem obou zemí o jeho vylou-
čení z formování nového blízkovýchodního pořádku. Írán proto začal přijímat aktiv-
ní protiopatření zaměřené zejména na aktivity proti mírovému procesu, vyvolaném 
k řešení palestinského problému (dohody z Oslo I a II z let 1993–1995). Itamar Rabi-
novich zařadil mezi íránské protiizraelské akce také bombové útoky na izraelské vel-
vyslanectví a na Židovské komunitní středisko v Buenos Aires v letech 1992 a 1994. 
Írán podíl na těchto útocích vždy odmítal.108

Začátkem listopadu 1995 byl zavražděn židovským pravicovým extremistou izra-
elský premiér Rabin. Po volebním vítězství Benjamina Netanjahua v r. 1996 a jeho 
pravicové strany Likud začala éra zmrazování mírového procesu s Palestinci a dočas-
ná snaha o zlepšení vztahů s Íránem, v rámci návratu ke strategii rozvíjení spolupráce 
s blízkovýchodními nearabskými státy.109 Ke snížení napětí ve vzájemných vztazích 
nakonec nedošlo, což bylo mj. vyvoláno oznámením Íránu v r. 1997 o výrobě balis-
tických řízených střel Šahab-3, v jejichž dostřelu bylo izraelské území. Podle poznat-
ků izraelských tajných služeb Írán také urychloval budování jaderné infrastruktury 
s možností přechodu na vojenské využití.110 Se zvolením kontroverzního Mahmúda 
Ahmadínežáda íránským prezidentem v r. 2005, který vystřídal relativně umírněné-
ho klerika Chatámího, se izraelsko-íránské vztahy dále vyostřily. Přispěly k tomu ně-
které íránské jaderně-obohacovací aktivity a mj. Ahmadínežádovy rétorické excesy, 
např. popírání holokaustu aj. Napjaté vztahy pokračovaly a dále trvají i po Ahmádi-
nežádově vystřídání umírněným klerikem Rúháním v r. 2013 a uzavřením íránské ja-
derné dohody v r. 2015.

d) Budování izraelské protiraketové obrany
Podle izraelského komentátora Ron Ben Jišaje několikaletá íránská jaderná dohoda 
poskytuje Izraeli mj. určitý čas k dokončení vyvíjeného obranného protiraketového 
systému, který buduje s americkou finanční a technickou podporou.
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Z hlediska výškového pokrytí raketové hrozby by měl mít tři vrstvy. Již rozmístěný 
systém Železná kupole (Iron Dome) efektivně chrání izraelské území před méně so-
fistikovanými raketami krátkého doletu, odpalovanými čas od času z prostoru Gazy. 
Systém Davidův prak (David’s Sling), jehož operační rozmístění se očekává v krát-
ké době, bude využíván proti raketám středního doletu. Nejvyšší vrstvu protiraketo-
vé obrany by měl zabezpečovat vyvíjený systém Arrow 3, který zřejmě buď nahradí, 
nebo doplní balistické řízené střely Arrow 2 s kratším doletem. Systém zdokonalené 
balistické řízené střely Arrow 3, který může v kosmickém prostoru oddělit manévru-
jící hlavici k likvidaci nepřátelských hlavic s konvenční, jadernou, chemickou nebo 
biologickou náplní, společně vyvíjejí Israel Aerospace Industries a American Boeing 
Company. 

V prosinci 2015 se již uskutečnila úspěšná zkouška izraelské antirakety Arrow 3, 
která proběhla ve spolupráci s Agenturou pro raketovou obranu Spojených států (Uni-
ted States Missile Defence Agency). Antiraketa sestřelila cíl vypuštěný nad Středozem-
ním mořem v kosmickém prostoru těsně nad vrstvou atmosféry.111 Vedoucí operač-
ních systémů v izraelském vojenském námořnictvu plk. Ariel Šir informoval v květnu 
2016 zahraniční reportéry, že Izrael plánuje rozšířit protiraketový obranný systém i na 
vojenská plavidla, s cílem ochrany vrtacích souprav na těžbu plynu v izraelských po-
břežních vodách.112

3. JADERNÁ POLITIKA

a) Úvod
Izrael je jednou z devíti zemí, které vlastní JZ a jediným jaderným státem z blízko-
východního regionu. Kromě pěti tzv. deklarovaných jaderných zemí a současně stá-
lých členů Rady bezpečnosti OSN (ČLR, Francie, RF, USA a Velká Británie), které 
jsou smluvními státy Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), vlastní JZ s Izra-
elem rovněž Indie, Pákistán a KLDR (viz Příloha č. 9). Tyto čtyři země však nejsou 
členy NPT. Izrael ve vztahu k vlastnictví JZ, na rozdíl od ostatních jaderných zemí, 
provádí politiku dvojznačnosti, tj. v jejich vlastnictví nepotvrzuje a ani nepopírá. 
Ze dvou izraelských jaderných středisek (Sorek a Dimona) Izrael uzavřel smlouvu 
o bezpečnostních zárukách s MAAE pouze na Jaderné výzkumné středisko Sorek 
(The Soreq Nuclear Research Centre, SNRC). Reaktor Izraeli dodaly Spojené stá-
ty na základě dohody z r. 1954, v rámci programu prezidenta Dwighta Eisenhowera 
„Atomy pro mír“. Jeho součástí jsou skladovací zařízení uranu, dále objekty na skla-
dování těžké vody a příslušného materiálu, jež společně s reaktorem podléhají záru-
kovému systému MAAE. Negevské jaderné výzkumné středisko (Negev Nuclear Re-
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search Center, NNRC), které se nachází u městečka Dimona v Negevské poušti, není 
do zárukového systému MAAE zařazeno.113 (Viz Příloha č. 8.)

 
b) Důvody vzniku jaderného vojenského programu
K zahájení vojenského jaderného projektu došlo podle izraelského historika a analy-
tika Avnera Cohena během první dekády existence izraelského státu. Vládu Ben Gu-
riona vedl k tomuto kroku především zájem o přežití státu po skončení války za nezá-
vislost v r. 1948 a s přihlédnutím k okolním arabským zemím nevýhodná geografická 
a demografická situace země, která by se stěží ubránila konvenčními silami proti pana-
rabské válečné koalici. Pouze spoléhání na vědu a technologie mohlo Izraeli kom-
penzovat geopolitické nevýhody a překonat slabiny ve vztahu k počtu obyvatelstva, 
velikosti země a zdrojům.114 (Poznámka autora: Stručný průběh budování izraelské-
ho vojenského jaderného programu viz publikace Miroslava Tůmy Jak dál v jader-
ném nešíření a odzbrojování, kterou vydal Ústav mezinárodních vztahů v r. 2014.)

c) Takzvaná Beginova doktrína
Ke snížení izraelských obav z obnovení konvenčního útoku sousedních arabských 
zemí došlo po podpisu mírových dohod Izraele s Egyptem (1978) a Jordánskem 
(1994).115 Nebezpečí však Izrael spatřoval v iráckém budování zbraní hromadného 
ničení, zejména jeho vojenského jaderného programu. Izraelské obavy z jaderných 
programů dalších blízkovýchodních zemí, např. Íránu, daly vznik tzv. Beginově dokt-
ríně. Spočívala v provádění preventivních vojenských úderů proti podezřelým jader-
ným zařízením v islámských blízkovýchodních zemích, které by mohly ohrozit ja-
derný monopol země. V rámci této doktríny byl izraelským letectvem zničen irácký 
reaktor stavěný s francouzskou pomocí (Osirak) v r. 1981 a rozestavěný reaktor v syr-
ském Al-Kibaru v r. 2007, budovaný údajně se severokorejskou pomocí. Pokračová-
ní v uvedené politice se nepochybně odrazilo v izraelských hrozbách použití síly pro-
ti íránským jaderným zařízením a tlaku na USA k určení nepřekonatelné tzv. červené 
linie pro íránský jaderně-obohacovací proces.116

d) Předpokládaný vojenský jaderný potenciál
V r. 1988 Izrael vypustil na oběžnou dráhu země několik zpravodajských satelitů po-
mocí třístupňových raket Šavit, které byly odvozeny od řízených střel Jericho II. Tím 
se Izrael přiblížil ke kapacitě mezikontinentálních balistických řízených střel (Inter-
continental Ballistic Missiles, ICBMs) a ukončil tak spoléhání na cílové satelitní in-
formace USA.117

Podle údajů Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum otázek míru 
(Stock holm International Peace Research Institute, SIPRI) zveřejněné v ročence SI-



IV. Izrael

85

PRI 2016 mohl mít Izrael v lednu 2016, podobně jako v předchozích šesti letech, asi 
80 ks JZ (viz Příloha č. 9).118 Podle uvedených údajů by Izrael pro 50 ks těchto zbraní 
mohl využívat jako nosiče balistické řízené střely středního dosahu Jericho II přizpů-
sobené pro silniční a železniční přepravu (předpokládaný dolet 1500–1800 km), zbý-
vajících 30 ks jako jaderné bomby pro letouny F.16A/B/C/D/I Falcon. Podle nepotvr-
zených zpráv mohl Izrael vyzbrojit ponorky typu 800 třídy Delfín (Type 800 Dolphin) 
na dieselelektrický pohon, zakoupené v Německu, řízenými střelami s plochou drá-
hou letu, vybavené jadernými hlavicemi. Z celkového plánovaného počtu šesti kusů 
těchto ponorek obdržel Izrael do r. 2014 čtyři.119

Analytička Merev Datan se domnívá, že „modernizace jaderných zbraní se vztahu-
je k modernizaci činností bezpečnostního sektoru obecně, včetně zkvalitňování vo-
jenské a vesmírné technologie“. Ve vztahu ke kontrolně-zbrojním a odzbrojovacím 
smlouvám a úmluvám, vztahujícím se ke zbraním hromadného ničení, země nepo-
depsala a ani neratifikovala smlouvu NPT a podepsala, avšak neratifikovala smlouvu 
CTBT a úmluvy zakazující chemické a biologické zbraně (viz Příloha č. 10). Je však 
účastníkem různých dohod se vztahem k nešíření.120

4. VNITROPOLITICKÁ SITUACE (2013–2016)

a) Předčasné parlamentní volby v lednu 2013 a vytvoření 
středopravé vlády
Na základě výsledků parlamentních voleb v lednu 2013 získal pravicový blok, opro-
ti očekávání, jen těsnou většinu a síly pravice a levice se v důsledku nebývale vyso-
ké volební účasti voličů prakticky vyrovnaly.121 Ve volbách sice zvítězil podle očeká-
vání blok středopravicových konzervativních stran Likud-Jisrael Bejtejnu (Izrael, náš 
domov) Benjamina Netanjahua a exministra zahraničních věcí Avigdora Lieberma-
na, avšak s méně mandáty. Překvapivě druhé místo obsadila liberální strana Ješ Atid 
(Budoucnost existuje), jejíž vůdce, bývalý televizní moderátor Jair Lapid, mj. pod-
poruje mírové jednání s Palestinci, které by vedlo k vytvoření dvou států. Ultrapra-
vicový Habajt Jahudi (Židovský domov) milionáře a softwarového magnáta Naftali 
Bennetta, který sliboval anexi velké části palestinských území, skončil s menším po-
čtem mandátů na třetím místě.

Do nové vlády premiéra Netanjahua nebyli začleněni zástupci ortodoxních židů, 
celkový počet ministerstev se snížil a do vedení některých z nich se dostali noví 
a mladší politici. Obsazení ministerstev důležitých pro řešení palestinské otázky, ze-
jména bytové výstavby a plánování, stoupenci nezákonného rozšiřování osad na oku-
povaných územích však nedávalo naději na pozitivní posun.122
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b) Palestinská Dohoda o sjednocení a vytvoření technokratické vlády národní 
jednoty
V souvislosti s bilaterálními izraelsko-palestinskými rozhovory uzavřeli koncem dub-
na 2014 představitelé Fatahu, působícího na Západním břehu, a radikálního islamis-
tického hnutí Hamás z pásma Gazy Dohodu o sjednocení (Unity Pact). Dohoda pře-
konávala sedmiletou roztržku mezi hlavními palestinskými frakcemi Organizace pro 
osvobození Palestiny (OOP).

Dohoda počítala s vytvořením společné technokratické vlády národní jednoty do 
pěti týdnů. Po jejím sestavení by do šesti měsíců měly být vypsány všeobecné volby. 
Izrael a USA dohodu odmítly s odůvodněním, že není možné jednat se zástupci vlá-
dy, jejíž součástí budou představitelé hnutí Hamás, které obě země označují za tero-
ristickou organizaci a která neuznává existenci židovského státu. Z pásma Gazy jsou 
také radikálními frakcemi Hamásu často odpalovány rakety na izraelské území.123 Pre-
miér Netanjahu v reakci na dohodu ukončil izraelskou účast na mírových rozhovo-
rech s Palestinci a oznámil přijetí protipalestinských opatření, která však nebyla blíže 
upřesněna. Přes uvedený jednoznačně odmítavý postoj izraelské vlády, Spojené státy 
a Evropská unie následně vyjádřily ochotu s novou vládou jednat.124

 
c) Ozbrojený konflikt v Gaze v létě 2014
V polovině června r. 2014 došlo k únosu a vraždě tří izraelských mladíků, což dále 
vystupňovalo odpor Izraele proti ustavení nové palestinské vlády s účastí představi-
telů Hamásu. Netanjahuova vláda z tohoto činu obvinila Hamás, což mělo za násle-
dek přijetí různých represivních opatření proti jeho některým členům na Západním 
břehu. Po následném únosu a vraždě palestinského chlapce, kterého upálili extremis-
tičtí izraelští osadníci, se vzájemné spory ještě více vyostřily.

Z pásma Gazy narůstaly raketové útoky na izraelské území, které efektivně eli-
minoval protiraketový systém Železná kupole (Iron Dome). Izraelskou odpovědí 
byly letecké a raketové údery a rovněž námořní ostřelování, v jejichž důsledku došlo 
v přelidněné Gaze k velkému množství civilních obětí. Žádná z bojujících stran také 
nereagovala na výzvy OSN a USA ke zdrženlivosti. Zapojením izraelských pozem-
ních jednotek v rámci operace Ochranné ostří (Protective Edge), s cílem likvidace tu-
nelů a odpalovacích zařízení raket, se konflikt dále rozšířil.

Přibližné padesátidenní trvání konfliktu se podařilo ukončit, s pomocí egyptského 
zprostředkovatelského úsilí, sjednáním příměří. Boje si na straně Palestinců vyžádaly 
přes 2000 obětí, z nichž přibližně dvě třetiny tvořili civilisté, včetně asi 400 dětí. Na 
izraelské straně padlo přes 60 vojáků a zahynulo několik civilistů.125



IV. Izrael

87

d) Předčasné parlamentní volby v březnu 2015 a vytvoření konzervativní 
pravicové vlády
Jak předpovídali různí blízkovýchodní experti po izraelském kladení překážek bilate-
rálním izraelsko-palestinským jednáním a jejich skončení v dubnu 2014, v zemi zača-
la narůstat spirála násilí. S ukončením ozbrojeného konfliktu v Gaze v létě 2014 do-
cházelo v zemi ke stále početnějším protiizraelským teroristickým útokům mladých 
Palestinců. Vyostřovaly se současně rozpory ve vládní koalici, které vedly premiéra 
Netanjahua k odvolání dvou hlavních kritiků jeho politiky mj. vůči Íránu a řešení pa-
lestinské otázky, tj. centristického ministra financí Jaira Lapida a ministryně spravedl-
nosti Cipi Livniové. Vleklé neshody ve středopravicové koalici tak vyústily v prosinci 
r. 2014 k Netanjahuovu vyhlášení předčasných parlamentních voleb 17. března 2015. 
Od jejich výsledku si údajně sliboval posílení ultranacionalistů ve vládě k snadnější-
mu prosazování rozšíření židovských osad na okupovaných palestinských územích 
a přijetí zákona definující Izrael jako židovský stát, se zachováním statusu quo.126

Parlamentní volby dne 17. března 2015
Netanjahuova hlavní předvolební témata jeho strany Likud, kterými byly íránská ja-
derná hrozba a evropský antisemitismus, kvůli kterému by se Židé z Evropy měli pře-
stěhovat do Izraele, sice oslovovala značnou část konzervativních voličů, avšak pro 
velký počet obyvatel se stalo prioritním řešení hospodářských potíží země. Na eko-
nomickou situaci země se také spíše orientovala předvolební kampaň středolevé for-
mace stran a hnutí sdružených do Sionistického svazu, vedeného šéfem tradiční Stra-
ny práce Jicchakem Herzogem.

S ohledem na nejistý výsledek voleb Benjamin Netanjahu těsně před jejich koná-
ním k ovlivnění nerozhodnutých voličů prohlásil, že v případě získání svého čtvrté-
ho mandátu Palestinský stát v jeho funkčním období nevznikne. V rozporu se sku-
tečností také varoval, že „…autobusy svážejí izraelské arabské voliče k volebním 
místnostem“. Ačkoli se Netanjahu po volbách za nepravdivé tvrzení o svážení arab-
ských voličů omluvil a částečně zmírnil i své negativní prohlášení o jednání s Pales-
tinci, Obamova administrativa reagovala na uvedená tvrzení velmi negativně. Některé 
komentáře dokonce uváděly, že administrativa údajně nevylučovala změnu dosavad-
ního dlouhodobého negativního postoje USA při hlasování o rezoluci OSN uznáva-
jící Palestinský stát.127

Ve volbách zvítězilo šest pravicově nacionalistických a náboženských ultraortodox-
ních stran, které získaly ve 120členném parlamentu 67 míst (z nichž na Netanjahuo-
vu stranu Likud připadlo 30 křesel). Středolevý Sionistický svaz obsadil v parlamen-
tu jen 24 míst. Překvapením byl historický výsledek arabských stran, jejichž společná 
kandidátka vyšla z voleb jako třetí nejsilnější strana a získala 13 křesel.
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Vytvoření pravicové vlády vedené Benjaminem Netanjahuem
Parlamentní volební výsledek umožnil B. Netanjahuovi sestavit v polovině květ-
na 2015 pravicově konzervativnější vládu, než byla ta předchozí. Její vytvoře-
ní nebylo snadné, o čemž mj. svědčí nejdelší sjednávací proces v izraelských  
dějinách.

Dvacetičlenný kabinet je složen ze zástupců všech pěti koaličních stran – premiéro-
vy pravicové strany Likud, rovněž pravicové strany Židovský domov, středopravicové 
strany Kulanu a dvou ultraortodoxních náboženských stran – Šas a Jednotný judais-
mus tóry. Konzervativní strana ruských přistěhovalců Izrael je náš domov, bývalého 
ministra zahraničních věcí Avigdora Liebermana, nebyla do vládní koalice začleněna. 
Lídrem opozice se stal vedoucí Sionistického svazu Jicchak Herzog, který odmítl na-
bídku stát se ministrem zahraničních věcí a umožnit tak vytvoření vlády národní jed-
noty, na jejímž sestavení měl zájem prezident Reuven Rivlin. Postavení nového kabi-
netu bylo velmi křehké, protože měla ve 120členném parlamentu nejtěsnější většinu  
61 křesel.128

Koncem května 2016 byla koalice posílena o výše uvedenou stranu Izrael je náš do-
mov, jejíž vůdce A. Lieberman se stal ministrem obrany. Agentura AFP označila nově 
vzniklý kabinet za nejpravicovější v dějinách Izraele.129

e) Stupňování vnitropolitického napětí v důsledku teroristických útoků

Palestinské teroristické útoky
Po neúspěchu amerického zprostředkování izraelsko-palestinských jednání v r. 2014, 
zejména v důsledku izraelského pokračování výstavby nelegálních osad na okupova-
ných palestinských územích a zjevném nezájmu izraelské pravicové vlády na změně 
dosavadního statusu quo, vypukly ve druhé polovině r. 2015 násilné protiizraelské ak-
tivity mladých Palestinců. V průběhu teroristických útoků, prováděných jednotlivci 
zejména s pomocí nožů a střelných zbraní, došlo k začátku března 2016 k zabití okolo 
30 izraelských civilistů a vojáků a asi 150 Palestinců. V souvislosti s nárůstem nepo-
kojů ve východní části Jeruzaléma odmítl v říjnu 2015 premiér Netanjahu francouz-
ský návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, který počítal s rozmístěním mezinárod-
ních pozorovatelů na Chrámové hoře. Odmítavý postoj zdůvodnil plněním izraelských 
závazků ve vztahu k respektování jeruzalémských náboženských míst. Nepokoje vy-
pukly v důsledku palestinských obav, že Izrael povolí Židům modlit se na Chrámové 
hoře.130 Součástí říjnových nepokojů v r. 2015 bylo zapálení objektu v Nábulusu na 
Západním břehu, který Židé uctívají jako hrob starozákonního Josefa.131 V reakci na 
útoky izraelská vláda zpřísnila bezpečnostní opatření, včetně schválení zákona, který 
umožňuje policii osobní prohlídky každého, kdo se jí zdá podezřelým.132
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Zatímco vedoucí izraelští představitelé obviňují palestinské vedení z podněcování 
těchto násilných činů, palestinští činitelé v nich vidí projev frustrace mladých Pales-
tinců z pokračující okupace a bezvýchodnosti politického řešení situace.

Teroristické útoky extrémních židovských osadníků
Souběžně s palestinskými útoky se také začaly množit teroristické protipalestinské 
žhářské útoky a další násilné akce extrémních židovských osadníků na Západním bře-
hu. Například v červenci 2015 v důsledku žhářského nočního útoku proti palestinské-
mu obydlí ve vesnici Duma uhořel palestinský chlapec a jeho rodiče. V dubnu 2016 
oznámily izraelské úřady odhalení nové sítě židovských extremistů, jejíž členové byli 
odpovědní za několik protipalestinských útoků.133

 
Některá opatření EU na podporu palestinské státnosti
Vnitropolitické napětí ovlivňuje rovněž pokračující izolace země v rámci mezinárod-
ního společenství, v důsledku neochoty izraelského vedení řešit palestinský problém 
cestou vytvoření dvou nezávislých států. V prosinci r. 2014 unijní Evropský soud od-
stoupil od označování palestinského hnutí Hamás teroristickou organizací. V reakci 
na prohlášení několika unijních zemí uznávajících Palestinský stát, Evropský parla-
ment schválil většinou hlasů kompromisní rezoluci vyjadřující podporu uznání pales-
tinské státnosti, při současném obnovení mírových jednání.134 Projevem nesouhlasu 
EU s izraelskou osídleneckou politikou na okupovaných palestinských územích bylo 
schválení pokynů Evropské komise v listopadu 2015 k jasnému označování zboží po-
cházejícího ze židovských osad na okupovaných územích. Podle unijního stanoviska 
nemůže být zboží pocházející z okupovaných území v Unii prodáváno jako zboží vy-
robené v Izraeli. Izrael opatření označuje za diskriminační a politicky motivované.135

Francouzská blízkovýchodní mírová iniciativa
Z francouzské iniciativy se 3. června 2016 v Paříži uskutečnila mezinárodní mini-
sterská schůzka k problematice mírového urovnání izraelsko-palestinských vztahů vy-
tvořením dvou samostatných států. Kromě zástupců tzv. kvarteta (USA, Rusko, vy-
soká představitelka EU pro zahraniční vztahy a bezpečnost, generální tajemník OSN) 
se jednání zúčastnili ministři zahraničních věcí vybraných unijních členských států. 
Z regionálních partnerů byli přítomni představitelé Egypta, Jordánska, Saúdské Ará-
bie, Maroka a generální tajemník Ligy arabských států. Z dalších zemí byli zastoupe-
ni ministři zahraničních věcí z Číny, Švýcarska, Norska, Japonska, Indonésie, Sene-
galu, Kanady a Jihoafrické republiky. Jednalo se o pracovní schůzku v rámci přípravy 
na konferenci k blízkovýchodnímu mírovému procesu (MiddleEast Peace Process, 
MEPP), která by se měla uskutečnit ve druhé polovině r. 2016 a vnést novou dynami-
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ku do izraelsko-palestinských vztahů. Tohoto mezinárodního jednání by se již měly 
také zúčastnit obě sporné strany. Závěrečné komuniké z pařížské schůzky mj. zdůvod-
ňovalo francouzskou mezinárodní iniciativu obavami ze zhoršování vyhlídek na po-
zitivní řešení situace, v důsledku nárůstu násilných činů a prováděnou osídleneckou 
politikou. Existující status quo komuniké označilo za neudržitelný stav a s odvoláním 
na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a význam plnění arabské mírové inici-
ativy zdůraznilo důležitost, aby obě strany demonstrovaly svou politikou a činností 
splnění závazku dvoustátního řešení. Obsahovalo rovněž příslib účastníků poskytnout 
oběma stranám k dosažení uvedeného cíle obchodní podporu a pomoc.

Izraelský předseda vlády Netanjahu francouzskou mezinárodní iniciativu jedno-
značně odmítl s tím, že jeho vláda dává přednost výhradně přímým izraelsko-pales-
tinským rozhovorům. Naproti tomu podpora palestinských představitelů tomuto me-
zinárodnímu úsilí se odvolávala na dosavadní negativní zkušenosti z dvacetiletých 
neúspěšných jednání s izraelskou stranou.136

Kritická stanoviska proti vládní politice
Z izraelských nevládních organizací, angažujících se ve prospěch řešení izraelsko-pa-
lestinských vztahů, zajímavé a vstřícné postoje zaujímají bývalí představitelé izrael-
ské armády a zpravodajských služeb, sdružení v hnutí Velitelé pro bezpečnost Izrae-
le (Commanders for Israel’s Security).137 Kromě jejich postojů, lišících se od přístupu 
vlády a kladoucí mj. důraz na zlepšení bezvýchodných životních podmínek Palestin-
ců, došlo k vládní kritice i na výroční bezpečnostní konferenci v Herzliya u Tel Avivu 
v červnu 2016. Podle Isabely Kershnerové dva bývalí ministři obrany, Moše Ja’alon 
a Ehud Mubarak, který také vykonával funkci předsedy vlády, obvinili premiéra Ne-
tanjahua z „prosazování rozdělující agendy ohrožující budoucnost Izraele jako židov-
ské demokracie a podkopávající její klíčové hodnoty“. Moše Ja’alon na konferenci 
k problematice íránské jaderné dohody mj. uvedl, že „dnes a ani v nejbližší budouc-
nosti nečelí Izrael žádné existenční hrozbě“, a oznámil úmysl ucházet se v parlament-
ních volbách koncem r. 2019 o místo premiéra. Ehud Mubarak údajně uvedl, že hlavní 
vládní „strana Likud převzala fanatické sémě extrémní ideologie“. Dodal, že Netan-
jahuovou prioritou není bezpečnost, ale „pomalý a chytrý postup k dosažení cíle jed-
noho státu“. Podle Mubaraka tato cesta povede buď k vytvoření státního apartheidu, 
nebo dvounárodního státu, „ve kterém se Židé stanou v průběhu několika generací 
menšinou“.138
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5. VZTAHY S USA

a) Úvod
Od svého vzniku v r. 1948 je Izrael hlavním blízkovýchodním spojencem a strategic-
kým partnerem USA. K výraznému prohloubení vzájemných vztahů došlo na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let minulého století, zejména v důsledku tzv. šestidenní 
izraelsko-arabské války. Vzájemná závislost a těsná spjatost zahraniční a bezpečnost-
ní politiky obou zemí a nutnost respektování a kompromisního přístupu při prosazo-
vání svých zájmů se citlivě odráží mj. na vztazích mezi nejvyššími státními a politic-
kými představiteli.

Rigidní postoj izraelského předsedy vlády Netanjahua k otázce íránského jaderné-
ho programu a dosažené dohodě, kritika blízkovýchodní politiky USA, stejně tak jako 
premiérova rozporná politika v přístupu k mírovému řešení palestinské otázky, vy-
volala roztržku ve vztazích s administrativou prezidenta Obamy i mezi oběma poli-
tiky osobně. Tato skutečnost však neměla zásadní negativní vliv na pokračující dlou-
hodobou bezprecedentní spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména v bezpečnostních 
otázkách.

b) Odlišný přístup vůči Íránu
V americkém prezidentském volebním roce 2012 a následně po opětném zvolení Ba-
racka Obamy prezidentem, Izrael stupňoval hrozby vojenského úderu proti íránským 
jaderným zařízením. Tento silový postoj však nezískal podporu nové Obamovy ad-
ministrativy, která nadále prosazovala diplomatické řešení problému. Neměla zájem 
vyhrocovat napětí s Íránem, které by mohlo přerůst v regionální asymetrický vojen-
ský konflikt s nepředvídatelnými následky. Nicméně prezident Obama nepřímo ne-
vylučoval ani možnost vojenského řešení občasným tvrzením, že „všechny možnos-
ti jsou na stole“. Paralelně s tím vždy ujišťoval izraelské vedení o prioritním zájmu 
USA na zachování bezpečnosti Izraele, což jeho administrativa prakticky dokazova-
la mj. dodávkami nejmodernějších zbraní a také významným podílem na budování 
protiraketové obrany.

S dosažením některých nadějných výsledků z jednání o íránském jaderném progra-
mu, zejména ve druhé polovině r. 2013 a v následujících letech, již Izrael upustil od 
veřejně deklarovaného silového řešení, ačkoli jednoznačně odmítavý postoj k dosa-
žení případné dohody nezměnil. Kritické izraelské stanovisko zůstalo zachováno i po 
dosažení íránské jaderné dohody v červenci 2015.
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c) Některé kroky ke zlepšení vzájemných vztahů

Iniciativy izraelských bezpečnostních a parlamentních kruhů
Znepokojení značné části izraelských bezpečnostních i parlamentních kruhů z dlou-
hodobého narušení americko-izraelských vztahů v důsledku některých kontroverzních 
kroků předsedy vlády Netanjahua, zejména v souvislosti se sjednáváním íránské ja-
derné dohody a odlišných americko-izraelských postojů k řešení palestinské otázky, 
vyvolalo některé iniciativy ke změně dosavadního vývoje.

Krátce po uzavření íránské jaderné dohody přijal izraelský parlamentní Výbor pro 
zahraniční otázky a obranu výzvu vládě premiéra Netanjahua, aby paralelně se sle-
dováním striktního plnění dohody Íránem současně „posilovala historické spojenec-
tví mezi USA a Izraelem“.

Začátkem srpna 2015 také několik desítek představitelů izraelské bezpečnostní ko-
munity, včetně bývalého ředitele izraelské agentury pro vnitřní bezpečnost Ami Aya-
lona, který je současně spoluzakladatelem nestranické organizace Blue White Future 
obhajující dvoustátní řešení palestinské otázky, podepsalo otevřený dopis předsedo-
vi vlády Netanjahuovi. V něm naléhali, aby premiér přijal íránskou jadernou dohodu 
jako „dosaženou skutečnost“ a aby vláda obnovila důvěru a zlepšila „politickou a bez-
pečnostní spolupráci“ se Spojenými státy. Podle Ami Ayalona stojí před vládou sou-
časně důležitý úkol, který má pro americko-izraelské vztahy rovněž velký význam, 
a sice řešení palestinské otázky.139

Ve vystoupení předsedy vlády Netanjahua na 70. zasedání Valného shromáždě-
ní OSN 1. října 2015 tvořilo asi polovinu jeho přibližně čtyřicetiminutového projevu 
zdůvodňování izraelského jednoznačně odmítavého postoje vůči íránské jaderné do-
hodě. Podle Netanjahuova vyjádření Izrael a další nejmenované blízkovýchodní země 
považují za společné nepřátele Írán a tzv. Islámský stát (ISIS, nebo ISIL) a „pokud 
spolu bojují, neměl by se jeden z nich posilovat, nýbrž oba oslabovat“. Vstřícným 
krokem vůči USA byla jeho charakteristika americko-izraelských vztahů, které ozna-
čil jako „neotřesitelné spojenectví“, a ocenil Obamovu ochotu podpořit bezpečnost 
země, zachovat kvalitativní izraelskou vojenskou převahu a pomoci Izraeli v konfron-
taci s existujícími enormními výzvami. Podle Netanjahua oba státníci považují roz-
pory ohledně íránské jaderné dohody za „rodinnou rozmíšku“, což nebrání pracovat 
společně na budoucích projektech.140

 
Návštěva Netanjahua v USA (9. listopadu 2015)
Na jednání s prezidentem Obamou 9. listopadu 2015 byla íránská jaderná dohoda 
posuzována již pouze z hlediska zvažování některých vojenských kroků v případě 
íránského neplnění svých závazků. S ohledem na odmítavé stanovisko Bílého domu 
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k Netanjahuově původně odmítavému vyjádření k možnosti dvoustátního řešení pales-
tinské otázky, které učinil krátce po vítězství jeho konzervativní strany Likud v břez-
nových předčasných parlamentních volbách a které po krátké době odvolal, se Ben-
jamin Netanjahu k této otázce opět vyjádřil. Zopakoval svoji údajnou podporu pro 
řešení izraelsko-palestinských vztahů cestou vytvoření dvou států pro dva národy, 
z nichž Palestinský stát bude demilitarizovaný a uzná Židovský stát. Obama nicméně 
podotknul, že izraelská osídlovací politika vytváří překážky pro realizaci vyhlídky na 
toto řešení. Současně odsoudil palestinské násilnosti na nevinných židovských civi-
listech a vyjádřil podporu izraelskému úsilí o nastolení pořádku. Oba státníci se shod-
li na nutnosti urychleně zahájit bilaterální jednání o nové desetileté obranné dohodě, 
která nahradí stávající, jejíž platnost skončí v r. 2017. Izrael údajně žádá o její hodno-
tové roční navýšení z dosavadních 3 mld. USD na 5 mld. USD. Kromě zlepšení na-
pjatých vztahů s prezidentem Obamou bylo cílem Netanjahuovy návštěvy rovněž ob-
novit narušenou podporu vůči své osobě ze strany demokratických kongresmanů.141

 
d) Odlišnosti v řešení palestinské otázky
O „převládající frustraci“ Obamovy administrativy z činnosti Netanjahuovy vlády ve 
vztahu k řešení palestinského problému svědčí vyjádření amerického viceprezidenta 
Johna Bidena na jeho dubnovém vystoupení v r. 2016 před židovsko-americkou sku-
pinou J Street. S odvoláním na svoji nedávnou návštěvu v Izraeli a rozhovory s Netan-
jahuem a Abbásem varoval, kromě odsouzení teroristických útoků mladých Palestin-
ců, že na obou stranách neexistuje politická vůle k zahájení seriózních jednání. Podle 
jeho názoru „obě strany musí převzít odpovědnost za kontraproduktivní kroky, kte-
ré podlamují důvěru v jednání“. Vyjádřil rovněž své pevné přesvědčení, že „… kro-
ky, které provádějí izraelské vlády v posledních několika letech – stálé a systematické 
rozšiřování osídlování, legalizace předsunutých outpostů a zmocňování se půdy – nás 
vedou, a co je důležitější, vedou Izrael nesprávným směrem“. Přes tuto kritiku součas-
ně potvrdil neměnnou zavázanost USA vůči zajištění bezpečnosti Izraele.142

e) Potvrzení trvalé izraelské anexe syrských Golanských výšin
Zřejmě v souvislosti s mírovými rozhovory o řešení syrského konfliktu v Ženevě, v je-
jichž průběhu zástupce syrské vlády signalizoval zájem Damašku o navrácení okupo-
vaného území Golanských výšin, se k této otázce vyjádřil izraelský předseda vlády 
B. Netanjahu. Na zasedání izraelského kabinetu, které se uskutečnilo v polovině dub-
na 2016 na okupovaných Golanských výšinách, slavnostně slíbil, že tohoto strategic-
ky důležitého území se Izrael nikdy nevzdá. K tomu dodal, „že přišel čas, aby mezi-
národní společenství po čtyřiceti letech konečně uznalo, že Golanské výšiny navždy 
zůstanou v rámci suverenity Izraele“. V reakci na syrské mírové rozhovory uvedl, že 
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ať už bude jejich výsledek jakýkoli, „hranice se nezmění“. Izrael se syrských Golan-
ských výšin zmocnil po šestidenní válce v r. 1967 a de iure je anektoval v r. 1981, kdy 
na tuto oblast rozšířil působnost izraelského občanského práva, včetně vojenské moci. 
Mezinárodní společenství, včetně Spojených států, nikdy tuto anexi neuznalo a pova-
žuje Golanské výšiny za syrské teritorium okupované Izraelem. Syrská vláda Netanja-
huovo vyjádření jednoznačně odmítla. V demilitarizované zóně mezi Syrií a Izraelem 
působí vojáci mise OSN (UNDOF).143 S izraelským postojem v této otázce Netanja-
hu seznámil amerického ministra zahraničních věcí Johna Kerryho a v průběhu své 
návštěvy v Moskvě také prezidenta Vladimira Putina. Stanoviska obou politiků k Ne-
tanjahuově sdělení nebyla ve sdělovacích prostředcích uvedena.144

6. VZTAHY S RUSKEM

a) Úvod
Historie izraelsko-ruských vztahů je komplikovaná a plná zvratů. Vyznačovala se 
např. počáteční silnou podporou tehdejšího Sovětského svazu vytvoření samostat-
ného Státu Izrael v r. 1948. Poté však následovalo přerušení diplomatických vztahů 
v r. 1953 a nepřátelství po celou dobu studené války. V té době také Sovětský svaz na 
Blízkém východě všestranně podporoval arabské země, včetně dodávek zbraní. Stál 
na jejich straně také v arabsko-izraelských válkách v r. 1967 a 1973.

Po skončení studené války došlo v říjnu 1991 k obnovení diplomatických sty-
ků a postupnému oteplování ve vzájemných vztazích. Již koncem osmdesátých let 
a v souvislosti s následným rozpadem Sovětského svazu a vytvořením nových samo-
statných států se uskutečnila v několika vlnách masová migrace dosahující celkového 
počtu asi jednoho milionu ruských židů do Izraele. V Rusku tak zůstává asi 200 000 
židů.145 V současné době činí ruská židovská diaspora v Izraeli asi jednu pětinu z cel-
kového přibližného počtu 8,5 mil. obyvatel. K prohloubení všestranné spolupráce do-
šlo zejména v době prezidentství Vladimira Putina, který byl také prvním ruským pre-
zidentem, který v r. 2005 navštívil Izrael.146

 
b) Prohlubování spolupráce
Vzájemná podpora se mj. projevuje při hlasování o rezolucích OSN. V lednu 2014 
např. Rusko abstenovalo při hlasování o rezoluci OSN odsuzující budování bezpeč-
nostní bariéry na hranici Izraele a okupovaných území. Po ruském anektování Krymu 
v březnu 2014 probíhalo ve stejný měsíc v OSN hlasování o rezoluci odmítající tento 
krok. Přes naléhání USA, aby také Izrael vyjádřil svůj negativní postoj k uvedenému 
ruskému postupu, podobně jako to učinily všechny západní země, Izrael se hlasování 
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nezúčastnil.147 Z následných protiruských sankcí Izrael ekonomicky vytěžil, protože 
společně s Indií začaly obě země do Ruska dodávat ve zvýšené míře masné a mléč-
né produkty.148 V. Putin byl také v létě 2014, v době vypuknutí bojů v Gaze, jedním 
z mála světových politiků, kteří podpořili výše zmíněnou izraelskou operaci Ochran-
né ostří.149 Obě země také sbližují obavy z terorismu a sdílený zájem na jeho razant-
ním a nekompromisním potlačování.

Za prezidenta Putina došlo k prohloubení kulturních vztahů a rozvoji turistiky. 
V Moskvě bylo v rámci aktivit ke zmírnění antisemitismu např. otevřeno Židovské 
muzeum a Středisko tolerance.150 V této souvislosti měl prezident Putin iniciovat při-
jetí zákona proti antisemitským biblickým komentářům.151

Na základě dohody z března r. 2008 existuje mezi oběma zeměmi bezvízový turi-
stický styk, což výrazně umožnilo zvýšit počet ruských turistů v Izraeli. Po zhorše-
ní rusko-tureckých vztahů, v důsledku sestřelení ruského letounu na syrsko-turecké 
hranici a výrazného omezení turistických kontaktů, Izrael usiluje o přilákání této rus-
ké klientely dosahující počtu cca 4,5 mil. osob k návštěvám izraelských letovisek.152 
Spolupráce probíhá i v oblasti vojenství a vesmírných technologií. Od r. 2009 Rusko 
např. kupuje izraelské drony a v říjnu 2010 podepsali zástupci zbrojních firem obou 
zemí kontrakt ve výši 400 mil. USD na údajné vytvoření špionážního dronu.153 Rus-
ko je největším izraelským dodavatelem ropy a investuje rovněž do izraelského pro-
gramu zkapalňování zemního plynu.154

Relativně krátce po razantním ruském vojenském zapojení do syrského konfliktu 
jednal v Moskvě s prezidentem Putinem v září 2015 izraelský premiér Netanjahu, do-
provázený několika generály. Cílem schůzky byla koordinace vzájemné komunikace 
v působení ozbrojených složek obou zemí, aby nemohlo dojít k neúmyslnému stře-
tu. V důsledku rozmístění ruského nejnovějšího protiraketového systému S-400 v Sý-
rii byly na izraelské straně zejména obavy z případného ohrožení izraelských letou-
nů provádějících občasné raketové údery proti dodávkám zbraní libanonskému hnutí 
Hiz balláh, které je spojencem syrských vládních jednotek.155 V protikladu k turec-
kému sestřelení ruského bojového letounu, který údajně narušil u syrsko-tureckých 
hranic vzdušný prostor Turecka, Izrael nehodlá v obdobném případě, konkrétně na 
Golanských výšinách, postupovat stejně. Podle vyjádření nejmenovaného izraelské-
ho vysokého důstojníka vojenského letectva pro izraelský deník The Jerusalem Post 
„…naší politikou je neútočit nebo nesestřelovat nic, co je ruské. Rusko není nepřítel 
a snažíme se vyvarovat napětí s Ruskem…“156

c) Předpokládané důvody Izraele pro udržování dobrých vztahů
Mezi hlavní důvody zájmu Izraele o zachování dobrých vztahů s Ruskem zahraniční 
pozorovatelé často uvádějí výše zmíněné významné ruské migrační vlny. Jednalo se 



ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA A ŠIRŠÍ MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI 

96

ve velké míře o vysoce vzdělané ruské židy, jejichž zapojení do izraelské ekonomiky 
bylo pro další růst země velmi přínosné. Většina příslušníků ruské diaspory také udr-
žuje kontakty se svými příbuznými v Rusku, a přátelské izraelsko-ruské vztahy tak 
pozitivně ovlivňuje chování této části izraelského obyvatelstva. Další silnou motivací 
jsou ruské dodávky ropy zajišťující zemi energetickou bezpečnost, která je pro Izrael 
velmi důležitá. Přes obavy z ruských těsných vztahů s některými blízkovýchodními 
zeměmi, zejména s Íránem a Sýrií, Izrael podle Megan Bailey doufá, že Rusko by 
mohlo sehrát v případě budoucích konfliktů pozitivní úlohu, včetně významné zpro-
středkovatelské funkce.157

 
d) Hlavní izraelské výhrady k blízkovýchodní politice Ruska
Odlišné názory obou zemí se projevovaly zejména ve vztahu k íránskému jadernému 
programu a sjednávané dohodě. Například v průběhu návštěvy izraelského premiéra 
Netanjahua v Moskvě v listopadu 2013 se mu nepodařilo ovlivnit postoj ruského pre-
zidenta Putina, který nadále považoval íránský jaderný program za mírový a dosaže-
ní dohody za pozitivní krok. Izrael má rovněž výhrady k posilování rusko-íránských 
vztahů a zejména k dodávkám vojenského materiálu, především k prodeji protirake-
tového systému S-300.

V občanské válce v Sýrii má Izrael především obavy z toho, aby se ruské dodáv-
ky moderních zbraní Íránu a Sýrii nedostaly do rukou islamistického šíitského liba-
nonského hnutí Hizballáh.158

7. IZRAEL A SUNNITSKÉ ARABSKÉ STÁTY

a) Úvod
Souběžně se sjednáváním íránské jaderné dohody od r. 2013 a jejím úspěšným uza-
vřením v červenci r. 2015 došlo k zintenzivnění vztahů Izraele se sunnitskými arab-
skými státy, zejména Perského zálivu, v čele se Saúdskou Arábií. Jak bylo uvedeno 
výše, obě strany pojí společné sdílení Íránu, jako hlavního nepřítele a rovněž obava 
z rostoucího islámského extremismu. Vztahy jsou převážně utajované, i když v ně-
kterých příkladech dochází k otevřeným kontaktům.

b) Problematika utajenosti kontaktů
Jak potvrdil izraelský premiér B. Netanjahu v jeho vystoupení na jednání Konference 
předsedů hlavních amerických židovských organizací v únoru r. 2016, Izrael udržu-
je převážně tajné kontakty s některými arabskými státy. Podle jeho vyjádření „hlavní 
arabské země mění svůj názor na Izrael […] již nevidí Izrael jako svého nepřítele, ale 
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jako svého spojence, zvláště v boji proti militantnímu islámu v jeho dvou zdrojích“. 
V projevu také apeloval na zmíněné arabské země, aby změnily dosavadní utajova-
nou formu vztahů. Rozšíření vzájemných vztahů by také podle jeho názoru mohlo vést 
k dosažení dohody s Palestinci, avšak neupřesnil způsob řešení tohoto problému.159

Vedení sunnitských arabských států Perského zálivu, zřejmě s ohledem na obec-
né protiizraelské postoje svého obyvatelstva, zatím neprojevuje zájem na veřejném 
demonstrování svých kontaktů s Izraelem. Nadále prosazuje v rámci mezinárodního 
společenství dosažení sebeurčení Palestinců, opakovaně odsuzuje izraelské vojen-
ské kampaně na okupovaných územích a veřejně neuznává právo Izraele na existen-
ci. Normalizovat vztahy s Izraelem také hodlá až po vyřešení palestinského problé-
mu cestou vytvoření dvou samostatných států.

Přes rozdílné přístupy však v listopadu r. 2015 došlo k první izraelské diploma-
tické přítomnosti v sunnitské arabské zemi. Jednalo se o zahájení činnosti Izraelské-
ho diplomatického úřadu v rámci Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie (In-
ternational Renewable Energy Agency, IREA) v Abú Dhabí ve Spojených arabských 
emirátech.160
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V. USA

1. VZTAHY S ÍRÁNEM A ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA

a) Úvod
Významný podíl Obamovy administrativy na sjednání finální dlouhodobé dohody 
o íránském jaderném programu vedl k širokému mezinárodnímu ocenění USA, spo-
lečně s dalšími negociačními partnery, za dosažení tohoto jedinečného diplomatické-
ho úspěchu. Prezident Barack Obama tímto krokem zaznamenal, po navázání kon-
taktů s Myanmarem, Kubou a nyní Íránem, a např. vstřícným přístupem k omezení 
vypouštění skleníkových plynů v USA, další pozitivní bod ve své zahraniční politi-
ce. Z hlediska světového úsilí o svolání blízkovýchodní konference k vytvoření zóny 
bez všech zbraní hromadného ničení v tomto regionu je sjednaná dohoda příkladným 
a vstřícným opatřením na posílení regionální důvěry. Íránská jaderná dohoda je také 
jedním ze tří hlavních prvků geopolitické blízkovýchodní strategie prezidenta Obamy, 
od jejichž realizace si sliboval významný příspěvek k záměru na vytvoření stabilního 
a vyváženého uspořádání v této krizové oblasti. Kromě zmíněné dohody se jednalo 
o ukončení okupace Iráku, realizované koncem r. 2011, a vyřešení izraelsko-palestin-
ského problému cestou vytvoření dvou samostatných států, k jehož uskutečnění však 
chybí, přes izraelská deklarovaná vstřícná prohlášení, politická vůle. Součástí této 
strategie je také přesun bezpečnostního zájmu USA do asijské a tichomořské oblasti.161

Dosažená dohoda a celková Obamova blízkovýchodní politika současně vyvola-
la negativní ohlasy a kritiku v amerických republikánských kruzích, což se projevo-
valo i ve vystoupeních republikánských prezidentských kandidátů v rámci prezident-
ské kampaně. Součástí negativního hodnocení byla i kritika politické linie Obamovy 
administrativy na Blízkém východě, zejména postoje k syrské občanské válce, obec-
ně upřednostňující diplomatické řešení sporů před silovým přístupem Obamova před-
chůdce. Hlavním motivem amerického prezidenta byla především neochota zatáhnout 
zemi, po katastrofálním angažmá v Iráku a pokračující vojenské angažovanosti v Af-
ghánistánu, do dalšího vojenského blízkovýchodního dobrodružství. Hlavními zahra-
ničními odpůrci postupu USA v otázce íránské jaderné dohody, ale i nové strategické 
blízkovýchodní vize prezidenta Obamy, jsou dvě nejbližší americké blízkovýchodní 
spojenecké země – Saúdská Arábie a Izrael. S dalším americkým spojencem v širším 
blízkovýchodním okolí, tj. s Tureckem, pokračují komplikované vztahy. Hlavním dů-



V. USA

103

vodem není ani tak íránská jaderná dohoda, jako spíše odlišné postoje v řešení syr-
ské občanské války a zejména ve vztahu ke Kurdům, jako hlavní efektivní síle v boji 
proti tzv. Islámskému státu. Ve vztahu k vnitropolitickému vývoji mají USA, podob-
ně jako další západní státy, výhrady k omezování demokratických práv, autokratické-
mu vedení země a její islamizaci.

b) Hlavní události, které formovaly vzájemné vztahy v době studené války a po 
jejím skončení
V r. 1953 americké a britské tajné služby zorganizovaly v Íránu převrat, který vedl 
ke svržení demokraticky zvoleného předsedy vlády Mohammada Mossadeka, jenž 
zestátnil britskou ropnou společnost. Po jeho svržení se do země z exilu vrátil pro-
západní šáh Rezá Pahlaví. Jmenovaný byl v čele íránského císařství do r. 1979, kdy 
se uskutečnila všelidová revoluce nastolující teokratický režim, v čele s ájatolláhem 
Chomejním.

V důsledku všelidové revoluce USA přišly o jednoho ze dvou hlavních bezpeč-
nostních pilířů (druhým byla monarchistická Saúdská Arábie) a současně nejvýznam-
nějších exportérů ropy v blízkovýchodním regionu. Po revoluci se americko-íránské 
vztahy dále vyostřily v souvislosti se zadržováním několika desítek amerických ru-
kojmí na velvyslanectví USA v Teheránu, obsazeném radikálními studenty. Zadržo-
vání trvalo od r. 1979 do r. 1981, celkem 444 dní. V průběhu zadržování se Spoje-
né státy pokusily o záchrannou misi na jejich osvobození, která však nebyla úspěšná. 
V důsledku srážky amerických letounů, vrtulníku s transportním letounem, zahynu-
lo osm amerických vojáků.

V době irácko-íránské války (1980–1988), vyprovokované Irákem, Spojené státy, 
podobně jako další západní země, podporovaly všestranně Saddámův režim a tolero-
valy i jeho použití chemických zbraní proti Íránu. V letech 1985–1986 vypukl skan-
dál (Iran-Contras) s americkým nelegálním prodejem zbraní Íránu, zprostředkovaným 
Izraelem. Motivem byla údajně snaha o íránské zprostředkování propuštění americ-
kých rukojmí zadržovaných hnutím Hizballáh v Libanonu. Peníze za americké zbra-
ně byly, v rozporu s americkými zákony, předány nikaragujským protivládním silám, 
což způsobilo pro tehdejšího prezidenta Reagana politickou krizi. V r. 1988 americké 
vojenské plavidlo USS Vincenness, které operovalo v Perském zálivu, sestřelilo, údaj-
ně omylem, íránský civilní letoun Airbus A300 s 290 pasažéry na palubě.

V době prezidentství reformního Mohammada Chatámího (1997–2005) došlo 
k prvnímu veřejně deklarovanému pokusu Íránu o zlepšení vztahů s USA. V interview 
pro americkou televizi Chatámí mj. vyzval k „dialogu s americkým lidem“. Snaha 
byla neúspěšná a v r. 2002 prezident George W. Bush zařadil Írán, společně s Irákem, 
Libyí a Severní Koreou, do tzv. osy zla. V témže roce byl Írán obviněn, na základě 
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informací íránských opozičních skupin, z utajovaného budování jaderných zařízení, 
včetně obohacovacího závodu v Natanzu a budování těžkovodního reaktoru v Araku. 
USA a MAAE začaly Írán podezírat z utajovaného vojenského jaderného programu, 
což íránské vedení popíralo. (Poznámka autora: zmíněné obvinění se také nikdy nepo-
dařilo inspektorům MAAE prokázat.) V následujících letech OSN, USA a EU přijaly 
protiíránské sankce. K vyostření americko-íránských vztahů došlo zejména za prezi-
dentství populistického a kontroverzního Mahmuda Ahmadinežáda.

Avšak již v květnu 2009, krátce po nástupu prezidenta Obamy do prezidentské 
funkce, začal sultanát Omán vyvíjet zprostředkovatelské úsilí o zahájení utajených 
americko-íránských jednání. Význam Ománu, jako zprostředkovatele, vzhledem 
k jeho dobrým vztahům s USA a Íránem, vzrostl po jeho úspěšném sjednání propuš-
tění tří amerických horolezců uvězněných v Íránu a obviněných ze špionáže v červen-
ci 2009. Utajené americko-íránské schůzky zejména k problematice řešení íránského 
jaderného programu se konaly v r. 2012 a v první polovině r. 2013.162

V r. 2013 se po zvolení umírněného klerika Hassana Ruháního prezidentem zača-
ly vzájemné vztahy zlepšovat. Vytvořily se současně příznivější podmínky pro zahá-
jení mnohostranných jednání o íránském jaderném programu, které vyústily k úspěš-
nému sjednání íránské jaderné dohody v červenci 2015.163

c) Některé aspekty politiky USA ve vztahu k íránské jaderné dohodě

Americký plán kyberútoku proti Íránu
Pro případ nesplnění závazků Íránu ve vztahu k jeho jadernému programu a následné-
mu vyostření situace eminentně hrozící izraelským útokem proti íránským jaderným 
zařízením, do kterého by mohly být Spojené státy vtaženy, měla Obamova administ-
rativa připraven plán protiíránského kyberútoku.

Plán s kódovým označením Nitro Zeus byl Pentagonem připraven k zneschopnění 
íránské protivzdušné obrany, spojovacích systémů a klíčových částí elektrické rozvod-
né sítě. Separátně také existoval kyberplán, vypracovaný americkými zpravodajský-
mi agenturami, který měl s pomocí počítačového viru zneschopnit činnost odstředi-
vek v jaderném obohacovacím středisku ve Fordou, vybudovaném hluboko v horském 
masivu u města Kom. Obdobný postup byl již použit s využitím počítačového viru 
Stuxnet, údajně vyrobeného v americko-izraelské spolupráci, který dočasně vyřadil 
z provozu asi 1000 odstředivek v obohacovacím zařízení v Natanzu.164

Obstrukční postoje oponentů dohody
Ostrá kritika a silné výhrady k sjednané dohodě se od jejich dlouhodobých hlavních 
odpůrců, kterými jsou republikány ovládaný Kongres USA, Izrael a sunnitské arab-
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ské režimy vedené Saúdskou Arábií, daly očekávat. Jak se rýsovaly obrysy konečné 
dohody, oponenti stále více stupňovali různé formy tlaku na Obamovu administrati-
vu a razantněji vystupovali proti dohodě. Oponenti rovněž nebyli přístupní jakékoli 
racionální argumentaci o efektivnosti dohodnutých parametrů a přísných restriktiv-
ních opatření využívajících mj. poznatky vyplývající z těsné spolupráce amerického 
jednacího týmu s experty z předních jaderných laboratoří.

Bezprecedentním případem se stal dopis několika republikánských kongresmanů 
íránským nejvyšším představitelům země, ve kterém je informovali o americkém le-
gislativním systému a předpokládaném odmítnutí dohody Kongresem USA. V někte-
rých případech hlavní kritici postupovali koordinovaně, jako tomu bylo např. v pří-
padě kontroverzního vystoupení izraelského předsedy vlády Benjamina Netanjahua 
na společném zasedání obou amerických kongresových komor 3. března 2015, ně-
kolik dnů před předčasnými parlamentními volbami v Izraeli. K sjednání zmíněného 
projevu došlo bez koordinace s Bílým domem. Prezident Obama a další přední de-
mokratičtí představitelé proto jeho uskutečnění jednoznačně odmítli, zejména s pou-
kazem na jeho zřejmou souvislost a účelovou podporu předvolebních Netanjahuo-
vých šancí. Prezident Obama také izraelského premiéra v době jeho pobytu v USA  
nepřijal.

Z podnětu republikánských a některých proizraelských demokratických zákonodár-
ců, schválil senátní Výbor pro zahraniční otázky 14. dubna 2015 návrh zákona vztahu-
jící se k omezení íránského jaderného programu. Kromě republikánů návrh podpořili 
i demokratičtí senátoři a rovněž Bílý dům. Návrh poté vstoupil v platnost po předpo-
kládaném získání potřebného množství hlasů v obou kongresových komorách, což 
bylo, s ohledem na republikánskou většinu v těchto orgánech, předem dané.

Zákon požadoval kongresové hodnocení a následné hlasování o finálním textu do-
hody s Íránem, jehož dokončení se předpokládalo do 30. června 2015. Kompromisní 
charakter zákona se mj. projevil ve zkrácení původně navrhovaného šedesátidenního 
kongresového hodnotícího procesu na polovinu. K hodnotícímu procesu by se mohlo 
připojit maximálně 12 dní, kdy by se prezident musel rozhodnout, zdali přijme či ve-
tuje „odmítací“ kongresovou rezoluci. Formální hodnotící období by také zahrnova-
lo maximum 10 dní, kdy by Kongres musel překonat prezidentské veto. Pro republi-
kány by to znamenalo, že prezident by nemohl odstranit sankce po dobu maximálně 
52 dní po předložení finální dohody Kongresu.

Podle znění zákona, pokud by nebyla finální dohoda předložena Kongresu do 
9. července 2015, prodlouží se hodnotící období na 60 dní. (Poznámka autora: Jak 
známo, dohoda byla uzavřena 14. července 2015.) To by Obamově administrativě 
zabránilo, aby úmyslně odložila předložení dohody Kongresu. Kongres by nemusel 
znovu otevírat mechanismus dohody a tím, že by nejednal, by se to de facto rovna-
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lo jeho souhlasu s dalším postupem administrativy. Republikánský senátor a předse-
da Výboru pro zahraniční otázky Bob Corker také souhlasil s významnou změnou ve 
znění ustanovení vztahující se k terorismu. V původním návrhu zákona měl prezident 
každých 90 dnů potvrzovat Kongresu, že Írán nepodporuje terorismus proti Američa-
nům, což by v negativním případě mělo za následek obnovení ekonomických sank-
cí. Podle kompromisní formulace by prezident nadále musel posílat pravidelné zprá-
vy Kongresu o íránských aktivitách v otázce balistických řízených střel a terorismu, 
ale tyto zprávy by neměly za následek nové kolo sankcí. Do návrhu zákona také ne-
byl zapracován zvažovaný dodatek, podle požadavku izraelského premiéra Netanja-
hua, kterým by Írán uznával právo Izraele na existenci.

Zákon také zakazoval prezidentu Obamovi odvolat ekonomické sankce vůči Íránu 
po dobu nejméně 30 dnů až do 52 dnů po podpisu dohody, aby měl Kongres určitý 
čas k jejímu posouzení. Přitom otázka zrušení sankcí byla základním prvkem jakéko-
li dohody o omezení íránského jaderného programu, aby se dospělo k jejímu úspěš-
nému završení.165

 
d) Vztahy po sjednání íránské jaderné dohody

Projednávání dohody JCPOA v americkém Kongresu a íránském parlamentu 
(Madžlesu)
Několik měsíců před sjednáním dohody prezident Obama, s cílem získat kongreso-
vou podporu, souhlasil s tím, aby Kongres projednal návrh zákona, podle kterého se 
bude zákonodárný orgán dohodou, po jejím sjednání, zabývat. Jedná se však o poli-
tickou dohodu, u které Obamova administrativa nemusela vyžadovat souhlas Kongre-
su, protože nemá právně závazný charakter.

V americkém Senátu se v průběhu první poloviny září 2015 podařilo získat dosta-
tečný počet demokratických senátorů podporujících uzavření dohody. Tato skutečnost 
znemožnila většinovým republikánským zákonodárcům přijmout rezoluci odmítají-
cí íránskou jadernou dohodu a zkomplikovat tak její realizaci. K zamezení hlasová-
ní o zamýšlené zamítavé rezoluci a k dosažení stanovené lhůty, tj. 17. září 2015, pro 
vyjádření stanoviska Kongresu USA, tak již následně stačil pouze obstrukční pro-
ces demokratických senátorů. Absenci předem avizovaného využití prezidentského 
práva veta plánované zamítavé rezoluce lze označit za politické vítězství prezidenta 
Obamy a stoupenců dohody. Kromě republikánských odpůrců znamenal tento vývoj 
rovněž politickou prohru pro nejvlivnější americkou proizraelskou lobbistickou orga-
nizaci Výbor pro americko-izraelské veřejné záležitosti (American Israel Public Af-
fairs Committee, AIPAC). V rámci úsilí zabránit přijetí dohody AIPAC, kromě široké 
inzerční kampaně, dokonce vytvořil novou lobbistickou organizaci Občané za bezja-
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derný Írán (Citizens for a Nuclear Free Iran), jejíž aktivity měl štědře finančně doto-
vat v rozsahu 20–40 mil. USD.166

Lze předpokládat, že hlavní američtí odpůrci dohody budou nadále hledat cesty ke 
zkomplikování jejího naplňování prosazováním dalších protiíránských opatření a pře-
kážek pro případné prohloubení spolupráce Íránu se zahraničními partnery. Jako pří-
klad lze uvést schválení zákona americkým Kongresem v prosinci 2015, který zaka-
zuje dosavadní bezvízový vstup do USA občanům 38 zemí, převážně evropských, 
kteří v minulých pěti letech navštívili Írán, Sýrii, Irák nebo Súdán. Zákon byl schvá-
len v souvislosti s protiteroristickou ochranou země před hrozbou ze strany tzv. Íslám-
ského státu po teroristických útocích v Paříži a kalifornském San Bernardinu. Zařaze-
ní Íránu, který se aktivně a efektivně podílí na boji proti tzv. Islámskému státu, mezi 
krizové země, při absenci států jako např. Saúdská Arábie, Pákistán nebo případně 
Turecko, je viditelnou snahou amerických zákonodárců zkomplikovat narůstající ob-
chodní kontakty, zejména evropských zemí, s íránskou stranou.167

Kromě amerického Kongresu dohodu projednával rovněž íránský parlament. Přes 
odpor konzervativních odpůrců, byl v Madžlesu 13. října, 2015 přijat návrh zákona 
schvalující sjednaný dokument. Znění návrhu mj. umožňuje íránské vládě ukončit 
plnění dohody v případě, že ostatní účastníci nesplní svůj závazek a neuvolní sankč-
ní režim. Návrh následně ještě projednávala vlivná Rada dohlížitelů a závěrečné roz-
hodnutí spočívalo na vyjádření Nejvyššího duchovního vůdce ájatolláha Alí Chame-
neího, který dohodu podpořil.168

Nové postavení Íránu a naděje na zlepšení vztahů s USA
Se zahájením plnění dohody a zrušením hlavních sankcí se Írán stal blízkovýchodní 
mocností s rostoucím vlivem. Přes ekonomické ztráty, způsobené sankčním režimem, 
hlavní síla Íránu spočívá, podle tvrzení Peter Van Burena, ve vnitropolitické situaci. 
Jak uvádí, Írán je pravděpodobně nejstabilnějším blízkovýchodním muslimským stá-
tem, existujícím ve stávajících hranicích několik tisíc let. Je téměř úplně etnicky, ná-
božensky, kulturně i lingvisticky homogenní, s přiměřenou kontrolou nad existujícími 
menšinami. Přes náboženské státní vedení došlo v zemi od revoluce v r. 1979 k ně-
kolika demokratickým volebním změnám. Na rozdíl od ostatních blízkovýchodních 
zemí íránské vedení neřídí zemi ve strachu před islámskou revolucí, protože ta se již 
v zemi uskutečnila.169

Ve vztahu k íránské jaderné politice Van Buren soudí, že země si dobře vyhodnoti-
la zkušenosti získané ze zničení iráckého a syrského reaktoru Izraelem, vývoje vzta-
hů Západu s KLDR a z osudu libyjského diktátora Kaddáfího, který svému svržení 
a následnému zavraždění neunikl ani po přiznání svého programu vývoje zbraní hro-
madného ničení západním představitelům. Írán proto zřejmě nikdy vážně neusiloval 
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o vývoj JZ, spíše mu šlo o vybudování takové jaderné technologické základny, která 
by mu umožnila stát se tzv. prahovou zemí (threshold state), tj. zemí, která by mohla 
případně přejít z civilního na vojenský jaderný program, pokud by se pro tento postup 
rozhodla.170 Stejný status tzv. prahových zemí mají rovněž další členské země smlou-
vy NPT, které mají rozvinutý jaderně-palivový cyklus, jako např. Švédsko, Jižní Ko-
rea, Argentina a Japonsko.

Íránská jaderná dohoda, která tak byla podle Van Burena více méně formální zá-
ležitostí, nicméně prodloužila tzv. breakout time, tj. čas potřebný k výrobě dostateč-
ného množství vysoce obohaceného uranu nebo plutonia pro výrobu jaderné zbraně, 
ze současných 2–3 měsíců na více než 1 rok. Kromě toho měla, ještě jeden význam-
ný politický dopad. Poprvé za několik desítek let vzájemného démonizování vytvoři-
la příznivou politickou atmosféru pro zlepšování vztahů mezi Íránem a USA.171

S ohledem na silný odpor vůči normalizaci vzájemných vztahů, zejména ze strany 
republikánských oponentů, ale rovněž íránských konzervativních kruhů, půjde zřej-
mě o dlouhodobější proces. Tato situace je v příkrém kontrastu s rychle rostoucí spo-
luprací Íránu s evropskými a asijskými zeměmi, především s Čínou. Mezi silné mo-
tivy pro obnovení všestranných vztahů bude však patřit, přes existující sporné otázky 
ve vztahu k íránským zkouškám balistických řízených střel a v otázce íránské podpo-
ry Hizballáhu, Hamásu a dalších islamistických uskupení, společný zájem na poráž-
ce tzv. Islámského státu a ukončení občanských válek v Sýrii, Iráku, Libyi a Jemenu. 
Pozitivní úlohu nesporně sehraje postavení země jako významného exportéra ropy 
a plynu, potřeba rozsáhlých zahraničních investic do hospodářské obnovy a prozá-
padní a proreformní cítění většiny íránské mladé populace pod 30 let, tvořící asi 60 % 
z celkového počtu cca 80 mil. všech obyvatel. Vzájemné mosty však začínají budovat 
nevládní organizace v obou zemích, zaměřující své aktivity na rozvoj kontaktů v ob-
lastech sportu, kultury a vzdělání.172

 

2. USA A BLÍZKÝ VÝCHOD

a) Úvod
USA se v zahraniční a bezpečnostní politice vůči Blízkému východu začaly výrazně-
ji angažovat až po druhé světové válce. V průběhu studené války bylo jejich celko-
vé úsilí zaměřeno na omezení vlivu tehdejšího Sovětského svazu v některých arab-
ských, nacionalisticky orientovaných zemích podporou protikomunistických režimů 
a Izraele. Koncem šedesátých let minulého století USA také nahradily Velkou Britá-
nii v úloze hlavního bezpečnostního patrona zemí Perského zálivu, s cílem zajištění 
přístupu Západu k bohatým ropným zdrojům v této oblasti. Prioritou také bylo řeše-
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ní arabsko-izraelského konfliktu a omezení šíření zbraní hromadného ničení v tomto 
regionu. Podle Tobyho Craig Jonese bylo v centru tehdejší americké strategické po-
litiky vůči Blízkému východu udržet stabilní ceny ropy a zachovat tamní proameric-
ké režimy u moci.173

V sedmdesátých letech došlo k masivnímu prodeji amerických zbraní autokra-
tickým ropným zemím, což vyústilo v rozsáhlou militarizaci blízkovýchodní oblas-
ti. Rozhodnutí USA vytvářet geopolitické vojenské uspořádání v Perském zálivu tak 
spočívalo na podpoře těchto vládců a vyústilo ve vysoce militarizovanou a křehkou 
rovnováhu moci. Rozporná bezpečnostní strategie USA se projevovala ve vyvažování 
podpory Izraeli se současným úsilím o udržení přátelských vztahů s arabskými ropný-
mi producentskými zeměmi. V letech 1970–1979 se hlavními dvěma pilíři nové regio-
nální geopolitické strategie USA a současně hlavními odběrateli amerických zbraní 
staly Írán a Saúdská Arábie.174 Jak uvádí T. Craig Jones, tato politika Spojených stá-
tů neměla bezprostřední destabilizující účinek, avšak pomohla položit základ násled-
né éře násilí a bezpečnostní nejistoty.175 Přibližně v polovině sedmdesátých let však 
vztahy USA se spojeneckými arabskými státy, v čele se Saúdskou Arábií, vážně na-
rušilo téměř rok trvající ropné embargo, vyhlášené v odvetě za americkou vojenskou 
podporu Izraeli v tzv. jomkipurské válce. Následná energetická krize vedla vedoucí 
americké představitelé k přehodnocení jednostranné závislosti země na ropných do-
dávkách z blízkovýchodní oblasti. V r. 1979, v souvislosti s íránskou všelidovou revo-
lucí, Spojené státy ztratily v regionu důležitého bezpečnostního spojence. V následné 
irácko-íránské válce (1980–1988) USA, podobně jako ostatní západní země, všestran-
ně podporovaly irácký Saddámův režim. Po irácké okupaci Kuvajtu v r. 2000 se USA 
postavily do čela mezinárodní koalice, která v rámci operace Pouštní bouře začátkem 
r. 2001 kuvajtské území osvobodila.

Po skončení studené války se stal významným milníkem teroristický útok 
11. září 2001 proti některým objektům v USA. Tehdejší republikánská administrativa 
George W. Bushe v reakci na tento útok vyhlásila boj proti terorismu, zařadila někte-
ré země do tzv. osy zla, přijala silovou koncepci změny nepřátelských režimů, včet-
ně preemptivní a preventivní vojenské strategie. V r. 2001 zahájila invazi do Afghá-
nistánu, v jejímž důsledku americká vojenská přítomnost trvá dodnes, a v r. 2003 do 
Iráku, kde americká okupace skončila v r. 2011.

Se zvolením demokratického kandidáta Baracka Obamy do prezidentské funkce 
v r. 2008 se změnily některé priority zahraniční a bezpečnostní politiky USA. Ve vzta-
hu k blízkovýchodnímu regionu by se daly shrnout do nové strategické vize spočíva-
jící na nově vytvořeném a vyváženém řádu, který by umožnil USA snížit svoji anga-
žovanost v regionu a přesunout strategický zájem do asijské a tichomořské oblasti. 
Jednalo se zejména o přednostní využívání diplomatického řešení sporných problémů, 
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jehož hlavním pozitivním příkladem se stala íránská jaderná dohoda a také způsob ře-
šení použití chemických zbraní v Sýrii cestou jejich odvozu a likvidace. Obamova ad-
ministrativa také jednoznačně odmítala různé tlaky na širší americkou vojenskou an-
gažovanost v probíhajících blízkovýchodních konfliktech, zejména v občanské válce 
v Sýrii. Nicméně omezená účast amerických vojenských poradců a speciálních sil po-
kračuje v občanských válkách v Sýrii a v Iráku. V Libyi a Jemenu se USA angažují 
především poskytováním zpravodajské a logistické pomoci silám podporovaným sun-
nitskými arabskými státy a využíváním dronů k narušování teroristické infrastruktury.

b) Nová blízkovýchodní strategie prezidenta Baracka Obamy

Obamova blízkovýchodní strategická vize a její prosazování
Americký blízkovýchodní expert Marc Lynch, ve svém hodnocení politiky Obamo-
vy administrativy na Blízkém východě zveřejněném v magazínu Foreign Affairs na 
podzim r. 2015, oponuje především kritickému tvrzení o absenci strategické vize.176 
Podle Lynche hlavní rysy Obamovy strategické vize spočívaly zejména v úsilí o sní-
žení nadměrného investování do vojenské a politické angažovanosti USA v blízkový-
chodní oblasti, což bylo v americkém rozhodujícím národně-bezpečnostním zájmu. 
S tím souvisí postavení USA v době zahájení Obamova prezidenství, charakterizované 
pokračující okupací v Iráku a v Afghánistánu, širokým zapojením do různých aktivit 
v rámci boje proti terorismu, a to vše v době ekonomické krize. Proto bylo nutné při-
stoupit nejenom k snížení materiální přítomnosti, ale také k provádění diplomatických 
opatření, včetně výzev blízkovýchodním spojencům k převzetí větší odpovědnosti za 
jejich vlastní bezpečnost. Obecně to souviselo s všeobecným Obamovým přesvědče-
ním, že „prezident by neměl vystavovat americké vojáky velkému riziku k zabránění 
humanitárních katastrof, pokud nepředstavují pro Spojené státy přímou bezpečnostní 
hrozbu“.177 Hlavním rysem nového strategického přístupu byl odklon od zaměření na 
regionální problémy na globální výzvy, představované hrozbami terorismu, pandemic-
kými chorobami, změnami klimatu a šířením zbraní hromadného ničení.178 V blízko-
východním regionu správnost tohoto Obamova záměru potvrzuje současný nadbytek 
ropy a dosažení americké energetické nezávislosti těžbou ropy a plynu z břidlicových 
zdrojů. Podle Martina Indyka poskytování ochrany blízkovýchodním ropným záso-
bám a zachování bezproblémové přepravy blízkovýchodní ropy z této oblasti jsou 
sice pro USA důležité, avšak nepředstavují hlavní americký bezpečnostní zájem.179

Nastoupený kurz začal mít v USA a v regionu řadu odpůrců, zvyklých na dosavadní 
demonstrování americké síly v této oblasti. V rámci nové strategie se Obama zaměřil 
na přijetí iniciativ k vyřešení tří hlavních problémů, které pokládal za klíčové z hle-
diska národních bezpečnostních zájmů a které by měly vést k vytvoření nově vyváže-
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ného a stabilnějšího regionálního uspořádání. Jednalo se o íránský jaderný program, 
izraelsko-palestinský konflikt a válku v Iráku. Obamova administrativa předpokláda-
la, že v případě úspěšného završení těchto úkolů by se USA mohly částečně regio-
nálně odpoutat a tím způsobem uvolnit prostředky k řešení dalších sporných otázek 
nejen v blízkovýchodním regionu, ale i v jiných částech světa, zejména v jihočínské 
oblasti a v Tichomoří. K tomu mělo přispět i ukončení války v Iráku vedoucí k staže-
ní amerických jednotek.180

Vzhledem k tomu, že postoj USA k Íránu a íránskému jadernému programu je po-
drobně rozebrán v samostatné kapitole, podobně jako neúspěšné úsilí Obamovy ad-
ministrativy o vyřešení izraelsko-palestinského problému, bude následující pasáž vě-
nována pouze využití negativních zkušeností z invaze USA do Iráku.

Hlavní negativní zkušenosti z amerického neúspěchu v Iráku
Jak uvádí M. Lynch, „irácké fiasko“ hluboce otřáslo formováním světového náhledu 
Obamovy administrativy na případnou další širší vojenskou angažovanost USA v re-
gionu.181 Administrativa správně hodnotila iráckou invazi a následnou okupaci jako 
výsledek katastrofálně mylného zhodnocení situace, které mělo za následek huma-
nitární utrpení, občanskou válku, nárůst vysoce nepřátelské nové formy džihádismu 
a posílení regionálního postavení Íránu. Jako hlavní negativní zkušenost se ukázalo, 
že i případný vojenský úspěch intervence bude irelevantní v případě, že nebude sou-
časně vyřešena následná vnitropolitická situace vedoucí ke stabilizaci země. Stažení 
amerických sil z Iráku se proto stalo od začátku působení Obamovy administrativy její 
prioritou, kterou realizovala koncem r. 2011. Avšak následné vnitropolitické problé-
my v Iráku, obnovení občanské války a nárůst vlivu tzv. Islámského státu nebyl pod-
le Lynche způsoben tímto stažením, nýbrž sektářskou politikou předsedy irácké vlá-
dy Núrí Málikího a širokou korupcí na všech stupních státního aparátu.182

Snaha o pozitivní ovlivnění hlavního islámského proudu
Od začátku svého působení se Obamova administrativa snažila porazit teroristické 
uskupení al-Káidi s pomocí dronů, partnerstvím s místními spojenci a kultivací půso-
bení umírněnějších islamistických uskupení. Barack Obama se tímto způsobem po-
koušel oddělit hlavní islámský proud od al-Káidy a zastavit tak spirálu směřující podle 
Lynche ke „srážce civilizací“. Od r. 2009 do začátku r. 2012 byl tento přístup vcelku 
úspěšný. Zmíněné teroristické uskupení ztratilo v regionu do značné míry své politic-
ké a organizační zázemí a celkově uvedená snaha Obamovy administrativy vyvrcho-
lila zabitím Usámy bin Ládina v květnu 2011.

Prezident Obama zahájil svoji strategii proti násilnému islamismu projevem v červ-
nu r. 2009 na káhirské univerzitě, ve kterém mj. odmítl názor, že Západ a islám spolu 
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nevyhnutelně soupeří. V té době také vyhlásil proces stahování amerických jednotek 
z Iráku a distancoval se od brutalit, včetně mučení, kterých se Američané dopouštěli 
v rámci boje proti terorismu v době Bushovy administrativy. Hlavní islámská uskupe-
ní, jako je např. hnutí Muslimského bratrstva, a jeho odnože vstoupily, po vypuknu-
tí tzv. arabského jara, do politického procesu a vyhrály parlamentní volby v Tunisku 
a Egyptě. Jak uvedl M. Lynch, Obamova ochota spolupracovat s Muslimským bra-
trstvem, po pádu Mubarakova režimu v Egyptě, byla výrazným odklonem od dlou-
hodobé politiky USA a „nejvýraznějším Obamovým signálem, že Spojené státy věří 
v demokracii, a to bez ohledu na výsledek voleb“.183

Těžkosti v prosazování Obamovy strategické vize
Silný odpor proti Obamově strategické vizi se zejména projevil v podobě vojenské-
ho převratu v Egyptě v červenci r. 2013, který vedl k následnému oslabení postave-
ní hnutí Muslimského bratrstva a jeho vyhlášení sunnitskými arabskými státy, v čele 
se Saúdskou Arábií, za teroristickou organizaci. Lynch se domnívá, že tento přístup 
zdiskreditoval myšlenku demokratické účasti tohoto hnutí v parlamentním systému, 
v kontrastu s činností antidemokratických arabských režimů, a odstranil zábranu na-
bízenou Muslimským bratrstvem proti násilnému extremismu. Došlo k obnově dži-
hádismu ve formě tzv. Islámského státu (dále IS), který těžil z této příhodné situace, 
vedoucí k výraznému oslabení jeho základního ideologického a organizačního kon-
kurenta. K vzestupu IS přispěla rovněž regionální podpora, především ze strany bo-
hatých sunnitských arabských zemí a Turecka, syrským džihádistickým protivládním 
uskupením a sektářská politika iráckého vedení. Expanzi IS dále umožnila existence 
nefunkčních států a paradoxně i Obamův úspěch v oslabování al-Káidy, jejíž organi-
zační strukturu začal IS využívat.184

Zapojení USA do intervence v Libyi a problematika použití chemických zbraní 
v Sýrii
Podle hodnocení prezidenta Obamy bylo zapojení amerického letectva do intervence 
v Libyi v r. 2011, na které se kromě USA podílely zejména Francie a Velká Británie 
a která vedla k odstranění diktátora Muamara Kaddáfího od moci a jeho zabití, neú-
spěchem jeho administrativy. Hlavní chybu spatřoval v tom, že opět, podobně jako 
v Iráku, nebyla vyřešena otázka dalšího vývoje a v zemi nastal chaos a bezvládí. Oba-
ma vyjádřil přesvědčení, že Francie a rovněž ani Velká Británie nevyvíjely, vzhledem 
ke geografické blízkosti těchto evropských zemí k Libyi, v tomto směru žádné úsilí. 
Situaci navíc komplikovala libyjská kmenová rivalita.185

V prosinci 2013, nesplněním svého příslibu vojenským reagováním na překroče-
ní „červené line“ v syrské občanské válce, kterým se stalo použití chemických zbra-
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ní údajně vládními jednotkami, prezident Obama nejen zaskočil své nejbližší porad-
ce, ale především vyvolal silnou negativní reakci kongresových jestřábů a hlavních 
blízkovýchodních spojenců. Všichni kritici argumentovali především ztrátou odstra-
šovací věrohodnosti USA a prezidenta kritizovali za nerozhodnost a naivitu. Tím, že 
se prezident nakonec rozhodl nezaútočit, zejména v důsledku negativního hlasování 
britského Parlamentu a amerického Kongresu k této otázce a ve spolupráci s ruským 
prezidentem Putinem problém chemických zbraní vyřešil, jenom potvrdil své odhod-
lání nenechat se zatáhnout do dalšího vojenského dobrodružství. Přes negativní osob-
ní vztahy s prezidentem Obamou, likvidaci syrských chemických zbraní výjimečně 
ocenil i izraelský premiér Netanjahu.186

 
Mylné hodnocení amerických tajných služeb síly a významu IS
Začátkem r. 2014 prezident Obama dostal zprávu tajných služeb o marginální důle-
žitosti IS. V dubnu téhož roku však IS bez odporu irácké armády dobyl druhé největ-
ší irácké město Mosul, na části syrského a iráckého území vyhlásil chalífát s hlavním 
městem Rakkou a začal demonstrativně popravovat západní rukojmí, včetně americ-
kých. V důsledku tohoto vývoje americký prezident změnil svůj názor na stupeň bez-
pečnostní hrozby představované IS, která se tak pro USA stala naléhavější výzvou než 
svržení syrského prezidenta Asada. Kromě nutnosti zahájit boj proti tomuto nepříteli, 
nárůst síly IS mj. prohloubil Obamovo přesvědčení, že dosažení cíle stabilizace regi-
onu bude dlouhodobou záležitostí.187

Dopad ruského přímého vojenského zapojení v Sýrii na Obamovu strategickou 
vizi
Podle některých blízkovýchodních pozorovatelů výrazné ruské vojenské zapojení do 
syrské občanské války na podzim r. 2015, které prezident Obama označil za nedo-
myšlené předvádění svalů (illthoughtout muscle flexing), změnilo rozměr konfliktu, 
který několik let charakterizovala patová situace. V kontrastu s americkým tvrzením, 
že v této občanské válce nemůže být řešením vojenská intervence, nýbrž politická 
dohoda mezi prezidentem Asadem a roztříštěnými opozičními skupinami usilujícími 
o jeho sesazení, se ruský postup zřejmě ukázal jako efektivní. Po intenzivním cíleném 
ruském bombardování na podporu syrských vládních jednotek se jim podařilo znovu 
získat pod svou kontrolu řadu oblastí a měst a vytvořit příznivější podmínky pro do-
časné příměří a mírová jednání.188

James R. Clapper, americký Ředitel národní zpravodajské služby (Director of Nati-
onal Intelligence, DNI), ve svém vystoupení v Kongresu začátkem února 2016 k této 
otázce mj. sdělil, že (Putinovy) intervence demonstrují zlepšení ruských vojenských 
kapacit a důvěru Kremlu v jejich použití. Syrské prorežimní síly mají podle Clappe-
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rova hodnocení iniciativu, v severní oblasti u měst Aleppo a Latakia docílily strate-
gické zisky, stejně tak jako v jižní části země. Na adresu syrské opozice uvedl, že je 
hůře vojensky vybavená, postrádá jednotu, má často konkurenční vojenské zájmy 
a její skupiny bojují mezi sebou.189

Bývalý izraelský ministr zahraničních věcí Shlomo Ben-Ami vyjádřil názor, že 
Rusko se tímto postupem opět dostalo do centra geostrategické blízkovýchodní hry. 
Na pozadí údajně dvojznačné americké politiky je ruská vykalkulovaná intervence 
ojedinělým případem, ve kterém omezené použití vojenské síly vyústilo k velkému 
diplomatickému otřesu.190 Podle Ben-Amiho ruský prezident Putin vojenskou aktivi-
tou prokázal, že, na rozdíl od pesimistického tvrzení Baracka Obamy ve vztahu k po-
užívání síly, vojenská intervence na Blízkém východě nemusí nutně vést ke vzniku 
komplikované situace a může napomoci k politickému řešení. Putin údajně odmítl 
nechat se zatáhnout do dlouhodobé a nákladné války, která by měla umožnit syrské-
mu prezidentovi Asadovi opět získat pod svou kontrolu většinu syrského teritoria. 
Avšak tím, že uskutečnil masivní krátkodobou vojenskou intervenci, efektivně po-
stavil obě hlavní bojující strany před bezvýchodnou situaci, která je přinutila serióz-
ně se zapojit do ženevských mírových jednání. Ben-Ami soudí, že i přes případný ne-
úspěch těchto jednání se prezidentu Putinovi podařilo dosáhnout strategický úspěch 
v tom, že vojenskou operací zachránil svého syrského spojence od porážky a součas-
ně si zajistil leteckou základnu v Latakii a námořní přítomnost v přístavu Tartus, kte-
ré Rusku umožňují kontrolovat východní část Středomoří. O tom, že se změnilo po-
stavení Ruska na Blízkém východě, zejména v důsledku zmíněné vojenské aktivity, 
svědčí podle Ben-Amiho mj. časté návštěvy vysokých představitelů blízkovýchod-
ních zemí v Moskvě. Pro Izrael znamenala ruská vojenská intervence přínos v tom, 
že zabránila, aby osa tvořená Íránem, Hizballáhem a Asadem formovala výsledek syr-
ského konfliktu. V souvislosti s těsnou izraelsko-ruskou koordinací vojenské činnosti 
v syrském vzdušném prostoru izraelští představitelé očekávají, že Rusko přinutí Írán  
držet se dále od syrsko-izraelských hranic na Golanských výšinách a pomůže opětné-
mu rozmístění vojenských pozorovatelů OSN v této oblasti.191

3. VZTAHY USA SE SAÚDSKOU ARÁBIÍ, IZRAELEM A TURECKEM

a) Úvod
Současné komplikované vztahy Obamovy administrativy se Saúdskou Arábií, Izrae-
lem a Tureckem jsou vyvolány převážně odlišnými důvody. V případě prvních dvou 
zemí jedním z hlavních motivů je íránská jaderná dohoda, umožňující Íránu posílit 
vlivné regionální postavení a celkově ovlivnit mocenské uspořádání v oblasti na úkor 
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stávajícího statusu quo. Rozpory s Tureckem, jako alianční zemí, mající pro USA 
a NATO strategický význam, především vzhledem ke své geografické poloze, vojen-
ské síle a aliančním základnám, jsou odlišného charakteru. Spočívají zejména v posi-
lování islamistických a autokratických tendencí tureckého vedení, omezování demo-
kratických svobod a nekompromisním přístupu k řešení kurdské problematiky, což 
negativně ovlivňuje efektivnost boje s tzv. Islámským státem v Sýrii a Iráku.

Všechny tři země jsou současně nejkritičtějšími oponenty blízkovýchodní politi-
ky Obamovy administrativy. Ačkoli deklaratorně označují USA za svého nejbližšího 
spojence, v praktických přijímaných opatřeních americké úsilí dosáhnout blízkový-
chodní stabilizace a ukončení občanských regionálních válek komplikují. U všech ve-
doucích představitelů těchto zemí je charakteristickým nedostatek politické vůle k ře-
šení sporných problémů kompromisním způsobem a diplomatickou cestou. Pro jejich 
přístup vůči USA je také často typické, že mezistátní animozita přerůstá v animozitu 
personální, čehož důkazem jsou např. izraelsko-americké vztahy.

 
b) Saúdská Arábie

Charakteristika vztahů do tzv. arabského jara
Saúdská Arábie je dlouholetým a důležitým spojencem USA v blízkovýchodním re-
gionu.192 Americko-saúdské vztahy se datují od r. 1933, kdy obě země navázaly di-
plomatické styky a začaly spolupracovat na těžbě ropy. Americko-saúdská spolupráce 
zesílila zejména v době studené války, kdy se rozšířila i na vojenskou oblast a násled-
ně i na společné aktivity proti terorismu. Ve válce proti Iráku za osvobození Kuvaj-
tu na začátku devadesátých let se Saúdská Arábie připojila k mezinárodní koalici ve-
dené Spojenými státy s cílem dosáhnout stažení iráckých jednotek z okupovaného  
území.

K narušení vzájemných vztahů došlo v r. 1973, po neúspěšné jomkipurské vál-
ce vedené Egyptem a Sýrií proti Izraeli s cílem osvobodit okupovaná arabská území 
z r. 1967. Za poskytnutí americké vojenské pomoci Izraeli vyhlásily arabské země ve-
dené Saúdskou Arábií západním zemím ropné embargo, které vyvolalo v USA roč-
ní energetickou krizi. V r. 1995 a 1996 se v Saúdské Arábii uskutečnilo také několik 
teroristických útoků proti americkým jednotkám, které nebyly údajně dostatečně vy-
šetřeny saúdskoarabskými orgány.193 Po teroristickém útoku proti USA 11. září 2001 
zjistili američtí vyšetřovatelé, že 15 z 19 útočníků mělo saúdskoarabské občanství.194 
Tato skutečnost však nevyvolala ve vztazích vážnější roztržku, nicméně vedla k urči-
tému ochlazení. Saúdská Arábie patřila k odpůrcům invaze USA do Iráku v r. 2003, 
vedené s cílem svržení sunnitského režimu Saddáma Husajna. Na této akci se také fi-
nančně nepodílela a ani neposkytla invazním jednotkám svá zařízení.193
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Vztahy po tzv. arabském jaru
Na rozdíl od vstřícných postojů a vyjádření Obamovy administrativy vůči demokra-
tizačnímu a reformnímu hnutí v rámci tzv. arabského jara, Saúdská Arábie, podobně 
jako ostatní monarchistické režimy v oblasti Perského zálivu, se k tomuto hnutí sta-
věla odmítavě. V této souvislosti zvláště citlivě nesla především rychlé odstoupení 
USA od podpory svrženému americkému spojenci v regionu, egyptskému prezidentu 
Husnímu Mubarakovi. V srpnu 2013 naopak uvítala svržení demokraticky zvolené-
ho prezidenta Mursího, představitele nejpočetnějšího politického hnutí Muslimského 
bratrstva, a obnovení vojenského režimu v Egyptě, v čele s bývalým ministrem obra-
ny Sísím. Jeho nové vládě také poskytla, společně s dalšími státy Perského zálivu, fi-
nanční pomoc ve výši více než 12 mld. USD. Začátkem března 2014 Saúdská Arábie 
dále podpořila nové egyptské vedení vydáním dekretu, kterým označila hnutí Mus-
limského bratrstva za teroristickou organizaci.196

 
Výhrady Saúdské Arábie vůči blízkovýchodní politice Obamovy administrativy
V poslední době patří Saúdská Arábie, kromě Izraele, k hlavním kritikům blízkový-
chodní politiky Obamovy administrativy, zejména vůči Sýrii a Íránu. Současné ame-
ricko-saúdské vztahy negativně ovlivňují obavy z důsledků narůstající soběstačnosti 
USA v těžbě ropy a plynu z bohatých domácích břidlicových nalezišť, což pro ame-
rické vedení de facto vede k snížení ekonomického a politického významu země, ve 
prospěch navázání užších kontaktů s Íránem. Dalším důvodem saúdskoarabských 
obav je přesun bezpečnostního zájmu USA z blízkovýchodního regionu do asijské 
a tichomořské oblasti.197

V probíhající občanské válce v Sýrii kritizuje USA za málo rozhodnou vojenskou 
podporu protivládních skupin.198 Za další závažnou americkou chybu Saúdská Arábie 
považovala neuskutečnění přislíbené vojenské akce proti vládním cílům v září 2013, 
v souvislosti s kontroverzním obviněním Asadova režimu za použití chemických  
zbraní.

Ve vztahu k Íránu někteří vlivní členové saúdskoarabského královského rodu vy-
týkali USA smířlivost a nevylučovali možnost narušení vztahů se Spojenými státy. 
V tomto duchu hovořil např. vedoucí zpravodajské služby princ Bandar bin Sultán 
v říjnu 2013. Kritika vzrostla po zvolení umírněného a vstřícného klerika Rúháního 
novým íránským prezidentem v polovině r. 2013.199 Saúdskoarabské výhrady byly ofi-
ciálně deklarovány zejména bezpečnostními obavami z íránského jaderného progra-
mu, nicméně v pozadí je obava z posílení regionálního postavení Íránu po sjednání 
íránské jaderné dohody. Velké znepokojení Saúdské Arábie vyvolává rovněž íránská 
angažovanost na straně syrského prezidenta Asada v probíhající občanské válce. Vzá-
jemné saúdsko-íránské soupeření se projevuje i snahou o ovlivňování vývoje situa-
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ce v Libanonu a Jemenu.200 Umírněná kritika USA vůči saúdskoarabskému vojenské-
mu podílu na potlačení lidového povstání za prosazení reforem a větší demokratizaci 
vládnutí sunnitského vládnoucího rodu v Bahrajnu v r. 2011 vyvolala v saúdskoarab-
ských vládnoucích kruzích negativní ohlas.201

Saúdskoarabští vedoucí představitelé jsou také znepokojeni z možnosti postup-
ného oteplování v americko-íránských vztazích po sjednání íránské jaderné dohody. 
Obávají se, že po obnovení diplomatických vztahů Velké Británie s Íránem v r. 2015 
by mohly zvolit tuto cestu po určité době i USA a postupně nahradit Saúdskou Arábii 
v její pozici amerického strategického regionálního partnera.202

 
Schůzka v Camp Davidu (srpen 2015)
Od uzavření jaderné dohody s Íránem v červenci 2015 Obamova administrativa stá-
le ujišťuje Saúdskou Arábii o trvání spojenectví. V květnu 2015, kdy už bylo vícemé-
ně zřejmé, že jednání s Íránem skončí přibližně v polovině téhož roku úspěšně, po-
zval prezident Obama představitele arabských zemí Perského zálivu ke schůzce na 
nejvyšší úrovni do prezidentského sídla v Camp Davidu. Schůzka, původně zamýš-
lená jako summit, se uskutečnila v srpnu 2015. Jednání se však saúdskoarabský král 
Salmán nezúčastnil, což mnozí zahraničněpolitičtí pozorovatelé dávali do souvislosti 
s jeho jednoznačně odmítavým postojem vůči politice USA na Blízkém východě a ze-
jména k Íránu a Sýrii. V průběhu setkání byli účastníci americkou stranou podrobně 
informováni o hlavních aspektech dohody. Na závěr jednání s Johnem Kerrym účast-
níci campdavidské schůzky přijali společné prohlášení, ve kterém íránskou dohodu 
podpořili. Některé státy Perského zálivu, konkrétně Kuvajt, Saúdská Arábie a Bah-
rajn, ve vystoupení svých představitelů ve všeobecné rozpravě na úrovni nejvyšších 
představitelů států a vlád na 70. Valném shromáždění OSN (28. září–3. října 2015) 
sjednání íránské dohody uvítali. Avšak ostentativní neúčast nového saúdskoarabské-
ho krále Salmána a některých dalších nejvyšších představitelů těchto zemí demonst-
rovala, podle některých zahraničněpolitických pozorovatelů, vysoký stupeň vážnosti 
jejich výhrad a napětí ve vzájemných vztazích. Na schůzce prezident Obama nicmé-
ně účastníkům nabídl novou podporu na obranu proti případným íránským raketovým 
úderům, námořním hrozbám a počítačovým útokům.203

Návštěva saúdskoarabského krále Salmána ve Washingtonu (září 2015)
Při návštěvě saúdskoarabského krále Salmána ve Washingtonu v září 2015 byla pro-
blematika íránské jaderné dohody projednávána již jen okrajově, především z hle-
diska možných bezpečnostních záruk USA po uvolnění finančních prostředků Íránu 
v důsledku ukončení sankcí a celkového posílení postavení země v regionu. Kromě 
obranných a bezpečnostních aspektů začínají Saúdové podle Husseina Ibishe, v rámci 
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uznání nezastupitelné úlohy USA jako spojenecké země, silně prosazovat ekonomic-
kou agendu, jako ústřední část toho, co král Salmán nazval „novou strategickou ali-
ancí pro 21. století“. Jde o zřejmou snahu prohloubit těsnou ekonomickou spolupráci 
a tím i politickou svázanost pomocí atraktivních nabídek pro investice amerických fi-
rem v průběhu příštích pěti let, např. do oblasti infrastruktury, bankovních a technic-
kých služeb, stavebnictví, těžařství aj. v hodnotě mnoha set miliard USD.

Ve vojenské oblasti byly Spojené státy odhodlány dodat Saúdské Arábii přesně na-
váděnou munici k doplnění zásob po jejich vyčerpání, v důsledku již několik měsíců 
trvajících leteckých náletů koalice arabských států vedených Saúdskou Arábií v Je-
menu, při kterých již zahynulo několik tisíc civilních osob. USA zmíněné koalici také 
poskytují zpravodajskou a logistickou podporu a leteckou pomoc při doplňování pali-
va za letu. Ministerstvo obrany USA rovněž schválilo prodej 600 ks protiletadlových 
řízených střel Patriot v hodnotě 5,4 mld. USD a finalizují se také kontrakty na dodáv-
ky fregat a vrtulníků za téměř 3 mld. USD.204

Americká kritika saúdskoarabské politiky
Přes veřejně deklarované spojenectví byla Obamova administrativa údajně ostře kri-
tická k saúdské intervenci v Jemenu, kterou pokládá za velké odvrácení pozornos-
ti od důležitějšího boje, tj. proti tzv. Islámskému státu. Podle Indyka za krále Salmá-
na nové saúdské vedení bojuje o vliv a „jsou více zainteresováni spíše na akční než 
na rozvážnější přístup“.205

Když ministr zahraničních věcí Kerry varoval saúdské představitele před popra-
vou disidentského klerika Nimra, byl saúdskou stranou ignorován. Podle tiskového 
tajemníka Bílého domu Josh Earnesta události, které po popravě vedly k dalšímu vy-
hrocení saúdsko-íránských vztahů, USA předvídaly a před takovým vývojem saúdské 
představitele varovaly. Navenek byla kritika ze strany USA velmi mírná, resp. téměř 
žádná, zatímco v soukromí američtí činitelé vyjadřovali zlost nad načasováním pro-
vedení popravy saúdským vedením. Uváděli, že Obama a Kerry byli v pravidelném 
kontaktu se členy saúdského vedení. Obama vyzýval saúdské představitele k zapoje-
ní do syrského mírového procesu, společně s Íránci. Kerry odjel do Rijádu a požádal 
saúdské představitele zorganizovat syrské rebely do jedné skupiny, k dojednání pří-
měří s představiteli vlády prezidenta Asada. Ale saúdští činitelé byli váhavými part-
nery, kteří předpovídali, že Kerryho úsilí ztroskotá, protože Írán nebude nikdy sou-
hlasit s jakýmkoli procesem, který povede k odstoupení syrského prezidenta. Mezitím  
saúdská dřívější účast na leteckých útocích proti tzv. Islámskému státu se téměř za-
stavila, v důsledku vojenského zapojení do kampaně proti húsijským rebelům v Je-
menu, údajně podporovaným Íránem.206
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Schválení amerického zákona se vztahem k 11. září 2001
Po téměř sedmiletém přípravném posuzování textu začal americký Kongres od dub-
na 2016 projednávat finální návrh Zákona o spravedlnosti vůči sponzorům terorismu 
(Justice Against Sponsors of Terrorism Act, JASTA). Návrh částečně upravuje a do-
plňuje dosavadní znění Zákona o imunitách zahraničních suverénů (Foreign Sovere-
ign Immunities Act, FSIA) z r. 1976, které dávalo jiným státům a jejich diplomatic-
kým představitelům, s výjimkou států uvedených na seznamu Ministerstva zahraničí 
USA, jako země sponzorující terorismus (Írán, Súdán a Sýrie), dostatečnou imunitu 
zabraňující podávání žalob u amerických soudů. Projednávaný návrh zákona by měl 
upravit a doplnit omezení platnosti imunity uvedené ve FSIA v případě, že cizímu stá-
tu byla prokázána spoluvina za spáchání teroristického činu na území USA, který vedl 
k zabití nebo jiné újmě amerických občanů. Jeho přijetí by tak umožňovalo pozůsta-
lým obětí teroristických útoků z 11. září 2001 podat žaloby na Saúdskou Arábii a po-
žadovat od ní, v případě prokázání viny, finanční odškodnění. V reakci na tuto mož-
nost informoval v březnu 2016 saúdský ministr zahraničních věcí Abdel bin Ahmed 
Džubajr představitele Obamovy administrativy a členy Kongresu, že v případě schvá-
lení zákona Saúdská Arábie začne odprodávat všechna svá aktiva v amerických ban-
kách ve výši 750 mld. USD, dříve než je zmrazí americké soudy, v souvislosti s pří-
padným odškodňovacím řízením.207

V průběhu projednávání zmíněné zákonné úpravy zveřejnil americký Kongres 
v polovině července 2016 odtajněnou část vyšetřovací zprávy vlády USA z r. 2004, 
týkající se teroristických útoků z 11. září 2001 a případného podílu Saúdské Arábie na 
jejich provedení. Podezření ze saúdské spoluúčasti vyplývalo zejména z faktu, že 15 
z 19 útočníků bylo občany Saúdské Arábie. Odtajnění nařídil prezident Barack Oba-
ma. Podle vyjádření mluvčího Bílého domu Joshe Earnesta neobsahuje inkriminova-
ná kapitola žádné důkazy o tom, že by saúdskoarabští představitelé byli do útoků jak-
koli zapleteni. Saúdské úřady také jakýkoli podíl na útoku nadále popírají. Prezident 
Obama, který proti návrhu zákona jednoznačně vystupoval, varoval, že jeho schvále-
ní bude vetovat. Obamova administrativa odmítání zdůvodňovala tvrzením, že přije-
tí zákona by narušilo vztahy s významným strategickým blízkovýchodním partnerem 
USA a dále vytvářelo precedens pro přijetí obdobných zákonných úprav v jiných ze-
mích, jež by umožnily žaloby proti americkým občanům u zahraničních soudů.

Po jednomyslném přijetí návrhu zákona Senátem v květnu 2016 schválila zákonnou 
úpravu v září 2016 rovněž Sněmovna reprezentantů. Obamovo veto z 23. září 2016 
Kongres následně výraznou dvoutřetinovou většinou hlasů v obou komorách přehla-
soval. Po prezidentově podpisu vstoupí zákon v platnost, a to v roce patnáctého vý-
ročí uvedeného teroristického útoku, který měl za následek okolo 3000 obětí v New 
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Yorku a ve Washingtonu.208 Projednávání a přijetí zákona JASTA v září 2016 umož-
ňující americkým občanům podávat žaloby vůči Saúdské Arábii v souvislosti s 11. zá-
řím tak vedlo k dalšímu zhoršení americko-saúdských vztahů.

c) Izrael

Úvod
Izrael je dlouhodobě nejbližším spojencem USA v oblasti Blízkého východu. Vzá-
jemná spolupráce se datuje od vyhlášení nezávislého izraelského státu v r. 1948, kdy 
Spojené státy byly první zemí, která Izrael uznala.209 O začátku americko-izraelského 
strategického spojenectví však můžeme hovořit až od přelomu šedesátých a sedmde-
sátých let.210 Mezi hlavní důvody těsných vztahů patří společné hodnoty a sdílené stra-
tegické zájmy, které se projevovaly zejména v době studené války. Židovská menši-
na žijící v USA dosahuje přibližného počtu přes 5 mil. osob (v Izraeli žije více než 8 
mil. osob, z toho cca 75,1 % je Židů a cca 20,7 % Arabů).211

O těsných vztazích svědčí rozvinutá ekonomická spolupráce, hojná americká fi-
nanční pomoc, dodávky nejnovější vojenské techniky a pomoc při budování protira-
ketové obrany.212 Díky vojenské pomoci a společným cvičením izraelské ozbrojené 
síly svojí vycvičeností a výzbrojí výrazně převyšují ozbrojené síly sousedních arab-
ských zemí. V působení na proizraelské stoupence v USA sehrávají významnou úlohu 
americké proizraelské lobbistické organizace, především AIPAC. Kromě Republikán-
ské strany má AIPAC poměrně širokou podporu i u některých vlivných demokratic-
kých kongresmanů.

Hlavní příčiny ochlazení americko-izraelských vztahů
Po zvolení demokratického prezidentského kandidáta B. Obamy ve volbách v r. 2008 
a jeho znovuzvolení v r. 2012, mj. s většinovou židovskou podporou, se americko-  
-izraelské vztahy začaly ochlazovat.

Není vyloučeno, že izraelské vedení do určité míry zaskočil rozhodnější přístup 
prezidenta Obamy k řešení otázky jaderného šíření a odzbrojení zrušením těchto zbra-
ní, který americký prezident prezentoval ve svém vystoupení v Praze v r. 2009. Přes 
deklarovaný izraelský zájem na vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného niče-
ní v blízkovýchodním regionu a obecný souhlas s jaderným odzbrojením byl zmíně-
ný záměr v rozporu s izraelským úsilím o zachování jaderného monopolu na Blíz-
kém východě.

Dalším důvodem se stalo Obamovo úsilí o americké zprostředkování izraelsko-
-palestinských jednání k dosažení shody na zásadách vytvoření dvou států – pales-
tinského a izraelského. USA se v této souvislosti současně vždy jednoznačně stavě-
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ly za důsledné zajištění nejen územní, ale všestranné bezpečnosti Izraele. Izraelské 
konzervativní kruhy však kritizovaly především skutečnost, že izraelsko-palestinská 
jednání by se měla odvíjet, v souladu s mezinárodním právem, od územních hranic 
předcházejících šestidenní válce v r. 1967. V důsledku neochoty izraelského vedení 
praktickými kroky přispět k realizaci uvedeného cíle, zejména v důsledku pokračují-
cího a z hlediska mezinárodního práva nelegálního rozšiřování izraelského osidlová-
ní na okupovaných palestinských územích, zprostředkovatelské úsilí nebylo úspěšné.

Hlavní izraelské výhrady se však týkaly údajně málo důrazné politiky USA vůči 
Íránu a jeho jadernému programu. Předmětem kritiky byl rovněž údajně smířlivý pří-
stup k působení radikálního palestinského uskupení v Gaze (Hamás) a šíitského liba-
nonského hnutí Hizballáh. Kriticky se Izrael rovněž stavěl k rozsahu a stupni americ-
ké podpory protivládním silám v syrské občanské válce. Bezpečnostní obavy Izraele 
také zřejmě vyvolává deklarovaný přesun strategického zájmu USA směrem k asij-
ské a tichomořské oblasti. S tím zřejmě souvisí časté návštěvy izraelských představi-
telů v Rusku a prohlubování izraelsko-ruských vztahů.

Íránská jaderná dohoda
Protiíránskou rétoriku vystupňovala izraelská koaliční vláda premiéra Benjamina Ne-
tanjahua v letech 2011–2013. Tehdy také nejotevřeněji hrozila použitím síly proti írán-
ským jaderným zařízením. Jako jediný vlastník JZ v blízkovýchodním regionu Izrael 
již v minulosti podnikl podobný útok v Iráku a v Sýrii. V Iráku (1981) se jednalo o ja-
derný reaktor Osirak, stavěný francouzskou firmou, a v Sýrii (2007) o jaderné zaříze-
ní v al-Kibar, budované údajně se severokorejskou pomocí.

Důvodem pro vojenskou akci se mělo stát překročení tzv. červené linie, na jejíž jed-
noznačné stanovení izraelská vláda, s vydatnou pomocí zmíněné americké proizrael-
ské lobbistické organizace AIPAC a většiny republikánských kongresmanů, vytváře-
la tlak na Obamovu administrativu. Proti silovému řešení se především vyslovovali 
američtí současní i bývalí vojenští představitelé, zejména tehdejší ministr obrany Leon 
Panetta, bývalý ministr obrany Robert Gates, bývalý předseda Sboru náčelníků štá-
bů admirál Mike Mullen a další.213 Několik bývalých izraelských vojenských a zpra-
vodajských činitelů mělo k takovému postupu rovněž vážné výhrady. Byli mezi nimi 
např. Meir Dagan, bývalý ředitel izralské tajné služby Mossad, a rovněž Juval Diskin, 
bývalý ředitel izraelské kontrarozvědky Šin Bet, a rovněž Uzi Ejlam, brigádní gene-
rál a bývalý ředitel Izraelské komise pro atomovou energii.214

Zmínění odborníci mj. zpochybňovali účinnost Izraelem předpokládaných tzv. chi-
rurgických úderů proti rozptýleným íránským jaderným zařízením, často vybudova-
ným hluboko v horském masivu. Přitom nezáleželo na tom, jestli by byly uskuteč-
něny pouze Izraelem, nebo s pomocí USA. Zastávali názor, že by měly za následek 
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vypuknutí širšího regionálního a asymetrického konfliktu, s nedozírnými materiální-
mi škodami a lidskými ztrátami.

Se stále zřetelnějšími obrysy konečné dohody oponenti stupňovali tlak na Obamo-
vu administrativu a razantněji vystupovali proti dohodě. V některých případech i ko-
ordinovaně, jako tomu bylo např. v případě kontroverzního vystoupení izraelského 
předsedy vlády Netanjahua na společném zasedání obou kongresových komor 3. břez-
na 2015. Z vyjádření hlavních oponentů dohody současně vyplývalo, že přes převlá-
dající zpochybňování efektivnosti přijatých opatření na omezení íránského jaderné-
ho obohacovacího programu je hlavní motiv jejich obav pravděpodobně jiný. Zdá se, 
že to nebyla ani tak hypotetická možnost Íránu získat jadernou zbraň, jako spíše oče-
kávané posílení regionálního postavení země a její vymanění z mezinárodní izolace, 
v důsledku postupného odstranění finančních a ekonomických sankcí. V této souvis-
losti především argumentovali, že posílení postavení Íránu povede ke zvýšení pomoci 
země syrskému režimu prezidenta Asada a různým islamistickým uskupením, včetně 
libanonského Hizballáhu a Hamásu v Gaze a Húsiú v Jemenu. Ukázalo se, že oponen-
ti (např. izraelský premiér Netanjahu přirovnal uzavření prozatímní dohody z listopa-
du 2013 k mnichovské dohodě a JCPOA označil za „historickou chybu“) také nebyli 
přístupní jakékoli racionální argumentaci o efektivnosti dohodnutých omezení. Při-
tom ověřovací parametry byly založené mj. na těsné spolupráci amerického jednací-
ho týmu s experty z předních amerických jaderných laboratoří.

Snaha Obamovy administrativy o zlepšení americko-izraelských vztahů
S několikaměsíčním předstihem před návštěvou izraelského premiéra Netanjahua 
v USA 9. listopadu 2015 bylo oznámeno advokátům zavřeného izraelského špióna Jo-
nathana Pollarda jeho plánované podmínečné propuštění v listopadu 2015. Šlo o zřej-
mou, i když oficiálně nepřiznanou, snahu americké administrativy zlepšit, po uzavření 
íránské jaderné dohody, dosavadní napjaté americko-izraelské vztahy. Ty byly vyvo-
lané zejména ostrými výhradami Netanjahua k politice USA vůči Íránu a Sýrii a rov-
něž v důsledku absence vstřícných kroků Izraele k zahájení mírového řešení pales-
tinského problému cestou vytvoření dvou nezávislých států v přibližných hranicích 
před r. 1967. O propuštění Pollarda z vězení dlouhodobě usilovaly všechny izraelské 
vlády.215 (Poznámka autora: Blíže k návštěvě Netanjahua v USA v listopadu 2015 viz 
kapitola věnovaná Izraeli.)

Netanjahuovo odmítnutí Obamova pozvání ke schůzce v březnu 2016
V březnu 2016 se vzájemná animozita mezi prezidentem Obamou a předsedou vlády 
Netanjahuem projevila odmítnutím izraelského politika přijmout pozvání americké-
ho prezidenta k jednání ve Washingtonu. O setkání původně požádal izraelský předse-
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da vlády a jednání se mělo uskutečnit v rámci Netanjahuova pobytu v USA u příleži-
tosti jeho návštěvy konference nejvlivnější americko-izraelské lobbistické organizace 
AIPAC.

Za nejpravděpodobnější důvod odmítnutí mnozí pozorovatelé uvádějí zvažova-
né záměry Obamovy administrativy, ještě v období do ukončení její činnosti v lednu 
2017, obnovit dlouhodobě stagnující úsilí o obnovení izraelsko-palestinských jednání 
k řešení krizové situace cestou vytvoření dvou nezávislých států. Po neúspěchu ame-
rického zprostředkování izraelsko-palestinských jednání v r. 2014, zejména v důsled-
ku izraelského pokračování výstavby nelegálních osad na okupovaných palestinských 
územích a zjevném nezájmu izraelské pravicové vlády na změně dosavadního statusu 
quo, vypukly ve druhé polovině r. 2015 násilné protiizraelské aktivity mladých Pales-
tinců. V jejich průběhu došlo k začátku března 2016 k zabití okolo 30 izraelských ci-
vilistů a vojáků a asi 150 Palestinců. Zatímco vedoucí izraelští představitelé obviňu-
jí palestinské vedení z podněcování těchto násilných činů, palestinští činitelé v nich 
vidí projev frustrace mladých Palestinců z pokračující okupace a bezvýchodnosti po-
litického řešení situace.

Jednou z variant zvažovaných Obamovou administrativou, jejichž načasování se 
předpokládá ve druhé polovině r. 2016, je předložení návrhu rezoluce Rady bezpeč-
nosti OSN, která by měla obsahovat základní zásady dohody týkající se hranic obou 
států, budoucnosti Jeruzaléma, palestinských uprchlíků, bezpečnosti a výměny úze-
mí. V případě jejího schválení by se jednalo o výraznou změnu postoje USA, protože 
až doposud všechny republikánské a demokratické administrativy vždy obdobné re-
zoluce vetovaly. Například Obamova administrativa vetovala v r. 2011 rezoluci, kte-
rá označovala deklarované izraelské osady na Západním břehu Jordánu za nelegální. 
Dalšími možnými iniciativami by mohlo být zaměření Obamova projevu v tomto smě-
ru na Valném shromáždění OSN na podzim r. 2016 a společné prohlášení tzv. blízko-
východního kvartetu, zahrnujícího USA, OSN, EU a Rusko. Nová americká iniciati-
va by údajně měla vytvářet tlak na Izrael, aby zastavil budování osad na palestinském 
území a souhlasil s palestinským požadavkem, aby se Východní Jeruzalém stal hlav-
ním městem budoucího Palestinského státu. Palestinci by na oplátku měli uznat Izrael 
jako židovský stát a odstoupit od požadavku na právo návratu palestinských uprchlíků.

Za další důvod zrušení Netanjahuovy návštěvy se uvádí jeho nespokojenost s vág-
ním americkým přístupem k izraelské žádosti výrazně zvýšit příští desetiletou americ-
kou vojenskou pomoc od r. 2018, oproti americkému návrhu, v hodnotě okolo 45 mld. 
USD. Izraelská strana také údajně spekulovala ponechat podpis dohody na příštího 
amerického prezidenta. Zvýšená vojenská pomoc je někdy označována, společně s vý-
znamným podílem USA na budované izraelské protiraketové obraně, za určitou formu 
kompenzace v souvislosti s íránskou jadernou dohodou. Dosavadní desetiletá americ-
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ká vojenská pomoc Izraeli činí od r. 2007 okolo 30 mld. USD. Kromě toho USA hra-
dí náklady spojené s budováním izraelské protiraketové obrany, které v r. 2006 do-
sáhly výše 133 mil. USD, zatímco v r. 2015 již představovaly částku 619 mil. USD.

Bez ohledu na chladné vztahy mezi nejvyššími představiteli USA a Izraele však 
v polovině září 2016 obě země podepsaly ve Washingtonu memorandum o porozu-
mění týkající se americké vojenské pomoci na příštích deset let s platností od r. 2019 
do r. 2028. Její výše činí rekordních 38 mld. USD.216

Mezi státy, kterým USA poskytují vojenskou pomoc, byl Izrael vždy na prvním 
místě jak co do výše, tak i co do objemu. Země v minulosti vždy dostávala nejmoder-
nější americké zbraně, kvalitativně výrazně převyšující obdobnou výzbroj dodávanou 
Spojenými státy např. arabským zemím.217

d) Turecko

Americko-turecké vztahy v době studené války
Začátek americko-tureckých vztahů se datuje od r. 1831, kdy USA navázaly diplo-
matické vztahy s osmanskou říší. Po jejím zániku a vytvoření Turecké republiky do-
šlo k opětnému navázání diplomatických vztahů v r. 1927.

Na základě Trumanovy doktríny z r. 1947, deklarující zajištění bezpečnosti Turec-
ka a Řecka ze strany USA, získávalo Turecko širokou americkou vojenskou a hospo-
dářskou pomoc v rámci dohody o ekonomické a technické spolupráci (Economic and 
Technical Cooperation agreement).218 V r. 1952 se Turecko začlenilo do Severoatlan-
tické aliance a v r. 1955 se stalo zakládajícím členem obranného paktu CENTO (Cen-
tral Treaty Organization). Strategická poloha Turecka, sousedící tehdy se Sovětským 
svazem, Sýrií, Irákem a Íránem a kontrolující Bosporský průliv mezi Černým mo-
řem a Středozemním mořem, měla pro Spojené státy a alianční uskupení velký bez-
pečnostní význam.219

V důsledku turecké invaze na Kypr v r. 1974 zamítl Kongres USA dodávky zbra-
ní tureckým ozbrojeným silám. Americké zbraňové embargo bylo po několika letech 
zrušeno, zejména v souvislosti s íránskou revolucí v r. 1979. V průběhu osmdesátých 
let se vzájemné vztahy postupně zlepšovaly, což trvalo do skončení studené války.

Vývoj po skončení studené války
K prvnímu výraznému zhoršení americko-tureckých vztahů došlo v souvislosti s ame-
rickou invazí tzv. koalice ochotných do Iráku v r. 2003. Turecko považovalo iráckou 
válku za významnou hrozbu pro stabilizaci této země a obávalo se zejména nárůstu 
kurdských separatistických tendencí vedoucích k vytvoření samostatného kurdského 
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státu. Z uvedeného důvodu také odmítlo umožnit vytvoření severní fronty a využití 
tureckých vojenských zařízení americkou armádou.220

V dubnu r. 2009 navštívil prezident Obama Ankaru a Istanbul. V průběhu jednání 
s tureckými představiteli údajně na ně naléhal, aby se vyrovnali s minulostí ve vztahu 
k arménské problematice. To souviselo do určité míry s jeho předvolebním prohláše-
ním v r. 2008, kdy použil pro turecké masakry Arménů v průběhu první světové vál-
ky slovo „genocida“. Krátce po Obamově návštěvě mělo dojít v turecko-arménských 
vztazích k určitému uvolnění.221 V následujících letech se však Barack Obama označe-
ní „genocida“ vyhýbal. V dubnu 2010 Turecko nepodpořilo při hlasování v Radě bez-
pečnosti OSN americký návrh na rozšíření sankcí proti Íránu. V důsledku toho ame-
rický Kongres, podobně jako v případě turecké invaze na Kypr v r. 1974, neschválil 
prodej zbraní turecké armádě.

S vypuknutím občanské války v Sýrii se americko-turecké rozpory dále prohloubi-
ly. USA vytýkaly Turecku nezapojení do bojů proti tzv. Islámskému státu, průchod-
nost turecko-syrské hranice a podporu islamistickým radikálním uskupením. Naopak 
Turecko obviňovalo Spojené státy z vojenské podpory syrských kurdských bojovníků 
(YPG) z Demokratické sjednocené strany (PYD), kterou turečtí představitelé označují 
za organizaci spjatou se zakázanou Stranou kurdských pracujících (PKK), již rovněž 
USA a EU považují za teroristickou organizaci.222 Podle tvrzení Sonera Cagaptaye se 
v r. 2013 Turecko rozhodlo koupit čínský protiraketový systém, ačkoli je zařazeno do 
budovaného aliančního protiraketového systému, v rámci kterého je na tureckém úze-
mí umístěn od r. 2012 radar včasného varování.223

Téměř roční naléhání USA na turecké vedení o udělení souhlasu s využíváním le-
tecké základny v Incirliku a dvou dalších základen k leteckým úderům proti cílům tzv. 
Islámského státu (dále IS) v Sýrii a Iráku, skončilo v srpnu 2015 získáním povolení. 
Turecko také přislíbilo větší vojenskou angažovanost proti IS, kterou následně pre-
zentovalo několika omezenými leteckými akcemi proti islamistickým cílům. Součas-
ně oznámilo, že se připojuje k protiislámské alianci vedené USA, své pozemní jed-
notky však do Sýrie nevyšle. Krátce po udělení přístupu USA na zmíněné základny 
však turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zahájil řadu leteckých úderů na tábo-
ry a infrastrukturu zakázané PKK v severním Iráku. To ukončilo mírový proces mezi 
vládou AKP a PKK zahájený na začátku r. 2013 a znovu podnítilo konflikt, který se 
zdál být na cestě k řešení. Spojené státy následně tyto turecké vojenské akce podpo-
řily s tím, že Turecko má plné právo zasáhnout proti teroristickým cílům a že PKK je 
pro USA nadále teroristickou organizací. Turecké vojenské akce proti IS a PKK pod-
pořilo koncem července 2015 rovněž mimořádné zasedání Rady NATO, svolané na 
tureckou žádost.224
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K tureckému naléhání na vytvoření bezpečnostního pásma a bezletové zóny v se-
verní části Sýrie u tureckých hranic se Spojené státy staví zdrženlivě. Sestřelení rus-
kého bojového letounu nad syrsko-tureckou hranicí tureckým stíhacím letounem 
v listopadu r. 2015, s odůvodněním narušení svrchovanosti tureckého území, se se-
tkalo v rámci NATO, podle hodnocení Jonathana Marcuse, s ambivalentním ohlasem. 
I když veřejně Aliance vyhlásila Turecku silnou podporu, soukromě mnozí alianční 
činitelé byli tímto činem, označovaným jako „součást lehkovážného chování Anka-
ry“, znepokojeni. Následné okamžité zahájení hlídkových letů amerického vojenské-
ho letectva v tureckém vzdušném prostoru bylo také velmi rychle odvoláno.225 Před-
mětem americké kritiky je rovněž turecký vnitropolitický vývoj, charakterizovaný 
porušováním základních demokratických práv, nárůstem islamizace a úsilím prezi-
denta Erdoğana o vytvoření prezidentského systému k dalšímu posílení osobní moci.

Po neúspěšném pokusu o vojenský převrat v Turecku v polovině července 2016 
se americko-turecké vztahy dále zkomplikovaly, v souvislosti s tureckým rezolutním 
požadavkem vůči USA, aby vydaly tureckého duchovního Fethullaha Gülena, kte-
rého turečtí vedoucí představitelé označují za hlavního strůjce pokusu o puč. Ame-
rická strana však žádá o poskytnutí důkazů o Gülenově vině a upozornila, že proces 
případné extradice může trvat několik let. Někteří turečtí představitelé také naznačo-
vali možnost amerického podílu na neúspěšném převratu, což USA jednoznačně od-
mítají.226

Obavy o bezpečnost amerických taktických JZ na turecké letecké základně 
v Incirliku
V důsledku narůstání politické nestability v Turecku a výrazného zhoršení americko-
-tureckých vztahů, se mnozí vojensko-političtí experti věnují problematice bezpeč-
nosti cca 50 ks amerických taktických JZ (leteckých vodíkových pum B-61) usklad-
něných na jihoturecké letecké základně v Incirliku. Jedná se současně o základnu 
NATO, pronajatou Tureckem, kterou v současnosti Spojené státy využívají, společ-
ně s dalšími aliančními zeměmi, k leteckým úderům proti tzv. Islámskému státu. Zá-
kladna tak patří do aliančního bezpečnostního systému a leží u města Adana, přibliž-
ně 100 km od syrských hranic.

Obavy o osud těchto zbraní, vyplývající mj. z relativní blízkosti základny válečné 
zóně, se zintenzivnily v souvislosti s nezdařeným vojenským pučem v Turecku, z je-
hož zorganizování turečtí představitelé viní, jak výše uvedeno, islámského duchovní-
ho Fethullaha Gülena, žijícího v americkém exilu. Během červencového pokusu o puč 
byla na základnu přerušena dodávka energie a turecká vláda dočasně zakázala ame-
rickým letounům ze základny startovat. Posléze byl zatčen velitel základny generál 
Bekir Ercan Van, společně s několika dalšími důstojníky, a obviněn z účasti na puči.
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Na způsob řešení této citlivé bezpečnostní problematiky existují mezi americkými 
vojensko-politickými experty různé názory. Někteří, např. Amy Woolfová, americ-
ká specialistka na jaderně-zbrojní politiku v Congressional Research Service, a Kori 
Schake z Hooverova ústavu (Hoover Institute) argumentují zejména tím, že uvedené 
JZ plní významnou odstrašující úlohu, přispívají k alianční soudržnosti a omezují mo-
tivaci některých nejaderných států k výrobě vlastních JZ. Domnívají se, že jejich pří-
padné stažení by vyslalo Turecku a jiným aliančním a také partnerským zemím špatný 
signál, či by došlo k narušení alianční bezpečnostní soudržnosti v důsledku možného 
dalšího sblížení Turecka s Ruskem a popř. s Íránem. Naproti tomu podle Jeffre Lewi-
se z Middleburského ústavu mezinárodních studií v kalifornském Monterrey (Middle-
bury Institute of International Studies at Monterrey) a Hanse M. Kristensena, ředitele 
Jaderného informačního projektu ve Federaci amerických vědců (Nuclear Informa-
tion Project at the Federation of American Scientists), by stažení nemělo žádné váž-
né důsledky. Účelnost použití těchto zbraní podle jejich názoru mj. snižuje absence 
jejich leteckých nosičů na základně v Incirliku, protože turecká strana jejich rozmís-
tění odmítá. Skladované pumy tak mají spíše symbolický význam než vojenskou vy-
užitelnost, a navíc, řízené střely s jadernými hlavicemi jsou rychlejší, spolehlivější 
a mají větší přesnost.227
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VI. Evropská unie

1. ÚVOD

Politika Evropské unie vůči Íránu a sjednání íránské jaderné dohody vychází z prin-
cipů unijní Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dále SZBP), odvozených 
zejména z Charty OSN. Současnou podobu SZBP ovlivnila Lisabonská smlouva 
z r. 2009, která si mj. kladla za cíl posílit roli EU jako mezinárodního hráče. Ve vzta-
hu k íránské jaderné dohodě, sjednávané od r. 2013 do r. 2015 a plnící úkol zabrá-
nit jadernému šíření, splnila EU tuto úlohu velmi dobře. Tento iniciativní přístup byl 
v ostrém kontrastu s nevýrazným vystupováním EU, ovlivňovaném především záj-
my a postoji dvou unijních jaderných zemí (Francie a Velká Británie), na důležité 9. 
hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) konané na přelomu 
dubna a května 2015 (viz s. 53–57).

Významný podíl na úspěšném sjednání íránské jaderné dohody, probíhající ve for-
mátu P5+1+EU (pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, Německo, EU), tak mj. 
měly tři unijní země (Francie, Velká Británie a Německo) a rovněž také dvě unijní 
vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Byly jimi nejdříve 
Catherine Ashton a po skončení působení ve funkci v listopadu 2014 její nástupky-
ně Federica Mogherini. Kromě primárních politicko-bezpečnostních zájmů na míro-
vém a diplomatickém urovnání dlouholeté krizové situace vztahující se k íránskému 
jadernému programu, byl v pozadí unijního úsilí také zájem na ukončení sankčního 
režimu a obnovení ekonomické a energetické spolupráce se zemí, která mj. patří ve 
světovém žebříčku mezi přední vývozce ropy a plynu. Důležitost těchto kroků podtr-
huje pokračující krize ve vztazích Západu s Ruskem, které je hlavním unijním ener-
getickým dodavatelem, neurovnaný krizový vývoj na východě Ukrajiny a s tím sou-
visející nezbytnost zajištění diverzifikace dodávek ropy a plynu pro členské země EU.

2. VÝVOJ VZTAHŮ EU S ÍRÁNEM

a) Úvod
Od začátku devadesátých let se vztahy mezi EU a Íránem rozvíjely a současně kolísaly 
podle vývoje íránské vnitropolitické situace, tj. v závislosti na tom, zda v zemi došlo 
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k relativnímu politickému otevření, nebo byly zesíleny represivní akce proti opozič-
ním silám. Podle hodnocení německého experta Waltera Posche se dlouholetý zájem 
EU na rozvíjení vztahů s Iránem v oblastech politiky, ekonomiky a lidských práv vý-
razně lišil od přístupu USA zaměřeného na ovládnutí, nebo izolování země. Jednání 
s Íránem vedli unijní představitelé zejména z Francie, Velké Británie a Německa ve 
formátu dialogu, na rozdíl od obvyklého sjednání dohod o obchodních, kooperačních 
a politických kontaktech. Tato forma jednání také umožňovala Spojeným státům vést 
nepřímé a případně přímé rozhovory s íránskou stranou. K výraznějšímu sblížení po-
stojů EU a USA však začalo docházet až po r. 2005, v souvislosti s narůstáním kon-
troverzností v budovaném íránském jaderném programu a následně s přijetím sankční 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 v červnu 2010. V letech 2010–2013 vyhlá-
sila EU proti Íránu tvrdé sankce, včetně ropného embarga, a to přes jejich negativ-
ní dopady na vlastní evropské ekonomické a strategické zájmy v regionu. V té době 
také nedošlo v jednání s Íránem ve výše zmíněném formátu k žádnému výraznému 
pokroku.228 Situace se však podstatně změnila zvolením umírněného klerika ájatollá-
ha Rúháního prezidentem v r. 2013, zahájením efektivních jednání o íránském jader-
ném programu a jeho úspěšným završením v červenci 2015.

b) Od unijního „kritického“ k „všeobecnému dialogu“ (1989–2002)
Po všelidové revoluci v r. 1979 byl následný desetiletý vývoj v Íránu poznamenán 
vnitropolitickými nepokoji v rámci nekompromisního a represivního upevňování po-
zic islámského teokratického vedení, v čele s nejvyšším duchovním vůdcem ájatollá-
hem Chojmením, pokusy o vývoz revolučních myšlenek do zahraničí a irácko-írán-
skou válkou (1980–1988).

V r. 1989 se stal íránským prezidentem ájatolláh Rafsandžání, který začal provádět 
některé kroky směřující k normalizaci vnitřní a zahraniční politiky. Tento nadějný vý-
voj vedl EU, i přes kritické hlasy některých členských zemí, k zintenzívnění kontaktů 
s Íránem. V r. 1992 přijala Evropská rada formální rozhodnutí zahájit jednání s írán-
skými představiteli, přestože existovala řada otázek vyvolávajících napětí ve vzájem-
ných vztazích. Jednou z nich byla např. fatva nejvyššího duchovního vůdce ájatollá-
ha Chomejního požadující smrt pro britského spisovatele Salmana Rushdieho za jeho 
román Satanské verše.

Vzhledem k těmto okolnostem EU ve vztahu k Íránu iniciovala „kritický dialog“. 
Ten nahrazoval obvyklou formu vztahů, jaké praktikovala Unie s jinými státy, tj. pro-
střednictvím Obchodní a kooperační dohody nebo Dohody o politickém dialogu (Tra-
de and Cooperation Agreement or a Political Dialog Agreement). Jak napovídá název 
formy dialogu, nová unijní politika vůči Íránu byla kritická ve vztahu k hromadnému 
porušování lidských práv v zemi, podpoře terorismu, odmítání blízkovýchodního mí-
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rového procesu a k problematice šíření zbraní hromadného ničení. Nicméně v rámci 
dialogu se obě strany stýkaly, hovořily spolu a vzájemně si naslouchaly. Spojené stá-
ty, Izrael a některé evropské státy tuto formu kontaktů nicméně kritizovaly a označo-
valy ji za „laciné krytí“ pro rozvíjení evropských obchodních kontaktů s touto surovi-
nově bohatou zemí. V následujících pěti letech se vztahy EU s Íránem opět zhoršily. 
Jedním z hlavních důvodů se stalo rozhodnutí německého soudu z r. 1997, obviňují-
cí íránské představitele z podílu na teroristických aktivitách v souvislosti s vraždou 
kurdských disidentů v berlínské restauraci.229 Íránská nepřiměřená reakce na soudní 
rozhodnutí vedla ke stažení všech evropských velvyslanců z Teheránu.

Zvolení umírněného Mohammada Chátamího prezidentem v r. 1997 a jeho nová 
reformistická agenda vedly k obnovení vzájemných kontaktů. Tentokrát však EU již 
nezvolila předchozí způsob „kritického dialogu“, nýbrž zahájila nový „všeobecný 
dialog“, který měl širší strukturovaný rámec. Zabýval se problematikou globální-
ho charakteru týkající se šíření zbraní hromadného ničení a boje proti terorismu, re-
gionální problematiky, např. blízkovýchodní mírový proces a bilaterální otázky, za-
hrnující energetické otázky, drogy, lidská práva a uprchlíky. Představitelé obou stran 
se také začali pravidelně scházet dvakrát ročně na úrovni státních podtajemníků. 
Vzájemné kontakty se zintenzivnily po Chátamího znovuzvolení v r. 2001.230 Walter  
Posch označil toto období íránsko-unijních vztahů za velmi plodné ve všech projed-
návaných ekonomických, sociálních, akademických a kulturních oblastech.231 Naděj-
ný vývoj vzájemných vztahů ukončilo v r. 2002 odhalení výstavby nedeklarovaných 
íránských jaderných zařízení v Natanzu a Araku, což vedlo k přeorientování unijního 
zájmu přednostně na tuto problematiku.232

Po invazi USA a tzv. koalice ochotných do Iráku v r. 2003 v době prezidenství 
George W. Bushe, s cílem svržení Saddámova režimu, se unijní diplomacie snažila 
zabránit, aby následně nedošlo rovněž k útoku proti další zemi tzv. osy zla, tj. Íránu. 
Mnozí evropští politici se rovněž obávali, že obdobný unilaterální americký postup 
vůči Íránu by mj. mohl také oslabit kontrolní a ověřovací systém MAAE. Jak uvedl 
W. Posch, „Evropská unie byla v té době pod určitým tlakem využít svých kontaktů 
s Íránem a USA k zabránění vzniku další blízkovýchodní války a také prokázat svo-
ji úlohu jako jednotného, důležitého a nezávislého aktéra na mezinárodní scéně“.233 
S ohledem na citlivost této problematiky, v kombinaci s těžkopádností a konsenzu-
ální zásadou unijního rozhodovacího procesu, nešlo v žádném případě o jednoduchý 
proces.

 
c) Pařížská dohoda (2003–2009)
Unijní tzv. Velká trojka, tj. Velká Británie, Francie a Německo, zahájila na podzim 
r. 2003 iniciativu k snížení krize vyvolané íránským utajovaným jaderným progra-
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mem. Ministři zahraničních věcí uvedených států, doprovázeni tehdejším generálním 
tajemníkem Evropské rady a Evropským komisařem pro zahraniční politiku Javie-
rem Solanou, se snažili v Teheránu přesvědčit íránské představitele k přijetí tří klí-
čových kroků. Zahrnovaly přerušení obohacování uranu, úplné objasnění rozsahu ja-
derného programu a podpis Dodatkového protokolu k Všeobecné zárukové dohodě 
Íránu s MAAE, umožňující důkladné inspekční kontroly jaderných zařízení, včetně 
jejich uskutečnění bez předchozího ohlášení. Jednání vyústilo v uzavření tzv. Pařížské 
dohody, podepsané 15. listopadu 2004 v Paříži. Zmíněnou iniciativu označil W. Po-
sch za unijní hlavní modus operandi pro transatlantické jednání s USA a pro jader-
nou diplomacii s Íránem. V Íránu však konzervativní představitelé dohodu kritizovali 
a obviňovali prezidenta Chatámího a další reformisty ze zaprodání íránských národ-
ních zájmů. Konzervativci argumentovali zejména tím, že jaderný program je klíčový 
pro rozvoj íránských technologií, a označovali ho za symbol suverenity země a její-
ho mezinárodního postavení. Začátkem r. 2006 se dostala otázka íránského jaderné-
ho programu na jednání Rady bezpečnosti OSN, protože Írán dostatečně nevysvětlil 
MAAE jeho minulé a utajované jaderné aktivity. V této době EU, tenkrát výlučně pro-
střednictvím Javiera Solany, pokračovala v úloze hlavního aktéra vůči Íránu ve sna-
ze přesvědčit jeho vedoucí představitele o spolupráci s mezinárodním společenstvím. 
V letech 2006 a 2008 Solana předložil Íránu návrhy řešení, zahrnující mj. ekonomic-
ké a diplomatické benefity, které měly podporu USA a Rady bezpečnosti OSN. Írán-
ští představitelé návrhy odmítli, což ve svých důsledcích vedlo k dalšímu kolu pro-
tiíránských sankcí.234

V íránských prezidentských volbách v r. 2009 zvítězil konzervativní a kontroverz-
ní Mahmúd Ahmadínežád. Nová vláda vypověděla tzv. Pařížskou dohodu a oznámila 
plány na další obohacování uranu, což byla nejkontroverznější část íránského jader-
ného programu. Íránští představitelé vnější tlak na omezení jaderného programu jed-
noznačně odmítali. Argumentovali přitom legálním právem země na budování civil-
ního jaderného programu, které je v souladu s ustanoveními smlouvy NPT, jejímž je 
Írán členem. Vztahy EU s Íránem vyostřovaly také Ahmadínežádovy nenávistné pro-
tiizraelské výpady a popírání holokaustu. V r. 2009 se v Ženevě uskutečnilo další jed-
nání s Íránem, tentokrát ve společném formátu EU a USA. Dvouetapový návrh řeše-
ní, předložený íránské straně, předpokládal v první etapě dodávku paliva pro íránský 
výzkumný reaktor, využívaný pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely, výměnou 
za odvoz 80 % množství obohaceného uranu do zahraničí k přepracování na palivo-
vé jaderné tyče. Realizační doba první etapy měla být využita k zahájení druhé etapy 
rozhovorů, jejichž obsahem měl být celkový íránský jaderný program. Zpočátku írán-
ští představitelé s návrhem souhlasili, ale za nějaký čas jej odmítli.235
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3. EU A ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA

V r. 2013 došlo v jednání s Íránem o jeho jaderném programu, které již začalo probí-
hat ve formátu P5+1+EU (pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, Německo, EU), 
k výraznému průlomu. Podle E. Posche způsobily tento obrat dvě klíčové události, 
a sice určité sblížení názorů na utajovaných bilaterálních americko-íránských jedná-
ních, probíhajících již od r. 2009, a rovněž zvolení íránského umírněného klerika Has-
sana Rúháního prezidentem v červnu téhož roku.

Kromě tří unijních zemí (Francie, Velká Británie a Německo) svoji významnou 
úlohu na úspěšném výsledku splnily, díky aktivitě a koordinačnímu úsilí, rovněž dvě 
unijní vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku – Catherine 
Ashton a její nástupkyně Federica Mogherini. Zatímco C. Ashton vedla jednání, kte-
rá v listopadu 2013 vyústila v dosažení dočasné rámcové dohody JPOA, F. Morghe-
rini koordinovala rozhovory, které úspěšně skončily v červenci 2015 sjednáním ko-
nečné dohody JCPOA. Členové delegace F. Mogheriniové např. pomohli předložit 
kompromisní návrhy v technických otázkách a účastnili se také všech bilaterálních 
americko-íránských rozhovorů, které byly podle Posche pro sjednání dohody klíčo-
vé.236 Řídící a koordinační úlohu EU na dosaženém výsledku dokumentuje mj. vy-
dávání společných prohlášení unijních vysokých představitelek a íránského ministra 
zahraničích věcí Mohammada Zavada Zarífa vždy po dosažení shody v určitých klí-
čových etapách sjednávacího procesu. F. Mogherini také povede Společnou komisi 
(Joint Commission) složenou ze zástupců jednajících stran, která bude řešit všechny 
otázky související s plněním dohody JCPOA.

4. UNIJNÍ RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ VŮČI ÍRÁNU A JEJICH RUŠENÍ

Kromě plnění sankčních rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), č. 1747 
(2007), č. 1803 (2008) a 1929 (2010) přijímala Evropská rada vůči Iránu ještě doda-
tečná restriktivní opatření. Tato unijní legislativní opatření byla součástí integrova-
ného politického přístupu kombinujícího formu tlaku a angažovanosti k přesvědčení 
Íránu plnit své mezinárodní závazky.

Autonomní unijní ekonomické a finanční sankce např. zahrnovaly:

● omezení obchodu s některým druhem zboží, např. formou zákazu vývozu zbra-
ní, zboží tzv. dvojího určení, tj. využitelného pro civilní i vojenské účely, zákazu 
dovozu surové ropy, přírodního plynu, petrochemických produktů aj.;
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● v oblasti financí se týkaly např. zmrazení aktiv Centrální íránské banky a hlav-
ních komerčních íránských bank aj.;

● omezení cestování a zmrazení majetku některých osob a právnických subjektů.

Jako součást plnění dosažené prozatímní jaderné dohody (JPOA) z listopadu 2013 
byla část těchto sankcí od ledna 2014 zrušena. Po uzavření JCPOA v červenci 2015 
bylo další zrušení sankcí prodlouženo do 28. ledna 2016. S dosažením tzv. implemen-
tačního dne 16. ledna 2016 byly zrušeny všechny unijní ekonomické a finanční pro-
tiíránské sankce mající vztah k jadernému programu.

Některá omezení však zůstávají v platnosti. Týkají se vážného porušování lidských 
práv, proti kterým EU přijímá restrikce od r. 2011. Vztahují se např. k zmrazení ma-
jetku a zákazu udělení víz některým osobám a právnickým subjektům, dále zákazu 
vývozu materiálu, který by mohl být využit k vnitrostátním represím a zařízení pro 
monitorování telekomunikačního spojení. Tato opatření se pravidelně upravují a zů-
stávají v platnosti. K poslední úpravě došlo 7. dubna 2014 a její platnost trvala do 
13. dubna 2016.237

5. DALŠÍ VÝVOJ VZTAHŮ

V souvislosti s dosažením tzv. implementačního dne a po následném zrušení sankcí 
EU, OSN a USA vztahujících se k íránskému jadernému programu, došlo v první po-
lovině r. 2016 k několika významným bilaterálním jednáním. Jejich cílem bylo obno-
vení a prohloubení všestranné spolupráce Evropy s Íránem, jejichž vztahy mají dlou-
hou historii, zejména v oblastech kultury a ekonomiky.

Dne 16. února 2016 se uskutečnila historicky první oficiální návštěvě íránského 
ministra zahraničních věcí Javada Zarífa v sídle EU v Bruselu a o dva měsíce později 
proběhly v Teheránu jednání unijní delegace vedené Vysokou představitelku pro za-
hraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogheriniovou. Vzhledem k tomu, že 
členy delegace bylo rovněž sedm odborných komisařů, mělo jednání již konkrétnější 
rámec, vedený jako speciální dialog (dialogue 4 Cs), charakterizovaný komplexnos-
tí (comprehensive), kooperativností (cooperative), v případě potřeby kritičností (cri-
tical) a vždy konstruktivností (constructive).

Podle závěrečného komuniké a vyjádření Mogherini na tiskové konferenci bude 
rozsah spolupráce velmi různorodý. Například kooperace v civilní jaderné oblasti by 
měla přispět k plnění opatření vyjmenovaných v příloze III dohody JCPOA. Jde o prv-
ní společný projekt v oblasti zajištění vnější jaderné bezpečnosti poskytnutím unijní 
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vývojové asistenční pomoci příslušným íránským jaderným institucím. EU bude rov-
něž sdílet s Íránem zkušenosti ze zátěžových testů prováděných v rámci Unie i ve tře-
tích zemích. Spolupráce také bude probíhat v oblastech štěpných a slučovacích vý-
zkumných činností.

V obchodní oblasti EU podpoří íránskou žádost o přijetí do Světové obchodní orga-
nizace (World Trade Organization, WTO), dojde k výměnám obchodních delegací a ke 
spolupráci v oblastech finančnictví, turistiky, textilního průmyslu a zemědělství. Užší 
spolupráce se předpokládá také v energetice, protože íránská ropa a plyn se mají stát 
důležitou součástí škály unijních energetických dodávek, což povede k zlepšení evrop-
ské energetické bezpečnosti. Reciproční evropská pomoc Íránu, poskytnutím expertiz 
a technologií, by se mohla projevit ve zlepšení íránské produkční kapacity a energetic-
ké efektivnosti. Ve vzdělávání se počítá s výměnou studentů a výzkumných pracovní-
ků a se spoluprací mezi univerzitami. Íránským studentům, profesorům a výzkumní-
kům se otevře možnost využívání evropských programů vztahujících se k vzdělávání 
a vědě. V oblasti migrace byla uzavřena dohoda o způsobech společného přístupu k ře-
šení přílivu blízkovýchodních uprchlíků. EU se zavázala poskytnout Íránu výjimečnou 
pomoc ve výši 6,5 mil. EUR na vzdělání a zdravotní péči o afghánské běžence pobý-
vající v této zemi. Spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí bude mj. zahrno-
vat sdílení evropských expertiz týkajících se znečišťování vzduchu, nedostatku vody, 
snižování rozlohy pouštních ploch (dezertifikace) a řízení problémů s odpadem. Do-
pravy, zejména letecké, se týkal unijní návrh na pomoc EU při zvýšení íránské letové 
bezpečnosti, která by zajistila zvýšení počtu íránských letových tras do evropských 
zemí. K oblasti lidských práv F. Mogherini uvedla, že oboustranný souhlas na upřím-
ném a otevřeném dialogu k těmto otázkám vytváří předpoklady k tlumočení některých 
unijních výhrad, zejména ve vztahu k postavení menšin a lidským právům.

Unie má rovněž zájem na přenesení výhod prohlubování bilaterální spolupráce 
do pozitivního ovlivnění situace v regionu. V této souvislosti Mogherini poukázala 
na společný zájem o spolupráci k dosažení regionální stability a zejména k ukončení 
války v Sýrii. Společné členství v Mezinárodní podpůrné skupině pro Sýrii (Interna-
tional Syria Support Group, ISSG) by mohlo usnadnit poskytování humanitární po-
moci, zejména v obklíčených lokalitách a rovněž podpořit probíhající rozhovory syr-
ských znepřátelených stran na jednání v Ženevě. Írán a EU by také mohly značnou 
měrou přispět k usnadnění tohoto politického procesu i případně v rámci širší podpůr-
né skupiny. Nutnost vzájemné spolupráce se ukazuje i při mírovém řešení konfliktu 
v Jemenu. V souvislosti s dotazem ke zkouškám íránských řízených střel F. Moghe-
rini potvrdila své předchozí stanovisko, že tyto zkoušky sice EU znepokojují, avšak 
nepředstavují porušení dohody JCPOA.
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K usnadnění programu spolupráce a k přípravě budoucího otevření zastoupení EU 
v Teheránu, bude do země vyslána unijní styčná skupina. Tento orgán by měl přispět 
k posílení vzájemných vztahů a realizaci budoucích kooperačních iniciativ.238
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VII. Ruská federace
 

1. ÚVOD
 

Rusko a Írán vzájemnou spolupráci označují za strategicky významnou, přispívají-
cí k posílení multipolárního světa. Ve vztahu k íránské jaderné dohodě patřilo Rusko, 
jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a jeden z šesti jednajících států s Íránem, mezi 
příznivce jejího urychleného sjednání. Jednoznačně také podporovalo právo Íránu na 
mírové využívání jaderné energie v souladu s ustanoveními Smlouvy o nešíření jader-
ných zbraní (NPT). Silové řešení problému, prosazované Izraelem a některými kru-
hy v USA, odmítalo z důvodů možné destabilizace regionu, zvýšení islámské mili-
tantnosti a předpokládaného ohrožení neproliferačního režimu. K úspěšnému završení 
dohody také mj. přispěl ruský návrh na odvoz nadbytečného íránského obohaceného 
uranu do Ruska a rovněž vstřícný postoj k vyřešení sporné otázky související s přepra-
cováním uranu k získání plutonia pro potřeby íránského zdravotnictví. Konstruktivní 
úlohu Ruska na sjednání dohody také ocenil americký prezident Barack Obama v in-
terview s komentátorem Thomasem L. Friedmanem v deníku The New York Times.239

Ruský zájem na úspěšném završení jednání o dohodě byl zřejmě motivován více 
důvody než jenom obecnou obavou ze šíření JZ. V pozadí bylo nepochybně úsilí o po-
sílení blízkovýchodního postavení šíitského Íránu, jako ruského blízkého partnera ve 
strategicky významném blízkovýchodním regionu, důležitého spojence Asadova re-
žimu v Sýrii a současně odpůrce sunnitských radikálních islamistických uskupení, ze-
jména tzv. Islámského státu. Další úlohu zřejmě hrají také faktory ekonomické a vo-
jenské. Po ukončení protiíránských sankci a začlenění Íránu do mezinárodní obchodní 
výměny se očekává zvýšení ekonomického růstu země. Tato skutečnost by měla po-
sílit rusko-íránskou výměnu zboží a budování společných, např. energetických pro-
jektů a rovněž vést k nárůstu odběru ruské vojenské techniky.

2. ÍRÁN
 

a) Rusko-íránské vztahy do všelidové revoluce v r. 1979
Zatímco v současné době patří Írán, společně se Sýrií, k hlavním spojencům Rus-
ka na Blízkém východě, v minulosti vzájemné vztahy značně kolísaly mezi rivalitou 
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a spoluprací. Na začátku 19. století carské Rusko vojensky intervenovalo proti perské 
tzv. Konstituční revoluci (1905–1911). Po ruské Říjnové revoluci v r. 1917 sovětské 
Rusko podpořilo koncem první světové války odtržení části perského území tzv.„Gi-
lanského sovětu“ v severozápadní části země a Ázerbájdžánu a Kurdistánu na kon-
ci druhé světové války. Z obavy o získání bohatých íránských ropných a plynových 
polí nacistickým Německem zemi v průběhu války okupovaly Sovětský svaz a Velká 
Británie. Po skončení druhé světové války se stalo Stalinovo dočasné odmítání stáh-
nout vojenské jednotky z Íránu údajně první krizí studené války.240 Po parlamentních 
volbách následovalo ustavení Mossadekovy vlády, která však byla po čase svržena 
s pomocí zpravodajských služeb Velké Británie a USA. Z exilu se vrátil Mohammed 
Rezá Pahlaví a v zemi došlo k nastolení prozápadního císařství. Vládnutí šáha Pahla-
vího skončilo s všelidovou revolucí v r. 1979.

b) Čtyři etapy rozvoje rusko-íránských vztahů po revoluci
Vývoj rusko-íránských vztahů po íránské všelidové revoluci v r. 1979 rozděluje Mark 
N. Katz, americký expert na íránskou problematiku, do čtyř etap. V průběhu první 
etapy, která končí v r. 1989, byly vzájemné vztahy poznamenány některými negativ-
ními skutečnostmi. Ve složitém vnitropolitickém vývoji v Íránu, ve kterém si teokra-
cie upevňovala své vedoucí postavení, Sovětský svaz podporoval íránskou komuni-
stickou stranu Túde a další levicová uskupení proti radikálním islamistům. V době 
sovětské okupace Afghánistánu uprchlo před konfliktem do Íránu asi dva miliony 
uprchlíků. Za irácko-íránské války (1980–1988) podporoval Sovětský svaz vojen-
sky především Irák. V té době se také sovětští představitelé obávali rozšiřování írán-
ské islámské ideologie do muslimských středoasijských republik a do oblasti západ-
ního Kavkazu.241

Druhá etapa proběhla v letech 1989–1999 a dá se hodnotit jako relativně přátelské 
období, ve kterém se prezidenti Michail Gorbačov i Boris Jelcin snažili o zlepšení vzá-
jemných vztahů. Zahájení této etapy také významně ovlivnilo ukončení irácko-íránské 
války v r. 1988, stažení sovětských vojsk z Afghánistánu začátkem r. 1989, úmrtí ajátol-
láha Chomejního v polovině r. 1989 a skončení studené války. Rusko začalo prodávat 
Íránu zbraně a slíbilo dokončení jaderné elektrárny v Búšehru. Írán také v době první 
čečenské války (1994–1996) čečenské povstalce nepodpořil a vyjádřil podporu terito-
riální integritě Ruska. V polovině devadesátých let obě země rovněž spolupracovaly na 
ukončení občanské války v Tádžikistánu (1992–1997), ve které íránské vedení podpo-
rovalo promoskevské síly. Nespokojenost íránské strany vyvolala dohoda mezi ame-
rickým viceprezidentem Gorem a ruským předsedou vlády Černomyrdinem z r. 1995, 
podle které se Rusko zavázalo snížit množství vývozu zbraní a poskytování jaderného 
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know-how Íránu. Dohoda však nepostihovala již prováděné kontrakty. Po zániku So-
větského svazu a vzniku tří nových států (Kazachstán, Turkmenistán a Ázerbájdžán), 
které leží u Kaspického moře bohatého na ropu, určité napětí vyvolávala a dosud vy-
volává přetrvávající neshoda mezi těmito třemi státy, Íránem a Ruskem o spravedlivé 
rozdělení bohatých energetických zdrojů z mořského šelfu.

Třetí etapa (1999–2013) se podle Katze vyznačovala kolísáním mezi antagonismem 
a přátelstvím. Ruským prezidentem se na začátku tohoto období stal Vladimir Putin, 
který v říjnu 2000 otevřeně odmítl Gore-Černomyrdinovu dohodu z r. 1995. Rusko 
následně obnovilo dodávky vojenské techniky do Íránu a znovu potvrdilo závazek 
dokončit budování jaderné elektrárny v Búšehru. V říjnu 2001 Moskvu také navští-
vil íránský prezident Mohammed Chatámí, jako první íránský prezident od revoluce 
v r. 1979. V červenci 2001 donutily íránské dělové čluny zastavit průzkum ropných 
nalezišť prováděný britskou ropnou společnosti British Petroleum ve sporné části 
ázerbájdžánského pobřeží Kaspického moře, na které si činí nárok rovněž Írán. Katz 
hodnotí tuto íránskou aktivitu jako ohrožení ruských zájmů v tom, že donutila ázer-
bájdžánské vedení obrátit se o pomoc na Spojené státy a Turecko a nikoli na Rusko. 
Podle Katze se Moskva také začala obávat dopadu Chatámího volání po „dialogu ci-
vilizací“, aby tato iniciativa nevyústila k těsnějšímu sbližování Íránu se Spojenými 
státy a tím k omezení ruského vlivu v této zemi.

Zvolení konzervativního a kontroverzního Mahmuda Ahmadinežáda novým írán-
ským prezidentem v r. 2005 Rusko uvítalo. Vzhledem k jeho protiizraelské a pro-
tiamerické rétorice si ruské vedení údajně od této volby slibovalo zachování napjatých 
íránsko-amerických vztahů ve prospěch zlepšených vztahů s Ruskem. V té době také 
Šanghajská organizace spolupráce (Shanghai Organization of Cooperation, SOC), 
sdružující Rusko, ČLR, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán, nabídla 
Íránu rozšířit jeho pozorovatelský status, který má také Pákistán, Indie a Mongolsko, 
na plné členství v r. 2006. Tento krok však byl v následujících letech, v důsledku vy-
hlášených protiíránských sankcí OSN, zablokován. Prezident Putin zřejmě také oče-
kával, že různé ruské návrhy na využití ruského obohaceného uranu v íránském jader-
ném programu by mohly vyústit k řešení krize v této oblasti a tím i k mezinárodnímu 
ocenění ruské iniciativy. Avšak Ahmadinežád na ruské návrhy nepřistoupil, protože 
íránské vedení mělo zájem na vytvoření vlastního jaderně-palivového cyklu, s důra-
zem na odstředivkový systém obohacování uranu. To však vedlo k dalšímu zvýšení 
mezinárodního napětí a současně ke zmaření ruských ambicí. Nicméně od r. 2006 se 
Rusko snažilo odložit, nebo změkčit sérii sankčních rezolucí OSN. S ohledem na rus-
ký zájem o zlepšení vztahů se Západem a zejména s USA v rámci tzv. resetu v r. 2010 
Rusko v Radě bezpečnosti OSN podpořilo protiíránskou sankční rezoluci č. 1929.242 
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Íránské rozhořčení vyvolalo nejen to, že Rusko při hlasování nevyužilo svého prá-
va veta, ale také následné rozhodnutí prezidenta Medveděva, který téhož roku zrušil 
dohodu s Íránem o prodeji ruského obranného protiraketového systému S-300 v při-
bližné hodnotě 800 mil. USD. Za nesplnění této dohody Írán požadoval odškodnění 
ve výši 4 mld. USD.243

Čtvrtá etapa, která začala od r. 2013 a trvá do dnešních dnů, byla zpočátku ve zna-
mení zvolení íránského umírněného klerika Hassana Ruháního prezidentem a zahá-
jení sjednávání íránské jaderné dohody. V průběhu této etapy také došlo k výraznému 
zhoršení vztahů Ruska se Západem v důsledku angažovanosti země na ozbrojených 
střetech ve východní části Ukrajiny a ruské anexe Krymu začátkem r. 2014. Katz ve 
svém hodnocení dává zhoršení vztahů Ruska se Západem, v návaznosti na rusko -
-íránské vztahy, do souvislosti s údajnou ruskou obavou, aby předpokládané budou-
cí íránské zlepšování vztahů se Západem, po zrušení protiíránských sankcí, nevedlo 
ve svých důsledcích k snížení obchodní spolupráce s Ruskem a k případnému vytvo-
ření íránské alternativy v dodávkách plynu pro evropské odběratele za stávající rus-
ké dodávky. 

Zlepšené vztahy by se také údajně mohly odrazit ve snaze bývalých sovětských 
republik na severním Kavkaze a ve Střední Asii vyvážet ropu do Íránu, či využívat 
jeho území k dalšímu tranzitu, což by mohlo snížit údajnou íránskou ekonomickou 
závislost na Rusku. O dalším prohlubování rusko-íránské spolupráce v energetické 
oblasti svědčí podpis dohody z listopadu 2014 o výstavbě dvou jaderných reaktorů 
v íránské jaderné elektrárně v Búšehru. Ruské oznámení z r. 2015 o povolení prode-
je protiraketového systému S-300 do Íránu Katz dává do souvislosti se snahou Rus-
ka udržet vzájemné dobré vztahy, a to i přes případné zlepšení íránských kontaktů se  
Západem.244

 
3. POLITIKA RUSKÉ FEDERACE V REGIONU 
BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY

 
a) Úvod
Ve druhé polovině prosince 1991 se rozpadl Sovětský svaz a z patnácti bývalých sva-
zových republik vznikly nezávislé státy. Z těchto zemí začalo s blízkovýchodním re-
gionem přímo sousedit šest republik. Jednalo se o tři zakavkazské (Arménie, Gruzie, 
Ázerbájdžán) a tři středoasijské republiky (Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán). 
S výjimkou Arménie a Gruzie šlo o země s převahou muslimského obyvatelstva. Ve 
čtyřech těchto státech (Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán) a v ně-
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kolika dalších zemích, buď s Ruskem přímo sousedících (Gruzie, Kazachstán), nebo 
nacházejících se v blízkosti jeho hranic, např. Kyrgyzstán, začalo docházet k nárůs-
tu islámu, který byl v době sovětské moci potlačován. Z geopolitického hlediska bylo 
ruské vedení znepokojeno v této oblasti jednak islámským radikalismem, dále pašová-
ním drog a zbraní a budoucí orientací zahraniční a domácí politiky zmíněných zemí, 
na jejichž území se také nacházely různé objekty vojenské infrastruktury z doby So-
větského svazu. Dlouhodobým zájmem Ruské federace tak bylo zajištění národní bez-
pečnosti na jižních hranicích země a zastavení dalšího rozšiřování negativních fakto-
rů zhoršujících situaci v regionu.

Ruské obavy v tomto směru zvyšovala existence asi 20 mil. muslimů, převážně 
sun nitů, soustředěných ve dvou velkých oblastech. Tvoří je sedm provincií severního 
Kavkazu (Kabardsko-Balkarsko, Čečensko, Karačajevsko-Čerkesko, Ingušsko, Se-
verní Osetie-Alanie, Adygejsko, Dagestán) a ve dvou provinciích v Povolží (Tatarstán 
a Baškortostán). Několik milionů muslimů se také postupně nastěhovalo do velkých 
ruských měst a žijí tam přechodně jako migrující pracovníci.245

Výše uvedených šest států se také začátkem prosince 1991, ještě před rozpadem 
SSSR, stalo členy nově vzniklé organizace Společenství nezávislých států (dále SNS). 
Působnost této organizace, jejíž význam je spíše symbolický ve smyslu návaznosti na 
Sovětský svaz, se omezuje převážně na koordinaci společných obchodních, finanč-
ních, legislativních a bezpečnostních otázek. V srpnu 2005 Turkmenistán změnil své 
stálé členství na přidružené a o tři roky později z této organizace vystoupila Gruzie, 
v souvislosti s rusko-gruzínským ozbrojeným konfliktem.

 
b) Ruská politika do vypuknutí tzv. arabského jara v r. 2011
V následujícíh deseti letech, když se ruskému vedení podařilo částečně zkonsolidovat 
vnitropolitickou a ekonomickou situaci a získat určitou kontrolu nad vývojem v uve-
dených státech SNS, začal se v této oblasti projevovat konkurenční vliv jednak Spo-
jených států a také amerického aliančního spojence, tj. Turecka. Po íránské revoluci 
v r. 1979 se Rusko určitou dobu obávalo rozšiřování vlivu íránské islámské revoluce 
do oblastí Zakavkazska a Střední Asie.

Vývoj situace v tomto regionu se tak stal pro ruskou politiku velkou výzvou, zejmé-
na v důsledku dvou čečenských válek, občanské války v Tádžikistánu (1992–1997), 
vzestupu radikálního islamistického režimu Tálibánu v Afghánistánu, islamistických 
povstání ve středoasijské oblasti a rusko-amerického soupeření o kontrolu ropných 
a plynových ložisek v Kaspickém moři. Podle Roberta O. Freedmana bylo v té době 
první ruskou prioritou na Blízkém východě dohled nad politikou Turecka a Íránu 
a na druhém místě vyvažování politiky v oblasti surovinově strategicky významného 
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Perského zálivu mezi Íránem, Irákem a Radou pro spolupráci zemí Perského zálivu 
(GCC). Třetí oblastí ruského zájmu v tomto regionu byla tzv. arabsko- izraelská zóna, 
složená z Izraele, Sýrie, Libanonu, Egypta a Jordánska. Do rámce třetí oblasti patři-
la i palestinská problematika.246

Jak uvádí Lukáš Tichý ve své studii pro Slovanský přehled z r. 2015, dlouhodo-
bým zájmem Ruské federace bylo zajištění bezpečnosti na jižních hranicích země 
v důsledku územní blízkosti Ruska a SNS s uvedeným regionem, který má pro Rus-
ko geostrategický a geopolitický význam.247 Zastavení dalšího rozšiřování negativ-
ních faktorů zhoršujících situaci v regionu mělo být dosaženo předcházením váleč-
ných incidentů v oblasti Perského zálivu a diplomatickým působením, které by mělo 
zabránit šíření jakékoliv formy náboženského extremismu na vlastním území a v okol-
ních zemích SNS. Součástí úsilí bylo rovněž nejen posílení ruské vojenské přítom-
nosti v tomto regionu, ale zároveň oslabení pozice Spojených států a jejich západních 
spojenců. Rusko považovalo také za důležité vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj 
výhodné obchodní spolupráce s arabskými zeměmi, ve snaze přilákat arabský kapi-
tál do klíčových oblastí domácího průmyslu. S tím souvisel také ruský zájem o ener-
getické bohatství států Perského zálivu. V energetických surovinách a jejich exportu 
z těchto zemí vidělo Rusko další možnosti pro vzájemný dialog a vyřešení vlastních 
problémů v oblasti energetiky. Nicméně v období prezidentství Borise Jelcina (1991–
1999), v kontrastu s následným prezidentstvím Vladimira Putina a Dmitrije Medve-
děva, zůstala oblast Blízkého východu a severní Afriky spíše stranou pozornosti rus-
ké zahraniční a bezpečnostní politiky.

S nástupem prezidenta V. Putina (2000–2008) a později D. Medveděva (2008–
2012) se situace změnila. Ve srovnání s USA nemělo Rusko na začátku 21. století 
s žádnou zemí dané oblasti tak silné a pevné vztahy jako Spojené státy, s jejich tra-
dičními regionálními spojenci, nicméně Rusko nebylo s nimi v žádném ozbrojeném 
konfliktu. Naproti tomu popularita Spojených států, díky jejich pokračujícímu spo-
jenectví s Izraelem a „válce proti terorismu“, podpořené kontroverzní vojenskou in-
tervencí do Iráku, výrazně poklesla. V motivaci zahraniční a bezpečnostní politiky 
ruského prezidenta vůči regionu se podle Alexeje Malašenka kombinovala nostal-
gie dědictví sovětského vlivu se snahou o obnovení velmocenského postavení Ruska 
a strategie pragmatické spolupráce, založené na prosazování geopolitických, bezpeč-
nostních, vojenských, ekonomických a energetických zájmů. Mezi další motivy lze 
zařadit snahu ukázat mnohamilionové populaci ruských muslimů připravenost Rus-
ké federace spolupracovat s muslimskými zeměmi regionu. Od toho si ruské vede-
ní zejména slibovalo omezení nežádoucích aktivit muslimských, zejména arabských 
zemí v Čečensku a dalších severokavkazských republikách.248 Důležitou úlohu sehrá-
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ly rovněž ekonomicko-vojenské zájmy spojené s prodejem ruských zbraní a zbraňo-
vých systémů, s cílem diverzifikace vývozu zbraní do různých částí světa. V prvním 
desetiletí 21. století byly jejich hlavními příjemci Írán, Sýrie, Alžírsko a Libye. Pro-
střednictvím užší energetické spolupráce se zeměmi regionu se Rusko snažilo, kro-
mě posílení svého ekonomického a politického vlivu, omezit manévrovací prostor pro 
energetickou spolupráci a vyjednávání EU, pro kterou je tato oblast třetím největším 
dodavatelem zemního plynu a druhým největším dovozcem ropy. V neposlední řadě 
měla Ruská federace v této době rovněž zájem o vstup na vznikající trh s jadernou 
energií (Egypt, Jordánsko).249

 
c) Ruská politika a tzv. arabské jaro (2011–2012)
Do r. 2010 se tak Rusku podařilo výrazně posílit svoji přítomnost v oblasti a založit 
dobré pracovní vztahy se všemi hlavními regionálními aktéry. Novou výzvou se však 
pro Ruskou federaci, na konci prezidentství D. Medveděva, staly události tzv. arab-
ského jara v r. 2011, které byly pro Rusko, stejně jako západní země, velmi překvapi-
vé. V důsledku masových protestů tehdy došlo v některých arabských zemích k od-
stranění dlouho vládnoucích autoritativních režimů. Události arabského jara, společně 
s porevolučním vývojem v oblasti, ke kterému došlo na začátku funkčního období 
V. Putina (2012), vedly k dalším změnám v ruské zahraniční a bezpečnostní politice.

Anatoly Chazanov ve své studii mj. uvedl, že ruské reakce na události tzv. arabské-
ho jara prokázaly neexistenci ucelené strategie přístupu Ruska vůči zemím Blízké-
ho východu a severní Afriky. Pohybovala se tak od reaktivního postoje přes neutrální 
pozici až po proaktivní podporu. Tehdejší události také údajně jasně odhalily nekon-
zistentnost a nejednotnost zahraniční a bezpečnostní politiky Ruské federace. Vedle 
toho revoluční vlna demonstrovala omezený vliv Ruska, jako velmoci, působit a for-
movat politickou situaci v oblasti. Porevoluční vývoj v řadě případů také přinesl spí-
še stagnaci vztahů Ruska s tradičními regionálními spojenci a komplikace s obnove-
ním pracovních styků s novými režimy.250

Spíše pasivní stanovisko, s výzvami k mírovému řešení situace prostřednictvím 
dialogu, zaujala Ruská federace k událostem v Tunisku, Egyptu, Bahrajnu a Jemenu. 
Ve vztahu k Bahrajnu např. nijak nereagovala ani v případě, kdy bahrajnská vláda za 
pomoci vojenských jednotek z okolních arabských zemí, zejména ze Saúdské Arábie, 
tvrdě zakročila proti protestujícím.251 Mezi hlavními důvody ruského reaktivního po-
stoje vůči vývoji v uvedených čtyřech zemích, s výjimkou Egypta, se uvádí existence 
omezených ekonomických vztahů s těmito státy, společně s neexistencí speciálních 
kontaktů ruského vedení s tamními politickými činiteli. V případě Bahrajnu nemělo 
Rusko, podobně jako západní státy, zájem na pádu režimu, který by ve svém důsled-



ÍRÁNSKÁ JADERNÁ DOHODA A ŠIRŠÍ MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI 

148

ku mohl vést k politické nestabilitě v Saúdské Arábii a dalších, na ropu bohatých mo-
narchií Perského zálivu.

Politické vztahy Ruské federace s porevolučním Egyptem prošly složitějším vý-
vojem. Již koncem r. 2011 Rusko deklarovalo úsilí budovat s Egyptem silné vazby, 
což v listopadu 2012 dokumentovalo vyjádření ruského ministra zahraničních věcí 
Sergeje Lavrova o připravenosti spolupracovat s Muslimským bratrstvem a pozvání 
nově zvoleného egyptského prezidenta Muhammada Mursího k návštěvě Moskvy. Ve 
stejné době však ruský Nejvyšší soud znovu potvrdil svoje rozhodnutí z r. 2003, pod-
le kterého je Muslimské bratrstvo teroristickou organizací, představující hrozbu pro 
bezpečnost Ruska. Po vojenském převratu, odstoupení Mursího a následném zvolení 
Abdala Fattáha Sísího egyptským prezidentem v červnu 2014, se ukazuje určité zlep-
šení ve vzájemných vztazích. Dokazuje to mj. uzavření vzájemné dohody v září 2014 
o prodeji ruských zbraní v celkové hodnotě okolo 3,5 mld. USD.252

S většinou zemí Perského zálivu zůstaly porevoluční vztahy Ruska na nízké poli-
tické úrovni, podobně tomu bylo i v kontaktech s dalšími arabskými státy, ve kterých 
nedošlo k revolučním změnám, jako jsou Maroko, Alžírsko a Jordánsko.253 Naopak 
ve vztazích s Jemenem, kde došlo ke svržení prezidenta Sáliho a předání jeho funk-
ce do rukou viceprezidenta Hadího, usilovalo Rusko o posílení vzájemných vztahů. 
Z ruského pohledu byla důvodem skutečnost, že se nejednalo o mocenskou změnu 
ve vedení státu pod praporem demokracie, neexistovala žádná podobnost s některou 
z tzv. barevných revolucí a také vůči zemi nedošlo k vnějšímu zásahu v podobě tzv. 
humanitární intervence.254

Vůči Libyi a Sýrii, kde mělo Rusko dlouhodobě silné ekonomické, politické, bez-
pečnostní, ale také vojenské a energetické zájmy, zaujalo ruské vedení, oproti ostat-
ním zemím regionu, odlišný postoj. K událostem v Libyi sice zastávalo zpočátku spíše 
neutrální postoj a ani se vojensky či politicky výrazně neangažovalo, opakovaně však 
kritizovalo možnost mezinárodní vojenské intervence spojeneckých sil NATO a ně-
kterých arabských zemí proti Muamaru Kaddáfímu. Prezidenti Medveděv a násled-
ně Putin opakovaně upozorňovali na nebezpečí vzestupu fanatismu a rozšíření extre-
mismu na Blízkém východě a v severní Africe. Vnější zasahování do situace v Libyi 
by podle jejich názoru mohlo vést k nástupu islamismu a negativně ovlivnit situaci 
v dalších regionech, např. na ruském severním Kavkaze. Nicméně v době preziden-
ství D. Medveděva se Ruská federace, jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN, zdrže-
la v březnu 2011 hlasování o rezoluci č. 1973, zmocňující členské státy k použití síly 
za účelem ochrany civilního obyvatelstva, zejména prostřednictvím prosazení bezle-
tové zóny nad Libyí. Její znění nedávalo žádné oprávnění k jakékoli podobě zahra-
niční okupace. V zemi se tak uskutečnila vojenská intervence koalice západních stá-
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tů – USA, Francie, Velké Británie, Kanady a Itálie, která byla koncem března 2011 
nahrazena vojenskou operací NATO a trvala až do října 2011. Operace se rovněž zú-
častnily čtyři islámské země (Turecko, Katar, Jordánsko a Spojené arabské emiráty). 
V rozporu s mandátem zmíněné rezoluce Rady bezpečnosti OSN měla operace rov-
něž za cíl vojensky podpořit povstalce a vyčistit jim cestu ke svržení vlády plukovní-
ka M. Kaddáfího. Nevyužití práva veta Ruskem a následná kritika znění rezoluce teh-
dejším premiérem V. Putinem a ministrem zahraničních věcí S. Lavrovem, ukázaly na 
nekonzistentnost ruské zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle Andreie P. Tsygan-
kova byl postup prezidenta Medveděva ve vztahu k zmíněné rezoluci motivován sna-
hou zabránit mezinárodní izolaci Ruska, zájmem na rozvoji další spolupráce zejména 
s NATO a EU a dále na zachování stabilních vztahů s USA, které byly urovnány po 
nástupu B. Obamy do prezidentské funkce. Kromě toho byla pro ruského prezidenta 
případná spolupráce Ruské federace se Západem spíše symbolická než věcná. V pří-
padě, že by západní státy vyzvaly Rusko k úloze prostředníka mezi Kaddáfím a opo-
zicí, což se však nestalo, potvrdilo by to význam Ruska jako globálního aktéra mezi-
národních bezpečnostních vztahů.255

Avšak ani prezident Medveděv poté, co v květnu 2011 veřejně vyzval Kaddáfího 
k odstoupení a nařídil omezení obchodních aktivit ruských společností v Libyi, ne-
sdílel se západními státy názor na vojenské řešení konfliktní situace v zemi. Rezolu-
ci RB OSN č. 1973 také podepsal až v srpnu 2011. Novou libyjskou Přechodnou ná-
rodní radu uznalo Rusko za jedinou legitimní vládu země 1. září 2011. Nespokojenost 
nového libyjského režimu s politikou Ruské federace v době občanské války se proje-
vila v následujících letech, kdy se vzájemné vztahy, které byly v době Kaddáfího re-
žimu stabilní a silné, zhoršily.256

4. SÝRIE

a) Úvod
V době studené války, kdy arabsko-izraelské nepřátelství několikrát přerostlo v ozbro-
jený konflikt, patřila Sýrie, společně s Egyptem, zejména v době prezidentství Gamála 
Abdela Násira, k hlavním blízkovýchodním spojencům bývalého Sovětského svazu. 
Toto spojenectví také do určité míry vyvažovalo tehdejší sovětsko-izraelské nepřátel-
ské vztahy. Sýrie byla rovněž významným obchodním partnerem a současně odběra-
telem zbraní jak ze Sovětského svazu, tak z dalších zemí tzv. východního bloku. Po 
skončení studené války, kdy již také skončilo rusko-izraelské nepřátelství, se na za-
čátku devadesátých let minulého století za prezidentství Borise Jelcina, zhoršily vzta-
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hy mezi Ruskou federací a Sýrií. V té době byl syrským prezidentem Hafíz Asad, otec 
současného prezidenta Bašára Asada, a hlavním důvodem byla neschopnost syrského 
režimu splácet dluh ve výši 12 mld. USD.

b) Postoj Ruska k Sýrii v době tzv. arabského jara a pokračující diplomatická 
a politická podpora
V následných obdobích prezidenství V. Putina a D. Medveděva v prvním desetiletí 21. 
století se však rusko-syrské vztahy začaly zlepšovat. V Sýrii již vládl Bašár Asad, kte-
rý se stal prezidentem v r. 2000 po smrti svého otce. Obě země měly k zlepšení vzta-
hů své důvody. Sýrii ke sblížení s Ruskem vedl zejména pocit ohrožení americkou 
vojenskou přítomností v sousedním Iráku, po intervenci USA do této země v r. 2003. 
Rusko oproti tomu mělo především obavy z možné ztráty některých přístavů použí-
vaných černomořskou flotilou po tzv. oranžové revoluci na Ukrajině v r. 2004. Rus-
ké vedení proto zvýšilo zájem o zachování pronájmu syrského přístavu Tartus, jako 
současné jediné zahraniční ruské vojenské námořní základny. Zmíněné obavy Rus-
ké federace zesílily v srpnu 2008 po konfliktu s Gruzií, kdy podle ruského hodnocení 
hrozilo zemi „obklíčení NATO“ v Černém moři. Negativně byla tehdy také vnímána 
izraelská podpora Gruzii v rusko-gruzínském konfliktu, což bylo v kontrastu s prorus-
kými sympatiemi a podporou ze strany Sýrie, která také naznačila zájem koupit vět-
ší množství ruských zbraní.257

V době tzv. arabského jara se proaktivní postoj zahraniční a bezpečnostní politiky 
Ruské federace vůči Sýrii výrazně odlišoval od jejího převážně reaktivního přístu-
pu např. k vývoji situace v Tunisku, Egyptu, Bahrajnu a Jemenu. Od samého začátku 
nepokojů, které v Sýrii v roce 2012 přerostly v občanskou válku, se Rusko stalo vý-
znamným diplomatickým obhájcem a politickým a vojenským podporovatelem vlád-
noucího alavitského režimu prezidenta B. Asada. Se zhoršováním syrské vnitropoli-
tické situace se Ruská federace snažila současně převzít úlohu zprostředkovatele při 
řešení krize, s cílem podpořit svůj vliv v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. 
V únoru 2013 se z ruského podnětu uskutečnilo první fórum Rusko–Liga arabských 
států k dosažení kompromisního řešení syrské krize. V září 2013, po údajném použití 
chemických zbraní Asadovým režimem proti syrským civilistům, hrozila přímá vo-
jenská intervence USA. Americký prezident Obama byl v této souvislosti vázán svým 
původním příslibem, kdyby došlo k překročení tzv. červené linie např. použitím che-
mických zbraní v Sýrii proti civilistům, zahájit přímou vojenskou intervenci USA. 
Od tohoto kroku si také hlavní odpůrci Asadova režimu menšinových alavitů, tj. sun-
nitská Saúdská Arábie a další sunnitské arabské monarchie Perského zálivu a také 
Turecko, slibovaly relativně rychlé odstranění Asada od moci. Následné uspořádání 
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poměrů v zemi bez Asada by potom zřejmě proběhlo podle jejich regionálně-mocen-
ských zájmů. Nicméně Obamova administrativa přijala, zřejmě s povděkem, nabíd-
ku prezidenta Putina řešit situaci přistoupením Sýrie k Úmluvě o zákazu chemických 
zbraní. Prezident Obama, na rozdíl od silové politiky svého předchůdce G. W. Bushe, 
neměl opravdový zájem na americkém přímém vojenském zapojení do dalšího vojen-
ského konfliktu. Americko-ruská dohoda také počítala s odvozem a následnou zahra-
niční likvidací těchto zbraní pod mezinárodní kontrolou. Dohoda, sjednaná ministry 
zahraničních věcí obou zemí Lavrovem a Kerrym a její úspěšné završení, znamena-
la významné diplomatické vítězství pro V. Putina. Tímto způsobem se mu podařilo 
to, co se nepovedlo Rusku v případě Libye, a to zabránit ozbrojené intervenci západ-
ních států a současně zachovat režim svého spojence. Sjednání dohody rovněž zdů-
raznilo nový status Ruska jako mocenského blízkovýchodního zprostředkovatele.258

Ruské odhodlání bránit politicky a diplomaticky syrský režim se projevovalo rov-
něž v průběhu r. 2014, kdy např. Rusko, společně s Čínou, vetovalo dva návrhy re-
zoluce Rady bezpečnosti OSN. První se týkal humanitární pomoci Sýrii a počítal mj. 
s odhlasováním případných sankcí proti těm, kdo budou klást překážky této pomoci. 
Druhý návrh požadoval po Mezinárodním trestním soudu, aby vyšetřil válečné zlo-
činy spáchané tamním režimem a ozbrojenými opozičními skupinami, přičemž pod-
le ruského hodnocení návrh neměl vyvážený charakter.259

 
c) Vojenské zapojení Ruské federace na podporu Asadova režimu
V létě 2015 se vojenská situace Asadových jednotek a jejich spojenců, tj. libanonské-
ho Hizballáhu a íránských šíitských milicí, nevyvíjela dobře. Na přelomu září a říj-
na téhož roku proto Rusko, na základě žádosti prezidenta Asada, překvapivě zaháji-
lo přímé vojenské zapojení do syrského konfliktu, vedené pod hlavičkou boje proti 
mezinárodnímu terorismu. Série leteckých úderů na cíle protivládních sil se zúčastni-
lo přes padesát letounů a vrtulníků. Podle ruského listu Kommersant Ruská federace 
zformovala na letecké základně v Hmímímu plnohodnotnou leteckou smíšenou sku-
pinu s bombardéry Su-24M a Su-34, bitevníky Su-25SM a víceúčelovými stíhacími 
letouny Su-30SM. Působí zde rovněž bitevní a víceúčelové vrtulníky Mi-24 a Mi-8. 
Letecké údery, které byly zaměřeny proti všem protivládním skupinám, zejména is-
lamistickým uskupením armády Džajš al-Fatah (Armády dobytí) a Fronty an-Nusrá 
hlásící se k al-Káidě, měly pomoci zkonsolidovat pozice vládních sil před jejich oče-
kávanou ofenzivou.

V listopadu 2015 došlo v syrsko-tureckém vzdušném prostoru k sestřelení ruské-
ho stíhacího bombardéru SU-24 tureckým letounem a následnému ubití ruského let-
ce protureckými protiasadovskými bojovníky. Incident vyvolal silné zhoršení rusko-
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-tureckých vztahů a vedl mj. k přísunu dalších moderních ruských zbraní do oblasti 
bojů, včetně protiraketového systému S-400 a vyzbrojení ruských letounů řízenými 
střelami vzduch-vzduch. Ruské letecké a raketové údery proti všem uskupením pro-
tivládních sil, včetně skupin vycvičených a vyzbrojených USA, trvaly až do konce 
února 2016, kdy došlo k sjednání americko-ruské dohody o příměří v Sýrii. Dohoda 
současně umožňovala pokračovat v leteckých úderech, avšak pouze proti silám tero-
ristické organizace Fronty an-Nusrá a tzv. Islámského státu.

V polovině března 2016 prezident Putin překvapivě nařídil, z deklarovaného důvo-
du splnění úkolů, stáhnout ze Sýrie hlavní ruské síly. Přitom námořní základna v Tar-
tusu a nová letecká základna v Hmímímu měly zůstat nadále plně využitelné. V ope-
račním režimu také zůstal protiletadlový a protiraketový systém. Stažení bylo údajně 
konzultováno se syrským prezidentem Asadem. Západní pozorovatelé dávají tento 
krok do souvislosti, kromě významné ruské pomoci vládním silám v jejich úsilí zís-
kat opět kontrolu nad značnou částí území, také s možnou ekonomickou situací země. 
Své tvrzení zdůvodňují těžkostmi ruské ekonomiky v důsledku mezinárodních sank-
cí a nízkých cen ropy, s nezanedbatelnou zátěží nákladné syrské vojenské angažova-
nosti v denní výši okolo 3 mil. USD.260

d) Americko-ruská dohoda o spolupráci v syrském vzdušném prostoru
Po ruském vojenském zapojení do konfliktu podepsaly Ruská federace a USA, z důvo-
du bezpečnosti letového provozu a využívání bezpilotníků (dronů) v syrském vzduš-
ném prostoru, memorandum o porozumění. Nepublikovaná dohoda obsahuje údajně 
soubor pravidel a omezení s cílem zabránit incidentům mezi ruskými letouny a letou-
ny koaličních sil vedených Spojenými státy při provádění průzkumných letů a úderů 
proti bojovníkům tzv. Islámského státu a dalších teroristických organizací. Dohoda 
umožňuje využívání specifických komunikačních frekvencí a předpokládá vytvoření 
pozemní spojovací linky mezi velitelskými centry obou stran.

Podle USA dohoda neumožňuje sdílení zpravodajských ani cílových informací. 
Americký mluvčí tlumočil přesvědčení Spojených států, že „…ruská strategie v Sý-
rii je kontraproduktivní a ruská podpora Asadovu režimu syrskou občanskou válku 
pouze zhoršuje“. V prohlášení ruského ministerstva obrany se v souvislosti s doho-
dou uvádí určité zklamání, že dokument se vztahuje pouze na technicko-vojenské 
otázky. Neobsahuje např. ruskou stranou navrhovanou řadu blíže nespecifikovaných 
opatření k prohloubení rusko-americké vojenské spolupráce proti hrozbě mezinárod-
ního terorismu.261
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e) Hlavní důvody angažovanosti Ruské federace v Sýrii
Podle hodnocení L. Tichého ruský postoj ve vztahu k režimu syrského prezidenta Asa-
da tvoří několik faktorů motivovaných strategickými zájmy. Tyto zájmy jsou podle 
racionalistů vedeny racionálním rozhodováním a podle konvenčních konstruktivis-
tů jsou ovlivňovány normami. Ruské strategické zájmy v Sýrii tak mají charakter:

● normativně-politický (negativní postoj k západním vojenským intervencím, kte-
ré jsou podle Ruska v rozporu s mezinárodními normami);

● (geo)politicko-normativní (normativně-kritický postoj Ruska ke změnám režimu 
a strach z rozšíření nestability v Sýrii do prostoru SNS a Ruské federace. Rus-
ko nechce dopustit opakování osudu tzv. barevných revolucí v Gruzii v r. 2003, 
v Kyrgyzstánu v r. 2005 a na Ukrajině v letech 2004 a 2014 ve zbývajících ze-
mích Společenství nezávislých států);

● bezpečnostně-normativní (v kontextu norem je důraz položen na mezinárodní 
bezpečnost ohroženou přelitím syrské občanské války do dalších zemí). Exis-
tuje rovněž obava z destabilizace ruského severního Kavkazu ze strany radikál-
ních islamistických sítí v Sýrii. V syrské občanské válce podle některých exper-
tů došlo asi v polovině r. 2012 k určitému zlomu, kdy v protivládních operacích 
začali převažovat náboženští extremisté nad Svobodnou syrskou armádou (FSA) 
a dalšími sekulárními rebely. V Sýrii tak už primárně nebojovali Syřané za svo-
bodu a ustanovení demokracie, ale zahraniční bojovníci a žoldáci. Islamistický 
charakter bojů a riziko rozšíření syrského konfliktu, vedle Iráku i do dalších blíz-
kovýchodních oblastí, také představuje jeden z hlavních argumentů Ruské fe-
derace proti násilnému sesazení B. Asada.262 Publicista Vladimír Diviš soudí, že 
Moskvě přitom přednostně nejde o udržení Asada u moci za každou cenu. Dů-
ležitější je pro ni likvidace už téměř tří tisíc džihadistů s ruským pasem, bojují-
cích za tzv. Islámský stát. Ruské obavy vyvolává ještě dalších šest až devět ti-
síc radikálních islamistických spolubojovníků z postsovětských středoasijských 
republik, kteří by mohli v případě porážky IS snadno infiltrovat na území RF.263 
G. I. Mirskij, ruský specialista na Blízký východ, vyložil syrský konflikt v regi-
onálních podmínkách jako snahu sunnitské Saúdské Arábie a Kataru svrhnout 
proíránský Asadův režim šíitských alavitů;264

● ekonomicko-vojenský (snaha o pokračování prodeje ruských zbraní do Sýrie 
a udržování syrského přístavu Tartus);

● energetický (blokování alternativní dopravní trasy z Blízkého východu do EU).265
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K motivaci ruské vojenské intervence uvedla Angela Stent v analytickém článku 
ve Foreign Affairs, že „rozvrat v Iráku, Sýrii a v severoafrických zemích, zejména 
v Libyi, kombinovaný se vzestupem tzv. Islámského státu, demonstruje v Putinových 
očích neúspěch Západu v důsledku nedomýšlení následků podkopávání regionálních 
autoritářských států“. Putin se rovněž obává, že chaos na Blízkém východě posílí is-
lamistický extremismus na ruských hranicích a potenciálně v Rusku samotném. Rus-
ká vojenská aktivita má současně zaručit Moskvě rozhodující slovo o tom, kdo bude 
v Sýrii vládnout i v případném postasadovském období. Vojenskou intervencí, de-
monstrující mj. reálnou a rychle rostoucí sílu ruské armády s modernizovanou vý-
zbrojí, mělo současně ruské vedení poslat vzkaz regionálním hráčům, že na rozdíl od 
Spojených států, které např. v r. 2011 neudělaly nic pro zachování egyptského prezi-
denta Husního Mubaraka u moci, Rusko se za vůdce a vlády v případě lidových po-
vstání umí postavit. Podle Stentové je tak syrský gambit Ruské federace částí širšího 
záměru na obnovení ruského vlivu na Blízkém východě. Na dokreslení lze uvést, že 
ve druhé polovině r. 2015 vedoucí představitelé Egypta, Izraele, Jordánska, Kuvaj-
tu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů navštívili Moskvu. Někteří z nich 
také podepsali dohody o nákupu ruských zbraní. V červenci se Saúdská Arábie zavá-
zala zvýšit investice do ruských zemědělských projektů na 10 mld. USD. Izrael udr-
žuje s Ruskem stálý dialog o vývoji situace v Sýrii, mj. k zajištění bezpečnosti letec-
kého provozu, v souvislosti s občasnými izraelskými leteckými údery proti pozicím 
proasadovských spolubojovníků libanonského Hizballáhu. Izraelští představitelé, kte-
ří v oficiálních vyjádřeních zastávají kategorické protiasadovské postoje, údajně sdí-
lejí ruské preference na zachování asadovského režimu, protože z hlediska izraelské 
bezpečnosti by v případě nekontrolovaného vývoje v postasadovském období byla 
syrsko-izraelská hranice zřejmě zranitelnější. V kalkulacích prezidenta Putina údaj-
ně hrají úlohu rovněž domácí politické faktory související s přetrvávajícími sankce-
mi USA a EU v důsledku anexe Krymu a ruské vojenské angažovanosti na východě 
Ukrajiny. Putin údajně kalkuluje s tím, že příměří a rozhodnutí proruských separatistů 
o odložení místních voleb na východě Ukrajiny by mohlo vést k částečnému omeze-
ní unijních sankcí. Stentová soudí, že Rusko v této souvislosti hodlá vojenskou anga-
žovaností v Sýrii změnit své dosavadní vnímání Západem jako podněcovatele kon-
fliktu do nové role, tj. „odpovědného vůdce v globální kampani proti terorismu“.266

f) Negativní dopady ruské podpory Asadovu režimu
V důsledku jednoznačné podpory syrskému režimu ztratilo Rusko v ekonomické rovi-
ně podle L. Tichého řadu obchodních kontraktů, především na dodávky zbraní v hod-
notě přibližně 10 mld. USD. V oblasti zahraniční politiky došlo ke zhoršení vztahů 
především se sunnitskými arabskými zeměmi Perského zálivu a s Tureckem. V bez-
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pečnostní rovině hrozí Rusku možná odveta ze strany různých sunnitských radikál-
ních skupin, včetně tzv. Islámského státu, které vyhrožují teroristickými útoky na 
ruské území a narušením křehké stability severokavkazské oblasti. K tomu by moh-
lo dojít např. podporou sunnitské opoziční islamistické teroristické skupině Emirát 
Kavkaz, usilující o odtržení severního Kavkazu od Ruska a vytvoření samostatného 
multietnického státu sjednoceného ideou sunnitského fundamentalismu – salafismu.267

5. TURECKO

a) Rusko-turecké vztahy v době prezidentství Borise Jelcina
V době bipolárního rozdělení světa se Turecko, jako členská země NATO, řadilo mezi 
nepřátelské sousední státy tehdejšího Sovětského svazu. Na jeho území bylo něko-
lik amerických vojenských základen. Rozmístění amerických řízených střel s jader-
nými hlavicemi u hranic se SSSR se také stalo jedním z hlavních důvodů vypuknutí 
tzv. kubánské raketové krize v r. 1962, kdy lidstvo stálo před hrozbou vypuknutí ce-
losvětového jaderného konfliktu.

Po skončení studené války a rozpadu Sovětského svazu v r. 1991 procházely rus-
ko-turecké vztahy, i když předchozí nepřátelství skončilo, složitým vývojem. Tento 
vývoj nicméně charakterizovala, alespoň do vypuknutí občanské války v Sýrii a rus-
kého vojenského zapojení do jejího průběhu, oboustranná snaha o řešení konfliktních 
situací a udržování vyvážených vztahů. V souvislosti s vypuknutím arménsko-ázer-
bájdžánského konfliktu o Náhorní Karabach v r. 1992, ve kterém Rusko podporova-
lo Arménii a Turecko stálo na straně Ázerbájdžánu, navštívil turecký předseda vlády 
Suleyman Demirel v květnu téhož roku Moskvu. Kromě snahy o řešení zmíněného 
konfliktu bylo účelem Demirelovy návštěvy rovněž vyvrátit ruské znepokojení z tu-
reckých snah rozšiřovat vliv sunnitského islámského Turecka mezi turkickými náro-
dy ve středoasijských republikách, které byly před zánikem Sovětského svazu jeho 
součástí. Na závěr návštěvy Demirel podepsal s ruským prezidentem Borisem Jelci-
nem Smlouvu o přátelství a spolupráci. V první polovině devadesátých let podepsaly 
obě země ještě několik hospodářských smluv, např. o dodávkách ruských zbraní nebo 
plynu a ropy do Turecka. V době vypuknutí první rusko-čečenské války (1994–1996) 
obvinil prezident Jelcin Turecko, že se podílelo na výcviku čečenských povstalců.268

 
b) Vývoj vztahů za prezidenství Vladimira Putina a Dmitrije Medveděva 
do vypuknutí syrské občanské války
Obvinění vůči tureckému vedení z tolerování přítomnosti čečenských separatistů 
v Turecku vznesl rovněž prezident Putin v době druhé čečenské války (1999–2009). 
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Nicméně obě země se přes uvedené obvinění dohodly na posílení boje proti teroris-
mu. O určitém zlepšení vztahů svědčila i Putinova návštěva v Turecku v r. 2004, v je-
jímž průběhu podepsal s tureckým prezidentem Ahmetem Necdetem Sezerem několik 
dohod o spolupráci. Prezident Medveděv v průběhu svého jednání v Ankaře v květnu 
2010 dokonce označil vztahy s Tureckem za „strategické“. S tureckými představite-
li také podepsal sérii dohod o spolupráci v oblasti dopravy, boje proti pašování drog 
a školství. Ve stejném roce obě země rovněž uzavřely dohodu o vybudování jaderné 
elektrárny v Akkuyu na tureckém pobřeží Středozemního moře.269

c) Vliv syrské občanské války a ruské anexe Krymu na výrazné zhoršení 
vzájemných vztahů
S vypuknutím syrské občanské války v r. 2011, kdy Rusko jednoznačně podporova-
lo vládu prezidenta Asada a Turecko naopak usilovalo o její svržení, se vztahy obou 
zemí začaly radikálně zhoršovat. V říjnu 2012 vyvolalo diplomatickou roztržku tu-
recké zadržení syrského letadla letícího z Ruska na základě podezření, že na palubě 
jsou zbraně pro syrské jednotky. Odlišné názory na řešení syrské krize se potvrdily 
v průběhu následné návštěvy prezidenta Putina v Turecku v prosinci téhož roku. Pod-
le vyjádření Putina pro novináře „Rusko a Turecko zatím nemohou nalézt společný 
přístup k syrskému urovnání“. V říjnu 2013 vzlétly dva turecké stíhací letouny proti 
ruskému průzkumnému letounu, který se přiblížil k syrsko-turecké vzdušné hranici.

V r. 2014 se kromě odlišných postojů k řešení situace v Sýrii vztahy Ruska s Tu-
reckem vyhrotily i v důsledku ruského anektování Krymu v době vyostření rusko-
-ukrajinského konfliktu. Důvodem je skutečnost, že Turecko dlouhodobě má, ještě 
z doby osmanské říše, úzké vazby na krymské Tatary. Ankara také několikrát upozor-
nila na údajně systematické porušování práv této etnické menšiny a na represe vůči 
nim ze strany ruských úřadů, nicméně k protiruským sankcím Západu se nepřipoji-
la.270 Publicista V. Diviš, který se dlouhodobě zabývá problematikou Ruské federace 
a Ukrajiny, v článku věnovaném činnosti předáků exilového krymskotatarského par-
lamentu (medžlisu) sídlícího v Kyjevě poukázal na souvislost jejich svévolného za-
bírání pozemků v jihoukrajinské Chersonské oblasti s obdobnou nelegální činnos-
tí krymských Tatarů probíhající od devadesátých let na Krymu. Radikální přívrženci 
krymsko  tatarského medžlisu, ve spojenectví s bojůvkami krajně pravicového ukra-
jinského uskupení Pravý sektor také v listopadu 2015 blokovali celnice na krymsko-
-ukrajinské hranici a ničili sloupy elektrického vedení směřujícího na poloostrov. Pod-
le vyjádření Lenura Isljamova, viceprezidenta Světového kongresu krymských Tatarů, 
organizující na Ukrajině své etnické krajany a muslimské souvěrce k podvratným ak-
cím proti krymským úřadům, veřejně prozradil, že turecká vláda financuje a mate-
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riálně i jinak podporuje separatistické krymskotatarské organizace působící na jihu 
Ukrajiny a údajně i na území Krymu. Možnou ruskou reakcí na tyto protiruské akti-
vity Turecka by mohla být zvýšená podpora syrským a iráckým Kurdům, jak to také 
naznačují zatím opatrná prohlášení některých ruských činitelů, že „případně nelze 
vyloučit obnovení aktivnější podpory kurdských emancipačních snah Moskvou“.271

Koncem září 2015 došlo k vyhrocení vzájemných vztahů po razantním ruském vo-
jenském zapojení do bojů ve prospěch syrských vládních jednotek. Ruské letouny za-
čaly bombardovat pozice opozičních skupin v severozápadní oblasti Sýrie, mj. v blíz-
kosti tureckých hranic. Zde především působí syrští Turkmeni, mající všestrannou 
podporu ze strany Turecka. V říjnu 2015 narušil turecký vzdušný prostor ruský letoun, 
což ruská strana zdůvodnila zhoršeným počasím. Ve stejném měsíci turecká armáda 
také sestřelila ruský dron, který se objevil nad tureckým územím u syrských hranic.

Nepřátelské vztahy se dále vyhrotily po sestřelení ruského stíhacího a bombardo-
vacího letounu Su-24 tureckým letounem F-16 v syrsko-tureckém vzdušném prosto-
ru 24. listopadu 2015. NATO v této souvislosti vyjádřilo solidaritu s Tureckem, sou-
časně však alianční země vyzvaly oba státy ke zdrženlivosti a hledání cest k snížení 
napětí. Ruskou výzvu, aby se turecká strana za tento incident omluvila, potrestala vi-
níky a uhradila způsobenou škodu, vedení Turecka odmítlo. Rusko na turecký neú-
stupný postoj reagovalo vyhlášením sankcí s platností od ledna 2016. Zahrnovaly ze-
jména omezení turismu, obnovení vízové povinnosti pro turecké občany, zastavení 
dovozu tureckých potravin, omezení spolupráce ve stavebnictví aj. Sankce se netýkaly 
dodávek ruského plynu Turecku, ve kterých Rusko patří k největším tureckým doda-
vatelům. Pozastavený však byl projekt výstavby plynovodu Turkish Stream, který by 
měl vést z ruského Novorossijsku pod Černým mořem do tureckého Kiyikoy a pře-
bytky dodávek následně i do evropských zemí. Krize znejistila i budoucnost výstav-
by první jaderné elektrárny v Akkuyu, k jejíž realizaci turecká vláda udělila souhlas 
ruské státní společnosti Rosatom v r. 2013. Koncem června 2016 však oznámila rus-
ká strana, že turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zaslal dopis prezidentovi Puti-
novi, v němž se za sestřelení letounu omluvil, čímž splnil jednu ze tří ruských podmí-
nek pro opětovné urovnání vztahů.272 Vstřícný postoj obou zemí vyvrcholil setkáním 
tureckého prezidenta Erdoğana s ruským prezidentem Putinem 9. srpna 2016 v Pet-
rohradu. V průběhu schůzky se oba představitelé dohodli na postupném obnovení tu-
ristických, hospodářských a dalších vztahů, existujících před roztržkou.273

S pokračujícími ruskými leteckými údery a pozemním vojenským tlakem syrských 
jednotek vůči protureckým milicím v blízkosti syrsko-tureckých hranic se význam-
ně snížily šance Ankary na vytvoření nárazníkového pásma a dlouhodobě prosazova-
né bezletové zóny v přibližně 100 km dlouhém pásmu podél syrské hranice s Turec-
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kem. Pásmo ovládá tzv. Islámský stát, pro který znamená záruku vnějšího kontaktu. 
Turecko podporuje dobytí pásma protureckými milicemi s leteckou podporou vlast-
ní a USA a má obavy z možnosti obsazení pásma kurdskými bojovníky (YPG) z De-
mokratické sjednocené strany (PYD), majících americkou vojenskou a ruskou poli-
tickou podporu. Pokud by Kurdové v tomto úsilí uspěli, došlo by k propojení dvou 
sousedících kurdských enkláv a případnému vytvoření kurdské autonomní oblasti Ro-
java pod kontrolou jednotek YPG, které např. v úspěšných bojích s džihádisty o měs-
to Kobani letecky podporovaly USA. Podle tureckého hodnocení tyto jednotky těsně 
spolupracují se Stranou kurdských pracujících (PKK), kterou Turci označují za tero-
ristickou organizaci.274

Koncem prosince 2015 Rusko nabídlo z praktických důvodů Turecku, aby se spo-
lečně s Ruskem, Íránem, Sýrií a Irákem podílelo v Bagdádu na spolupráci zpravodaj-
ských služeb a na výměně zpravodajských informací o teroristických organizacích na 
území Sýrie a Iráku. Turecký prezident Erdoğan nabídku odmítl s odůvodněním, že 
„nemůže sedět vedle prezidenta, jehož legitimita není důvěryhodná“, čímž měl zřej-
mě na mysli syrského prezidenta Asada.275

 
6. IZRAEL

Časté vzájemné kontakty nejvyšších ruských a izraelských představitelů, stejně tak 
jako všestranná ekonomická spolupráce, včetně vojenské a mj. koordinace vojenských 
aktivit v Sýrii, svědčí o dobrých vztazích mezi oběma zeměmi. Návštěva izraelské-
ho prezidenta R. Rivlina v Moskvě a jeho jednání s prezidentem Putinem v březnu 
2016, krátce po ruském oznámení o částečném stažení ruských vojenských kapacit 
ze Sýrie, označovali mnozí političtí pozorovatelé za další projev prohlubování vzta-
hů mezi oběma státy. (Poznámka autora: k rusko-izraelským vztahům blíže viz kapi-
tola věnovaná Izraeli.)

Podle hodnocení některých izraelských expertů na ruskou politiku existuje několik 
důvodů pro zachování a prohlubování těchto vztahů. Skončila především doba stude-
né války, kdy obě země byly automaticky řazeny v geopolitickém soupeření do pro-
tikladného tábora. Některá hodnocení rusko-izraelských vztahů také uvádějí, že Rus-
ká federace má údajně v současnosti lepší vztahy s Izraelem než s většinou arabských 
států, které byly v době bipolarity jeho hlavními regionálními spojenci.

Ofer Israeli se domnívá, že v ruských úvahách hraje významnou úlohu „uznání Iz-
raele jako blízkovýchodní oázy stability s relativně předvídatelnou politikou“, což 
umožňuje Rusku snadnější koordinaci v otázkách ruského zájmu. Strategický vý-
znam Izraele v regionu, v důsledku jeho vojenské síly, hraje podle Israeliho rovněž 
důležitou úlohu.
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Na relativně těsné přátelské vztahy, které z izraelské strany podle profesora Zeeva 
Khanina, experta na ruskou problematiku, pozitivně ovlivnili zejména premiér Ben-
jamin Netanjahu a bývalý ministr zahraničních věcí Avigdor Lieberman, jenž je imi-
grantem z bývalého Sovětského svazu, by se však mělo nahlížet střízlivě. Jak uvedl 
Z. Khanin, mezi oběma zeměmi neexistuje strategické partnerství, pouze normální 
spolupráce v oblastech společného zájmu, která však v jiných otázkách neexistuje. 
Základ společného zájmu např. umožňuje Rusku brát v úvahu izraelské obavy z mož-
nosti íránského úsilí o otevření fronty proti Izraeli na Golanských výšinách, prostřed-
nictvím proxy bojovníků Hizballáhu. Současně však profesor Khanin tvrdil, že Rusku 
údajně „…nevadily izraelské údery na dodávky zbraní Hizballáhu, které se uskuteč-
nily mimo syrské území“. Za příklad výzvy stojící před Izraelem po ruském snížení 
vojenských aktivit v Sýrii Khanin uvedl neutralizování hrozby vyplývající z posíle-
ní radikálních islamistických sil, včetně Íránu a Hizballáhu, která vznikla v důsledku 
zvýšené angažovanosti Ruska v Sýrii.276
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VIII. Turecko

1. ÚVOD

Turecko je muslimskou nearabskou zemí a podle znění ústavy z osmdesátých let for-
málně sekulární republikou, avšak se stále sílícím tlakem na její změnu ve prospěch 
narůstající islamizace společnosti. Geograficky se řadí do širšího blízkovýchodního 
okolí, a proto se také např. nepočítá s tureckým začleněním do prosazovaného vytvo-
ření blízkovýchodní zóny bez všech zbraní hromadného ničení. Turecko nicméně její 
zřízení podporuje.277 Geografická poloha zemi začleňuje mezi balkánské, kavkazské 
a středoasijské státy, s přístupem do Středozemního, Egejského, Černého, Marmar-
ského a Kaspického moře. Dává tak této, téměř 78milionové zemi, zvláštní význam 
a výhodu z hlediska možného ovlivňování tamního vývoje.

Tureckou současnou blízkovýchodní politiku charakterizuje relativně těsná spolu-
práce se sunnitskými arabskými zeměmi Perského zálivu, ambivalentní vztahy s Írá-
nem, jednoznačné protiasadovské zaměření v syrské občanské válce a rozporný pří-
stup k boji proti islamistům tzv. Islámského státu (dále IS) a dalších teroristických 
organizací. Převládající rozpornost této politiky, projevující se mj. v podpoře hnutí 
Muslimského bratrstva, které naopak uvedené arabské země označují za teroristickou 
organizaci, a dále v častých útocích proti syrským Kurdům, jejichž efektivitu v boji 
proti IS oceňují např. USA, činí z Turecka sice vlivného, avšak často nevypočitatelné-
ho mocenského hráče. Odlišný přístup k hnutí Muslimského bratrstva se vyhrotil ze-
jména ve vztahu Turecka s Egyptem v době egyptského vojenského převratu v r. 2013, 
který vyústil v odstranění vlády Mohammada Mursího, majícího jednoznačnou turec-
kou podporu. Rozpor vedl k snížení úrovně diplomatických vztahů a mj. k ukončení 
společných námořních cvičení.278

Se sunnitskými arabskými zeměmi Perského zálivu, v čele se Saúdskou Arábií, Tu-
recko sdílí znepokojení z íránského ovlivňování situace v blízkovýchodním regionu, 
zvláště jeho podpora Asadovu režimu v Sýrii a šíitské vládě v Iráku. Neprojevuje však 
vůči Íránu tak jednoznačně nepřátelský postoj jako zmíněné arabské státy a rovněž Iz-
rael. Sjednání íránské jaderné dohody a ukončení protiíránských sankcí Turecko pod-
pořilo. Její význam oceňuje především z hlediska možnosti dalšího prohloubení tu-
recko-íránské obchodní spolupráce. Narůstající regionální izolovanost země vyvolala 
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v polovině r. 2016 určité změny v zahraniční politice Turecka, které se projevily urov-
náním vztahů s Izraelem a Ruskou federací a úmyslem normalizovat vztahy se Sýrií.

Určité mimořádné postavení této převážně sunnitské muslimské země umocňu-
je členství v Severoatlantické alianci. Její význam pro Alianci spočívá, podobně jako 
v dobách studené války, především ve strategické poloze a rovněž v početnosti ozbro-
jených sil, jejich moderní výzbroji a vycvičenosti. Poloha země byla např. výhodná 
pro umístění radaru, který je od r. 2012 součástí budované alianční protiraketové obra-
ny, oficiálně zdůvodňované hrozbou íránského raketového programu. Turecko rov-
něž patří mezi pět aliančních zemí, ve kterých jsou rozmístěny americké taktické JZ. 
Země dlouhodobě usiluje o sjednání Asociační dohody s EU, která by ji umožnila, po 
splnění příslušných podmínek, unijní členství.

Kontroverzní vnitropolitický vývoj v zemi, zejména v posledních letech, dokumen-
tuje zvýšené úsilí prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana o vytvoření prezidentského 
systému a posílení islámského charakteru země. Některá nedemokratická vládní opat-
ření k omezení svobody projevu, související s tímto trendem, a neochota tureckého 
vedení řešit kurdský problém jednáním, vyvolávají kritiku mezinárodního společen-
ství. O rozpolcenosti turecké společnosti a složitém vývoji v armádě a dalších slož-
kách státní správy, zejména v soudnictví, svědčil neúspěšný pokus o vojenský převrat 
z poloviny července r. 2016.

2. TURECKO-ÍRÁNSKÉ VZTAHY

a) Úvod
Obě země mají několik společných rysů. Sdílejí např. přibližnou geografickou polo-
hu, kulturu, muslimské náboženství, i když s odlišnou orientací (turečtí sunnité a írán-
ští šíité) a rovněž dlouhou historii konfliktů a spolupráce. Historicky byly Turecko 
a Írán regionálními rivaly, což se projevovalo zejména v 15. a 16. století, v době exi-
stence osmanské a perské říše. V 16. století Perská říše, podle Henriho J. Barkeyho, 
konvertovala k šíitskému islámu, údajně částečně proto, aby se odlišila od sunnitské-
ho chálifátu osmanské říše.279 Tehdy obě říše spolu několikrát bojovaly a přes uzavře-
nou smlouvu o vytyčení vzájemných hranic, z první poloviny 17. století, ozbrojené 
konflikty dále pokračovaly.

Ve dvacátých letech minulého století Turecko a Írán podepsaly první Smlouvu 
o přátelství, stavějící na neutralitě, přátelství a vzájemném neútočení. Turecko-írán-
ská územní smlouva z třicátých let de facto pouze formalizovala staletí trvající neměn-
nost vzájemné hranice. O relativně těsné spolupráci v následujících letech v bezpeč-
nostní a ekonomické oblasti svědčí začlenění obou zemí do různých mnohostranných 
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uskupení. V padesátých letech se např staly, společně s Irákem, Pákistánem a Velkou 
Británií, členy bezpečnostního paktu Organizace centrální smlouvy (CENTO), který 
byl nástupcem Bagdádského paktu.280 (Poznámka autora: Činnost CENTO skončila 
v r. 1979 v souvislosti s nástupem Saddáma Husajna do čela Iráku a íránskou všeli-
dovou revolucí.) V šedesátých letech minulého století obě země, společně s Pákistá-
nem, také založily Regionální spolupráci pro rozvoj (Regional Cooperation for Deve-
lopment, RCD), orientovanou na společné ekonomické projekty. Írán a Turecko jsou 
také např. členy Organizace ekonomické spolupráce (Economic Cooperation Organi-
zation, ECO), založené v polovině osmdesátých let a složené z deseti, převážně stře-
doasijských a jihoasijských zemí.281

b) Vztahy po íránské všelidové revoluci v r. 1979 do tzv. arabského jara
Vývoj turecko-íránských vztahů po íránské všelidové revoluci v r. 1979 rozděluje 
Hen ri J. Barkey, který je americkým expertem na blízkovýchodní problematiku, do 
tří fází. Odlišují se jednak vnitropolitickým vývojem v obou zemích, ale také někte-
rými vnějšími okolnostmi majícími dopad na vzájemnou spolupráci.282

 
První fáze
Íránská všelidová revoluce odstranila císařství šáha Rezy Pahlavího, s jeho sekulární 
politikou a nastolila šíitský teokratický režim. Turecko poměrně rychle uznalo nový 
režim a nepodílelo se ani na amerických sankcích v souvislosti se zadržováním ame-
rických rukojmí na velvyslanectví USA v Teheránu. V době studené války tak Spoje-
né státy v důsledku revoluce ztratily nejen významného spojence, ale rovněž kontrolu 
nad radarovou stanicí včasného varování, umístěnou na íránském území k monitoro-
vání sovětských raketových zkoušek. K revoluci došlo ve stejném roce, kdy tehdej-
ší Sovětský svaz zahájil invazi do Afghánistánu. Obě události zvýšily strategický vý-
znam Turecka pro Západ. V září r. 1980 převzala moc v Turecku vojenská junta, která 
podle Barkeyho neměla údajně čas na formulování nové politiky vůči Íránu, zvláště 
když krátce na to Irák zahájil válku proti Íránu (1980–1988).283

Druhá fáze
V devadesátých letech se po určitou dobu stalo jedním z hlavních sporných problé-
mů náboženství. Tehdejší turecké vojenské vedení, které jednoznačně setrvávalo na 
sekulárním odkazu z doby zakladatele republiky Mustafy Kemala Atatürka, se obá-
valo veřejně deklarovaného úmyslu íránského Nejvyššího náboženského vůdce ája-
tolláha Chomejního vyvážet islámskou revoluci. Turecko znepokojovala možnost, 
že by se jeho nevyzpytatelný soused pokusil o export extremistických islámských 
myšlenek i na jeho území. Dle např. Şafaka Başe tak spor nespočíval ani tak v rozdí-
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lech náboženských, ale spíše ideologických.284 Kromě těchto sporných otázek Turec-
ko mělo výhrady rovněž vůči íránské podpoře kurdským bojovníkům Kurdské stra-
ny práce (PKK), kteří měli své základny na íránském území. Íránské vedení naopak 
vytýkalo tureckým představitelům, že povolují činnost íránských disidentů v Turec-
ku a země se vměšuje do vývoje v íránské provincii Ázerbájdžán, ve které převážně 
žijí Azerové mající lingvisticky blízko turečtině. Írán také vnímal Turecko, které je 
členskou zemí NATO, jako externí hrozbu. Po skončení irácko-íránské války se roz-
díly rovněž projevovaly ve vztahu k Iráku. Zatímco Turecko usilovalo o posílení sun-
nitského Saddámova režimu a jeho kontroly nad celým územím, včetně kurdské ob-
lasti, íránský zájem byl opačný.285

 
Třetí fáze
Vzájemná nedůvěra, vycházející z náboženských a jiných neshod, se částečně zmír-
nila odstoupením vojáků z vedení státu a vzestupem vlivu turecké středopravicové 
Strany spravedlnosti a rozvoje (dále AKP), která měla silnou voličskou podporu v tra-
dičních islámských kruzích. Pozdější volební vítězství této strany a jmenování Re-
cep Tayyipa Erdoğana předsedou vlády v r. 2003 také přineslo posílení islamistických 
prvků do turecké společnosti. V této souvislosti začalo turecké, tentokrát již civilní 
vedení, více vnímat Írán, v rámci vzdálenějšího blízkovýchodního okolí, jako islám-
skou zemi.286 Jak upozorňuje Gareth Jenkins, hlavní etnicko-náboženský rozdíl však 
přetrvával, a sice většinová šíitská íránská společnost v kontrastu s tureckým státem 
s většinovým sunnitským obyvatelstvem. Přes určité sblížení tak nedošlo k odstraně-
ní příčin rivality, spočívající zejména v aspiraci na regionální pozici islámského ide-
álu a hegemona.287

Na postupný rozvoj užší spolupráce měla paradoxně pozitivní vliv mj. dlouhodo-
bě stagnující problematika začlenění Turecka do EU. Turecko, v reakci na tuto situa-
ci, současně s posilováním vlivu AKP, začalo měnit zahraničněpolitické priority.288 
V rámci celkového provádění nezávislejší politiky byla jejich projevem mj. sílící tu-
recká angažovanost v blízkovýchodním regionu.289 Snaha o zlepšení vztahů se sou-
sedními zeměmi, v rámci koncepce „nulových problémů se sousedními státy“, se 
vztahovala i na Írán, který byl v té době vystaven tlaku Západu a uvalení sankční-
ho režimu, kvůli svému jadernému programu. Turecko např. podpořilo sporné zvole-
ní kontroverzního Mahmúda Ahmadinežáda íránským prezidentem v červnu r. 2009 
a neprotestovalo rovněž v případě násilného potlačení íránských opozičních protestů 
tzv. Zeleného hnutí. Íránské vedení proto reagovalo na tureckou snahu vstřícně, což 
se projevilo především v prohloubení ekonomické a zvláště energetické spolupráce. 
Dodávky íránského plynu sice pomohly Turecku částečně snížit energetickou závis-
lost na Rusku, avšak umožnily do určité míry vznik narůstající nové závislosti, ten-
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tokrát na Íránu.290 Írán také pomalu začal měnit svůj postoj ke kurdské problemati-
ce. Po letech tolerance vůči aktivitám PKK v Íránu, začalo íránské vedení postupně 
bránit vstupu jeho členům na své území. Íránská politika v kurdské otázce se začala 
měnit po útoku odnože PKK, známé pod názvem Strana svobodného života v Kurdi-
stánu (PJAK), proti íránským bezpečnostním silám.291 V r. 2013 Turecko začalo mír-
nit svůj silový postoj vůči Kurdům, což vedlo z kurdské strany k určitým ústupkům 
a k celkovému zmírnění napětí a násilných útoků.

Turecko a íránský jaderný program
Ke vzájemnému sbližování přispívalo i časté turecké zdůrazňování práva každého 
členského státu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, včetně Íránu, na mírové využí-
vání jaderné energie. V r. 2010 Turecko navíc, společně s Brazílií, zahájily společnou 
iniciativu k dosažení dohody o íránském jaderném programu. V rámci dohody měl 
Írán odvézt do Turecka 1200 kg nízkoobohaceného uranu výměnou za dodávky pa-
livových tyčí pro Teheránský výzkumný reaktor, který vyrábí radioizotopy pro zdra-
votnické účely. Dohodu však odmítly USA i další západní státy, protože tento vývoj 
byl na překážku jejich záměrům na sjednání vlastní dohody s Íránem.292 Není pochyb 
o tom, že v případě úspěchu turecko-brazilské iniciativy by Turecko obhájilo a pro-
kázalo autonomii své politiky vůči Západu a současně posílilo svoji vedoucí úlohu 
v blízkovýchodním regionu. Další tureckou podporou bylo tvrzení o kontraproduk-
tivnosti protiíránských sankcí a negativní hlasování Turecka v Radě bezpečnosti OSN 
o jejich vyhlášení.

Sjednání íránské jaderné dohody turečtí činitelé uvítali. Turecký ministr zahranič-
ních věcí Mevlut Cavusogtlu rovněž prohlásil, že „Írán by měl hrát pozitivní a kon-
struktivní úlohu. Měl by opustit sektářskou politiku a dát přednost řešení politickým 
dialogem.“ Podle vyjádření tureckého ministra financí Mehmeta Simseka byla doho-
da „velkou novinou“ pro tureckou ekonomiku a bilaterální obchod.293

c) Vztahy po tzv. arabském jaru
Se zvolením kontroverzního Ahmadinežáda íránským prezidentem v r. 2009 a jeho 
asertivnější politikou, vypuknutím nepokojů v arabských zemích v rámci tzv. arab-
ského jara v letech 2011–2012 a zahájením občanské války v Sýrii, kde se Írán jed-
noznačně postavil za setrvání prezidenta Asada u moci, se turecko-íránské vztahy 
výrazně zhoršily. Turecko skončilo se zahraničněpolitickou koncepcí „nulových pro-
blémů se sousedními zeměmi“ a zaměřovalo se více na provádění sektářské politiky.

Začalo prohlubovat spolupráci se sunnitskými arabskými státy Perského zálivu, 
vedenými Saúdskou Arábií, na úkor Íránu a jeho spojeneckých zemí, tj. Sýrie a Irá-
ku. Tato změna se projevila i na propadu vzájemného obchodu, který však zásadněj-
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ším způsobem nepostihnul íránské dodávky plynu.294 Turecko začalo zaujímat ostrou 
protiíránskou rétoriku za podporu Íránu syrskému prezidentovi a islámským milicím 
Hizballáhu, bojujících na straně vládních jednotek. Silné výhrady mělo rovněž k írán-
skému ovlivňování vnitropolitického vývoje v Iráku, zejména podpoře iráckým šíit-
ským milicím.

Turecko také ukončilo dočasné dvouleté příměří s Kurdy a obnovilo ozbrojené stře-
ty s bojovníky PKK a letecké bombardování jejich základen v severním Iráku. Míro-
vý proces tak byl z turecké strany účelově přerušen, zejména v souvislosti s aktivní 
a efektivní úlohou syrských Kurdů v bojích s džihádisty tzv. Islámského státu a rov-
něž v důsledku nepříznivého volebního výsledku AKP v r. 2015, na kterém měla do 
určité míry podíl prokurdská Lidová demokratická strana (HDP).295 Na rozdíl od jed-
noznačně odlišných postojů v syrské občanské válce mají Turecko a Írán společný zá-
jem nedopustit, aby syrští Kurdové v Sýrii posílili své postavení.296

V souvislosti s potlačením vojenského puče v červenci 2016 vyjádřil solidaritu tu-
reckému prezidentovi, kromě západních představitelů a Ruska, rovněž íránský prezi-
dent Rúhání. V telefonickém rozhovoru s prezidentem Erdoğanem mj. uvedl, že írán-
ské vedení „vždy stálo za legitimní vládou Turecka a bude tak činit i nadále“. Podle 
íránského prezidenta je stabilita Turecka „enormně důležitá“, a to jak pro jeho zemi, 
tak pro celý region v boji proti terorismu.297

 

3. VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ

a) Úvod
Turecké dějiny začínají v 11. století. V 16. až 17. století existovala rozsáhlá a vliv-
ná Osmanská říše, která v době svého vrcholu zahrnovala téměř celý Balkán, Malou 
Asii, Sýrii, Levantu, Egypt, severní Afriku, Mezopotámii a Arabský poloostrov. Po-
stupně však ztrácela svá území, zejména ve prospěch říše Habsburků a také násled-
kem vzestupu národních hnutí.

Po první světové válce byla větší část oblasti spadající do osmanské říše rozdělena 
podle britsko-francouzské Sykes-Picotovy tajné dohody, sjednané 16. května 1916. 
Dohoda území rozdělovala podle známé zásady „rozděl a panuj“ mezi hlavní kolo-
niální mocnosti, a to bez ohledu na etnickou příbuznost obyvatel jednotlivých částí. 
Tato skutečnost se také stala jedním z hlavních důvodů blízkovýchodních nepokojů 
a ozbrojených konfliktů, které přetrvávají dodnes.

Zbytky osmanské říše byly od r. 1923 přeměněny, pod vedením Mustafy Kemala 
Atatürka, na sekulární tureckou republiku, první svého druhu v muslimském světě.298 
Atatürk zavedl řadu politických reforem, jejichž cílem byla sekularizace společnos-
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ti, vytlačení islámu z veřejného života a celková modernizace země. Novou ideologií 
země se stal kemalismus, neboli reformní směr, např. v zahraniční politice orientova-
ný přednostně na spolupráci se západním světem.299

V průběhu druhé světové války země zastávala politiku neutrality, pouze v jejím zá-
věru se připojila k vítězným mocnostem. Po jejím skončení přešlo Turecko od perma-
nentní vlády jedné strany k parlamentní demokracii. Tento vývoj však narušilo několik 
vojenských převratů v letech 1960, 1971, 1980 a 1997, které často provázely masové 
popravy a mučení oponentů. Turecko je od r. 1952 členskou zemí NATO a dlouhodo-
bě usiluje o členství v Evropské unii. V rámci úsilí o získání autonomie pro kurdskou 
menšinu začala r. 1984 Strana kurdských pracujících (dále PKK) ozbrojený boj proti 
turecké vládě, který stále pokračuje.

b) Založení Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a její význam
Strana spravedlnosti a rozvoje (dále AKP) vznikla jako středopravicová politická stra-
na v r. 2001. Jedním z jejích hlavních zakladatelů a následným vůdcem se stal tehdej-
ší istanbulský starosta Recep Tayyip Erdoğan.

V r. 2002 již AKP vyhrála velkou většinou volby do 550členného jednokomorové-
ho parlamentu, které jí umožnily sestavit, poprvé od osmdesátých let, jednobarevnou 
vládu. Podle Gabriela Pirického byla jednou z hlavních příčin volebního úspěchu pro-
myšlená volební kampaň, která nezdůrazňovala islámské hodnoty, ale soustředila se 
na proevropskou a prointegrační politiku a řešení hospodářských potíží země. Dalším 
důvodem byla silná aliance voličů nižších a středních vrstev společnosti, usilujících 
o zvolení nového a nezkorumpovaného politika, za jakého pokládali Erdoğana.300 Vy-
soké volební vítězství AKP se následně opakovalo v letech 2007 a 2011.

V roce 2007 ovlivnilo vnitropolitický vývoj zahájení vyšetřování údajné ultranaci-
onalistické sítě Ergenekon, v souvislosti s nálezem skladu zbraní a výbušnin. Členy 
spiklenecké organizace byli, kromě politiků, novinářů a právníků, rovněž bývalí vy-
socí důstojníci, kteří údajně usilovali pomocí vojenského puče svrhnout vládu premi-
éra Erdoğana a nastolit sekulární režim. Soudy s účastníky spiknutí se konaly v letech 
2008 a 2013. Většina odsouzených dostala vysoké tresty, včetně doživotí, z nichž ně-
které nejvyšší odvolací soud v dubnu 2016 zrušil.301

V rámci stranického politického systému země nebyla AKP nikdy liberální stranou, 
ale měla zpočátku jasný zájem o demokratizaci Turecka. Proto měla podporu demo-
kratů, liberálů a některých sociálních demokratů. Jak v parlamentu, tak v zahraničí 
začínala mít strana vysoký kredit především v důsledku normalizace civilně-vojen-
ských vztahů, růstu ekonomiky a získávání větší demokratické legitimity, prostřed-
nictvím rostoucí podpory od elektorátu. Unijní přístupový proces měl sloužit jako zá-
ruka pro případ, kdy by konzervativci chtěli vychýlit stranu z dosavadního kurzu.302
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c) Odstup AKP od proklamovaných záměrů
S r. 2009 se však výše zmíněný pozitivní proces začal zpomalovat. V září 2010 se 
v důsledku referenda podařilo tehdejšímu premiérovi Erdoğanovi omezit nezávis-
lost soudnictví a přizpůsobit jeho činnost svým narůstajícím islamistickým a auto-
ritářským představám. Umírnění představitelé ve straně začali být na obtíž, a proto 
z kandidátské listiny v r. 2011 byli odstranění všichni demokraté, liberálové a umír-
nění konzervativci. Nahradili je ideologicky konzervativní islamisté, kteří Erdoğano-
vi projevovali absolutní loajalitu. Vyloučení centristů bylo ukončeno na sjezdu strany 
v r. 2012. V r. 2013 došlo v istanbulském parku Gezi k několika masovým protivlád-
ním demonstracím, které však byly tvrdě potlačeny. O několik měsíců později velké 
korupční skandály dále snížily prestiž prezidenta a strany AKP, která se začala stá-
vat stranou jednoho muže.303 Jak uvedl magazín The Economist z února 2016, strana 
získává vliv v celém spektru společnosti, např. v soudnictví, policii, zpravodajských 
službách, mešitách, veřejném vzdělávání, zdravotním systému a ve sdělovacích pro-
středcích.304

d) Parlamentní volby v červnu 2015
V řádných červnových parlamentních volbách v r. 2015 vládnoucí strana AKP opět 
zvítězila, avšak nezískala dostatečnou většinu k tomu, aby sestavila jednobarevnou 
vládu. Neměla rovněž potřebnou parlamentní podporu pro úpravu ústavy k vytvoře-
ní prezidentského systému. Někteří političtí pozorovatelé označovali průběh voleb 
a jeho výsledek jako určité referendum o osobě prezidenta. Jeho stále zřetelnější am-
bice na rozšíření osobní moci, posilování islamismu v zemi a některé kontroverzní an-
tidemokratické kroky proti opozičním silám a sdělovacím prostředkům, včetně roz-
porného přístupu k boji proti tzv. Islámskému státu, vyvolávaly silnou vnitřní i vnější 
kritiku. Výsledek voleb byl významnou výhrou pro Kurdy, liberály a sekulární Turky, 
sdružené v Lidové demokratické straně (dále HDP), kdy tato prokurdská strana po-
prvé překonala desetiprocentní hranici potřebnou pro zvolení do parlamentu. Tímto 
výsledkem tak významně přispěla k oslabení vládnoucí strany AKP, což se také v ná-
sledném období odrazilo v represivních opatřeních proti HDP. Po selhání koaličních 
jednání mezi AKP a opozičními stranami oznámil turecký prezident Erdoğan konání 
předčasných voleb v listopadu téhož roku.

e) Vývoj mezi volbami
V období mezi volbami došlo v zemi k několika teroristickým útokům směřovaným 
proti kurdským mírovým manifestacím, za jejichž pachatele byli označeni teroristé na-
pojeni na tzv. Islámský stát. Turecká vláda obnovila bombardování kurdských zákla-
den v Iráku a nepřiměřenou silou reagovala na kurdské demonstrace v jihovýchodní 
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provincii, obývané převážně Kurdy. Z Erdoğana se začal stále více stávat autoritářský 
vůdce, země byla polarizovaná, kurdský dvouletý mírový proces se po červnových 
volbách zhroutil a došlo k obnovení násilností ze strany PKK.

Armáda také zahájila pozemní akci v turecké provincii Hakkari a Ankara podle 
agentury Dogan připustila, že speciální jednotky podnikly krátkou operaci na irác-
kém území. Turecká vláda přijala také některé represivní kroky proti sekulárním si-
lám, zejména levicovým a odborovým aktivistům v zemi.

Nálety a obnovení ozbrojených protikurdských aktivit se staly součástí kampaně 
před listopadovými volbami. Kritici vinili prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, že 
chce „kurdskou kartou“ získat hlasy tureckých nacionalistů, obávajících se kurdských 
separačních tendencí, pro stranu AKP.

f) Předčasné parlamentní volby v listopadu 2015
Předvolební kampaň AKP byla zaměřena na zdůrazňování nacionalismu a nutnos-
ti vytvoření „vlády pevné ruky“, na dosažení stability a bezpečnosti k snížení obav 
z nárůstu terorismu. V zemi zavládla intolerance a psychologie strachu z jakékoli kri-
tiky, ve které jakýkoli oponent mohl být označen jako „protistátní“ a „zrádcovský“  
element.305

Ve volbách s převahou opět zvítězila AKP, která tak získala dostatek mandátů pro 
vytvoření jednobarevné vlády. Potřebnou dvoutřetinovou většinu, nutnou k vypsá-
ní referenda o ústavní reformě, však nezískala. Výraznou volební ztrátu utrpěla pro-
kurdská strana HDP v důsledku ostré protikurdské kampaně a nárůstu teroristických 
aktivit v zemi.306

g) Další vývoj
Projevovaly se turecké snahy o větší angažovanost v syrské občanské válce a v Iráku. 
Po sestřelení ruského bojového letounu u syrsko-turecké hranice tureckým stíhačem 
v prosinci 2015 došlo k výraznému zhoršení turecko-ruských vztahů s negativními do-
pady na tureckou ekonomiku a turismus (blíže viz kapitola věnovaná Ruské federaci).

Pokračovalo úsilí prezidenta Erdoğana o obklopení se jednoznačně loajálními stou-
penci. Začátkem května 2016 rezignoval na funkci předsedy vlády Ahmet Davutoğlu, 
který byl také hlavním tureckým vyjednavačem v jednání s EU o migrační dohodě. 
Na mimořádném sjezdu AKP ve druhé polovině května 2016 byl tak zbaven funkce 
jejího vůdce a potvrzena jeho rezignace v čele vlády. Někteří komentátoři jako důvod 
demise uváděli mj. málo důrazné prosazování změny ústavy a narůstání jeho politic-
kého vlivu. V důsledku toho byl novým předsedou vlády jmenován dosavadní minis-
tr dopravy Binali Yildirim, který po své nominaci vyhlásil rozhodný boj proti terori-
smu, tj. proti kurdské povstalecké PKK.307



VIII. Turecko

171

Ve druhé polovině května 2016 schválil turecký parlament vládní návrh na zruše-
ní imunity pro přibližně čtvrtinu poslanců. Nejvíce zasaženou skupinou bude opozič-
ní prokurdská strana HDP, která může přijít až o 50 z 59 poslanců. Důvodem je její 
označení vládou a prezidentem Erdoğanem za politické křídlo teroristické PKK.308 
Zmíněné kontroverzní opatření se také stalo jedním z důvodů, proč německá kanc-
léřka Merkelová sdělila na jednání s prezidentem Erdoğanem 23. května 2016, že An-
kara zřejmě nebude schopná včas splnit podmínky dohody s EU, a proto bude udě-
lení bezvízového styku odloženo z původního termínu 1. července 2016 na pozdější 
dobu.309 V reakci na unijní stanovisko Erdoğan na tiskové konferenci po humanitár-
ním summitu v Istanbulu oznámil, že v případě neodstranění víz se plnění migrač-
ní dohody neuskuteční.310 Nicméně v praktické rovině došlo k následnému výrazné-
mu snížení počtu migrantů přepravujících se po moři do Evropy z tureckého území.

Nezdařený pokus o vojenský převrat v červenci 2016
V duchu nechvalně známé tradice několika vojenských převratů, zejména z doby stu-
dené války, se v polovině července 2016 uskutečnil v zemi pokus o vojenské převzetí 
moci. Zahynulo při něm okolo 260 osob, převážně příslušníků bezpečnostních složek 
z řad oponentů převratu a také civilistů, počty mrtvých pučistů turecká strana neu-
vedla. Pokus zkrachoval, protože pučisté nezískali podporu celé armády, veřejnosti 
a nepodpořily je ani opoziční politické strany. Nepodařilo se jim také uvěznit vedoucí 
státní představitele a získat kontrolu nad sdělovacími prostředky a sociálními sítěmi 
a jednoznačně představit svého vůdce a příslušný manifest. Načasování jeho zahájení 
bylo organizátory zřejmě urychleno, a s tím také zřejmě souvisí jeho špatná organiza-
ce a provedení. Spouštěcím mechanismem podle některých expertů asi bylo získání 
informací o chystaných srpnových čistkách v armádě. Po dočasném uzavření provo-
zu letecké základny Incirlik, ze které startují zejména letouny USA k úderům proti is-
lamistům z tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku, byl její provoz obnoven. Velitel této 
základny byl také obviněn z podílu na pokusu o vojenský převrat.

Průběh a výsledek akce celkově dokumentoval izolaci armády od společnosti, její 
polarizování a snížení prestiže tohoto kdysi hlavního mocenského pilíře a zastánce 
sekulárního a prozápadního charakteru země. Významnou úlohu v mobilizaci islami-
stických stoupenců vlády v ulicích na její podporu, jako odpověď na Erdoğanovu vý-
zvu, sehrály mešity, kterých je v zemi asi 85 000. Prezident Erdoğan označil pokus 
o převrat za „dárek od Boha, protože to umožní udělat čistku v ozbrojených silách“ 
a stoupence převratu začal označovat za teroristy. O tom, že masové čistky byly při-
pravovány s předstihem, svědčí tisíce zatčených, nebo propuštěných oponentů reži-
mu ve státní správě, včetně soudnictví, prokuratury, státního i soukromého školství, 
ke kterým došlo v relativně krátké době po krachu akce. Krátce po potlačení puče byl 
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v zemi vyhlášen tříměsíční výjimečný stav. Umožňuje prezidentovi vládnout pomocí 
dekretů a je využíván vládnoucí garniturou k dalším rozsáhlým čistkám a potlačová-
ní všech forem opozičních projevů.

Za hlavního organizátora převratu označilo turecké vedení imáma Fethullaha Güle-
na a jeho islamistické uskupení Hizmet, jehož je zakladatelem a duchovním vůdcem. 
V Turecku má Hizmet sympatizanty ve všech oblastech státní správy. F. Gülen, kte-
rý je bývalým Erdoğanovým spolupracovníkem, obvinění rezolutně popřel. V souča-
né době se nachází v exilu v USA a Turecko již oficiálně požádalo americké úřady 
o jeho vydání. Zvažování obnovení trestu smrti nejvyššími tureckými představiteli, 
včetně retroaktivní aplikace na pučisty, s odvoláním na „požadavky lidu“, vyvolalo 
ze strany EU kategorické vyloučení možnosti vstupu země do této organizace v pří-
padě realizace záměru. (Poznámka autora: Turecko zrušilo trest smrti v r. 2004 jako 
součást legislativních úprav ke splnění unijních podmínek pro členství země v EU.311)

 

4. HLAVNÍ RYSY POLITIKY TURECKA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

a) Úvod
Nový směr zahraniční politiky AKP, prováděný několik let po jejím založení v r. 2001, 
podle vize svého zahraničního programu do r. 2023, jejímž tvůrcem se stal Ahmet Da-
vutoğlu, se označuje jako neoosmanismus. Oproti dosavadnímu kemalismu její směr 
podporuje např. ambiciózní regionální politiku na Blízkém východě, dále multikultu-
ralismus, mírnější verzi sekularismu aj.312

Po událostech tzv. arabského jara v letech 2011–2012 se však tento směr zahra-
niční politiky, založený na již zmíněné koncepci „nulových problémů se sousední-
mi státy“, začal zásadně měnit. Jeho hlavním rysem se stala asertivnost a interven-
cionismus, které se začaly projevovat v některých kontroverzních krocích, zejména 
vůči Sýrii a Iráku. Hlavním důvodem byla silná obava, aby pokračující americká pří-
tomnost v Iráku a vypuknutí občanské války v Sýrii nevytvořily příznivý prostor pro 
kurdské separatistické záměry. Průvodním jevem bylo dávání stejného rovnítka a te-
roristického označení pro hrozby představované kurdskými bojovníky a islamisty 
z tzv. Islámského státu (dále IS). Své spojence v tomto úsilí Turecko nacházelo pře-
devším v prohlubování vztahů se sunnitskými arabskými státy Perského zálivu, a to 
i přes rozpor spočívající v turecké podpoře hnutí Muslimského bratrstva, které naopak 
zmíněné arabské státy označují za teroristickou organizaci. S větší podporou ze stra-
ny Spojených států Turecko nemohlo počítat, protože USA pokládají kurdské bojov-
níky v Sýrii za nejefektivnější pozemní spojence v boji proti IS, a podporují je proto 
vojensky a logisticky.313 S ohledem na současný vývoj v této oblasti a s přihlédnutím 



VIII. Turecko

173

k pokračujícímu kurdskému problému, jsou zejména aktuální vztahy Turecka se Sýrií  
a Irákem.

Koncem června 2016 došlo ke dvěma událostem, svědčícím o tureckém zájmu do-
sáhnout zlepšení hospodářské situace a v zahraniční politice obrat k vymaňování země 
z rostoucí regionální a globální izolace. Nejdříve předsedové vlád Turecka a Izrae-
le, Binali Yildirim a Benjamin Netanjahu, oznámili překonání šestileté turecko-izra-
elské krize, v důsledku útoku izraelského komanda na tureckou flotilu s humanitární 
pomocí pro Gazu v r. 2010, při kterém zemřelo několik tureckých občanů. Následně 
ruská strana informovala o dopise tureckého prezidenta Recep Tayyipa Erdoğana rus-
kému prezidentu Vladimiru Putinovi, ve kterém se omluvil za sestřelení ruského le-
tounu a vyjádřil ochotu vyřešit v této souvislosti další sporné problémy. Následova-
la schůzka obou politiků v Petrohradu 9. srpna 2016, potvrzující oboustranný zájem 
na překonání krize ve vzájemných vztazích. Nový trend v turecké zahraniční politice 
rovněž dosvědčoval avizovaný záměr předsedy vlády Yildirima, tlumočený 13. čer-
vence 2016 na sjezdu strany AKP, normalizovat vztahy se Sýrií.314

b) Sýrie

Vzájemné vztahy do tzv. arabského jara
Obě sousedící země mají společnou historii, zejména v důsledku 400 let trvající-
ho syrského začlenění v osmanské říši. Současné severosyrské město Aleppo, kte-
ré je svědkem tvrdých bojů, bylo např. ještě v r. 1914 druhým největším městem této 
říše.315 S jejím rozpadem po skončení první světové války a na základě výše zmíně-
né britsko-francouzské Sykes-Picotovy dohody se Sýrie stala francouzským mandát-
ním územím, které trvalo do r. 1946, kdy se země proměnila v parlamentní republiku.

Téměř celá devadesátá léta minulého století měly země nepřátelské vztahy, vyplý-
vající ze sporů o tureckou nejjižnější provinci Hatay, obývanou převážně Araby, a také 
o využívání řek Eufrat a Tigris.316 Dalším problémem, který v té době také kompliko-
val vzájemné vztahy, byla syrská podpora kurdské straně PKK. Ke zlepšení vztahů 
v této otázce přispěl podpis tzv. Adenského protokolu v r. 1998, ve kterém se Sýrie 
zavázala podporu PKK ukončit.317 S nástupem Bašára Asada do syrské prezident-
ské funkce v r. 2000 a s prováděním nové zahraniční politiky AKP, po jejím vzniku 
v r. 2001, se vzájemné vztahy velmi zlepšily. Svědčily o tom např. návštěvy nejvyš-
ších představitelů, podpis dohody o volném obchodu a zrušení vízové povinnosti.318

Občanská válka v Sýrii
Po vypuknutí syrské občanské války se vzájemné vztahy výrazně zhoršily. Turecké 
vedení požadovalo odvolání Bašara Asada z prezidentské funkce zejména za vysoké 
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civilní ztráty v důsledku vládních útoků a začalo všestranně podporovat protivládní is-
lamistická uskupení. Jednalo se především o islamistické protivládní milice operující 
v pohraničních oblastech, obývaných etnicky spřízněnými Turkmeny. Současně vyví-
jelo úsilí na oslabování postavení syrských Kurdů. Jako důsledek bojů v Sýrii Turecko 
hostí na svém území přes 2 mil. syrských uprchlíků, kterým poskytuje základní péči.

Kontroverznost turecké politiky a skutečné priority v boji proti terorismu se pro-
jevily mj. v ostřelování pozic syrských Kurdů z tureckých tanků, protože Turecko je 
obviňuje ze spolupráce s PKK. Kurdské jednotky však byly a nadále jsou nejspoleh-
livějším a nejefektivnějším americkým pozemním spojencem v boji proti IS v severní 
Sýrii. Vzájemná spolupráce se osvědčila zejména v bojích o město Kobani. Turecko 
se údajně snaží zabránit tomu, aby Kurdové obsadili i tu část syrského pohraničí, kte-
ré zatím ovládá IS, a v budoucnu neusilovali o vytvoření v této oblasti autonomního 
kurdského státu. Z tohoto důvodu také turecké pozemní síly, včetně letecké podpory, 
koncem srpna 2016 vtrhly v rámci operace Eufratský štít na syrské území. Oficiálně 
byla tato operace, na které se také podílelo asi 1500 syrských protivládních bojovní-
ků Svobodné syrské armády (FSA), vedena s cílem vyčistit příhraniční území od te-
roristů, za které však turecké vedení považuje, kromě džihádistů z tzv. Islámského 
státu, rovněž syrské kurdské milice (YPG). Tyto milice, jejichž bojové úspěchy pro-
ti islámským džihádistům Turecko sleduje se znepokojením, však podporují Spojené 
státy. Následné bojové aktivity zaměřené proti zmíněným milicím YPG byly vedené 
s cílem jejich vytlačení na východní břeh Eufratu a nedopustit tak propojení západní 
a východní části Kurdy ovládaného koridoru podél syrsko-tureckých hranic. Americ-
ké výzvy k soustředění vojenského úsilí proti hlavnímu nepříteli, kterým je tzv. Islám-
ský stát, Turecko odmítlo a naopak apelovalo na USA, aby přestaly vojensky podpo-
rovat syrské kurdské milice.319

Turecký zájem o vytvoření bezpečnostního pásma.
Turecko dlouhodobě usiluje, zatím neúspěšně, o vytvoření bezpečnostního pásma, 
včetně bezletové zóny, v severní Sýrii. Mělo by se jednat o „bezpečnostní pásmo“ 
pro uprchlíky podél turecké hranice v délce cca 100 km a šířce 40 km v hloubce syr-
ského území. Vytvoření takového pásma, zřejmě bez souhlasu syrské vlády a OSN, 
by však podle některých kritiků mohlo být využíváno pro odzbrojení syrských Kur-
dů a pro konsolidaci protivládních sil zahrnujících i islámské džihádisty, včetně do-
dávek zbraní pro tyto radikály. Takto vytvořené pásmo by zřejmě vážně zkompliko-
valo provádění leteckých úderů proti IS. Americká administrativa a západní spojenci 
se k tureckému úsilí staví zdrženlivě.320

Tureckou nevraživost vůči americké a ruské vojenské podpoře syrským Kurdům 
mj. charakterizovalo předvolání velvyslanců obou zemí v polovině října 2015 na tu-
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recké ministerstvo zahraničních věcí. Zde jim bylo vyjádřeno znepokojení nad tímto 
vývojem, což potvrdilo fakt, že Turecko nadále pokládá v Sýrii za hlavního nepříte-
le, kromě Asadova režimu, syrské Kurdy. Obává se, že jejich narůstající prestiž v dů-
sledku nesporných úspěchů v boji proti IS posílí jejich separatistické tendence a sna-
hu o vytvoření samostatné enklávy.

c) Irák

Vývoj vztahů do ukončení studené války v r. 1990
Podobně jako Sýrie, rovněž Irák má úzkou vazbu a vzájemnou propojenost s histo-
rií Turecka, v důsledku své existence v rámci osmanské říše. Po rozpadu této říše se 
Irák politicky stal britským mandátním územím. Úplnou nezávislost Irák získal až 
v r. 1932, kdy se vlády ujala hašemitská dynastie v čele s králem, která měla s Turec-
kem, za vlády Mustafy Kemala Atatürka, těsné a přátelské vztahy. Království trva-
lo do r. 1958, kdy v zemi došlo k vojenskému převratu, který nastolil republikánskou 
formu vlády.

Prvním paktem, jehož členy byly Irák a Turecko a spolu s nimi rovněž Írán a Af-
ghánistán, byl Saadabadský pakt (Saadabad Pact), který účastnické státy podepsaly 
v r. 1937. Účelem jeho sjednání bylo především napomoci řešit hraniční spory uvede-
ných zemí mírovou cestou a rovněž dokumentovat před mezinárodním společenstvím 
státní nezávislost jeho účastníků. Z hlediska již tehdejších problémů s kurdskými re-
bely příslušný článek smlouvy mj. zavazoval účastníky přijímat opatření k zamezení 
činnosti ozbrojených skupin na svém území.321 Dalším paktem, kterého se zúčastni-
ly obě země, byl výše uvedený Bagdádský pakt z r. 1955, předchůdce paktu CENTO, 
jehož členem se však Irák již nestal.322

V době irácko-íránské války (1980–1988) Turecko oficiálně zastávalo neutrální po-
stoj a udržovalo politické a ekonomické vztahy s oběma válčícími zeměmi.

Turecko-irácké vztahy po iráckém obsazení Kuvajtu (1990/1991) a americko-
britské invazi do Iráku v r. 2003
Irácká invaze do Kuvajtu v r. 1990 radikálně změnila turecko-irácké vztahy. Po přije-
tí příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN Turecko umožnilo aliančním silám vede-
ným USA využívat turecká vojenská letiště. Po irácké porážce došlo k neúspěšnému 
povstání Kurdů na severu a šiítů na jihu země, které však bylo Saddámem Hussajnem 
potlačeno, v severních oblastech i s použitím chemických zbraní. V důsledku toho 
Kurdové uprchli do tureckého a íránského příhraničního pásma. Turecko však vníma-
lo s nelibostí, že tato druhá válka v Zálivu již vedla k zintenzivnění kurdských sepa-
ratistických tendencí a PKK měla výhodnější příležitost pronikat přes irácké, íránské 
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a syrské hranice. Proto turecká vláda údajně tvrdila, že tato válka měla dva poraže-
né: Irák a Turecko.323

Když byla zahájena americko-britská invaze do Iráku v r. 2003, Turecko již tento-
krát odmítlo americkou žádost o udělení povolení pro přítomnost amerických ozbro-
jených sil na tureckém území, což zabránilo otevření severní fronty. Důvodem tu-
reckého odmítnutí byla obava, že v důsledku invaze by mohlo dojít k rozpadu státu 
a současně ke vzniku nezávislého kurdského státu v severní oblasti země. Obdob-
ně by tento vývoj mohl podle tureckého hodnocení vyvolat secesionistické požadav-
ky rovněž tureckých Kurdů, což by ohrozilo teritoriální integritu Turecka a celkovou 
stabilitu regionu.324

V okupovaném Iráku byla v r. 2008 zřízena turecko-irácká Rada pro strategickou 
spolupráci na vysoké úrovni (High Level Strategic Cooperation Council, HLSCC). 
V návaznosti na činnost této Rady došlo v r. 2009 k podpisu čtyřiceti osmi Memo-
rand o porozumění, zahrnujících mj. oblasti energetické a bezpečnostní spolupráce. 
V r. 2010 byla v Irbílu, hlavním městě Kurdské autonomie a sídle kurdské regionál-
ní vlády, zahájena činnost tureckého konzulátu, který se tak přiřadil k již existujícím 
konzulátům v Mosulu a jihoirácké Basře. Prohloubila se ekonomická spolupráce, což 
dokumentoval mj. fakt, že v r. 2011 se Irák stal pro Turecko druhým největším vý-
vozním odbytištěm.325

Po r. 2008 začalo Turecko také uskutečňovat novou komunikační strategii se vše-
mi iráckými etnicko-náboženskými skupinami. Sunnitským a šíitským Arabům se za-
čalo prezentovat jako hlavní hráč pro zachování jednoty Iráku. Ve vztahu k budouc-
nosti iráckého Kurdistánu se také snažilo prokazovat svůj vliv na činnost kurdských 
nejvyšších představitelů.326

Sporný problém turecké vojenské přítomnosti v Iráku
Na základě turecko-iráckých dohod z let 1995 a 1997, vztahujících se k tureckým pro-
titeroristickým operacím proti PKK, si Turecko udržuje asi 2000 vojáků na základ-
nách, rozmístěných v hloubi asi 30–40 km iráckého území podél turecko-irácké hra-
nice v severoirácké provincii Dohuk.327 Další základnu, s asi 150 vojáky a 20 tanky, 
má poblíž severoiráckého města Mosul, která údajně slouží k výcviku iráckých jed-
notek, v rámci operací proti tzv. Islámskému státu.328

V prosinci 2015 vyvolalo protest irácké vlády zvyšování počtů tureckých jedno-
tek a výzbroje na základně u Mosulu. Irák v této souvislosti předal žádost Radě bez-
pečnosti OSN s požadavkem na stažení všech tureckých jednotek z iráckého území. 
Turecko v reakci stáhlo část vojáků na základny v oblasti, která je pod správou kurd-
ské regionální vlády, a obvinilo Irák z oslabování boje proti tzv. Islámskému státu. 
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Turecký zástupce u OSN současně uvedl, že není v tureckém zájmu narušovat irác-
kou suverenitu.329
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ÍRÁN A JADERNÁ DOHODA

Úspěšné uzavření íránské jaderné dohody (JCPOA) jednoznačně prokázalo možnos-
ti mnohostranného diplomatického jednání vyřešit složité a dlouhodobé bezpečnost-
ní problémy. Nezbytným předpokladem však je upřímná politická vůle a ochota ke 
kompromisům všech jednacích stran. Svým významem dohoda přesahuje regionál-
ní rámec a je pozitivním příkladem pro řešení dalších naléhavých světových bezpeč-
nostních problémů. Lze předpokládat, že hlavní oponenti dohody, tj. Saúdská Arábie, 
Izrael a v USA republikánští a proizraelští demokratičtí kongresmani, budou nadále 
hledat cesty k narušování jejího naplňování. V Íránu budou obdobný postoj zřejmě 
zaujímat mnozí konzervativní duchovní a nejvyšší představitelé Revolučních gard. 
Hlavním motivem tohoto úsilí bude snaha zkomplikovat případné prohloubení ame-
ricko-íránské spolupráce a v některých případech rovněž oslabovat hospodářské a dal-
ší kontakty Íránu s dalšími zeměmi.

Po dosažení implementačního dne 16. ledna 2016 bude za osm let následovat, 
v souladu se stanoveným časovým harmonogramem plnění dohody, přechodný den 
(Transition Day). Jedná se o datum předložení zprávy generálního ředitele MAAE, 
která by měla obsahovat konstatování všeobecné shody MAAE o tom, že veškerý ja-
derný materiál v Íránu je využíván k mírovým účelům. K tomuto datu také EU a Spo-
jené státy dokončí realizaci svých závazků podle příslušných sekcí přílohy č. V. Írán, 
v souladu s ústavními úlohami prezidenta a parlamentu, by také měl v té době požá-
dat o ratifikaci Dodatkového protokolu k Všeobecným zárukovým dohodám MAAE, 
umožňující inspektorům organizace provádět velmi důkladné a např. předem neohlá-
šené ověřovací kontroly íránských jaderných zařízení. Zmíněné datum také bude za-
hrnovat odstranění sankcí vztahujících se k programům balistických řízených střel 
a střel s plochou dráhou letu. Írán tak bude mít možnost, podobně jako jiné členské 
země Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, legálně nakupovat příslušné technologie 
k uvedeným řízeným střelám bez omezení množství a kvality.330

Írán bude, i po splnění svých závazků vyplývajících z dohody JCPOA, tzv. praho-
vou jadernou zemí (threshold weapon state). Znamená to, že podobně jako některé 
další země nevlastnící JZ, avšak s rozvinutým jaderně-palivovým cyklem (např. Švéd-
sko, Argentina, Japonsko aj.), by mohl teoreticky přejít z mírového na vojenský pro-
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gram. Avšak členství těchto zemí ve smlouvě NPT a monitorovací a inspekční aktivity 
MAAE jim tento postup znemožňují. Důsledná a zpřísněná kontrola MAAE íránských 
jaderných zařízení zůstane v platnosti i po uplynutí několikaletých časových termínů 
stanovených pro splnění dohodnutých závazků země.

Vzhledem k nesporně silnému motivu íránského vedení na dosažení dohody, před-
stavovaném zrušením protiíránských sankcí a nabízenými možnostmi výrazného po-
sílení ekonomiky a regionálního i globálního vlivu, dá se téměř s určitostí tvrdit, že 
země bude odpovědně respektovat všechny přijaté závazky vyplývající z JCPOA. Je 
také předpoklad, že s ohledem na narůstající hospodářskou a politickou prestiž země 
v rámci mezinárodního společenství a rostoucí vliv reformních vnitropolitických sil, 
bude Írán postupně pokračovat v demokratizačních tendencích. Není vyloučeno, že 
stále větší měrou bude trend na postupné zavádění reforem příznivě ovlivněn voleb-
ním výsledkem do parlamentu a Shromáždění znalců z dubna 2016, vymaňováním 
země z mezinárodní izolace a jejím demografickým vývojem, kdy téměř 60 % oby-
vatel z přibližně 80milionové populace je ve věku pod 30 let a více než 40 % ve věku 
do 25 let. Přes volební porážku si konzervativní síly v zemi v dohledné budoucnosti 
nadále udrží své vedoucí postavení v ozbrojených a bezpečnostních složkách, v ob-
lasti soudnictví a zachovají si rovněž rozhodující vliv na řízení ekonomiky. Ve vnit-
ropolitické oblasti nelze podle některých politických pozorovatelů očekávat v brzké 
době výrazné změny co se týče politických a soudních reforem, nicméně zmíněný po-
zitivní volební výsledek ve prospěch reformistických sil vytváří příznivé předpokla-
dy pro opětné zvolení ájátollaha Rúháního v prezidentských volbách v r. 2017 a pro 
postupné prosazování modernizačních záměrů.331

V mezinárodních vztazích, zejména v souvislosti s předpokládanou pokračující 
podporou libanonskému hnutí Hizballáh a dalším spřáteleným islamistickým uskupe-
ním a ve vztazích se sunnitskými arabskými státy Perského zálivu, nebude mít írán-
ské vedení zřejmě zájem na jakýchkoli excesech, které by vyvolaly mezinárodní kriti-
ku. Současně s dosaženou dohodou se začíná zvyšovat význam úlohy Íránu při řešení 
krizových blízkovýchodních otázek, zejména v Sýrii. Íránští představitelé se již také 
začali účastnit mezinárodních jednání o mírovém řešení tamní občanské války a po-
válečném uspořádání v této zemi.

Současná významná úloha Íránu v boji proti tzv. Islámskému státu není Západem 
a zejména USA, s ohledem na hlavní americké blízkovýchodní spojence, oficiálně 
oceňována. Nelze však současně vyloučit, že posilování mezinárodního postavení 
země, v důsledku plnění dohody, může vést ke změně těchto postojů a k zefektivnění 
bojového potenciálu aliančního působení proti radikálním džihádistům. Součástí by 
mohlo být i širší zapojení Iránu do procesu ukončení občanských regionálních válek 
a celkové stabilizace regionu.
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ÚSILÍ O VYTVOŘENÍ BLÍZKOVÝCHODNÍ ZÓNY 
BEZ VŠECH ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ

Sjednání íránské dohody představuje poměrně zásadní zlom v bezpečnostní situaci 
blízkovýchodního regionu a mohlo by pozitivně ovlivnit mezinárodní úsilí o vytvo-
ření tolik potřebné zóny bez všech zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. 
Předchozí snahy o radikální řešení problému íránského jaderného programu cestou 
leteckých a raketových úderů proti íránským jaderným zařízením, stejně tak jako 
přetrvávající izraelské úsilí o zachování jaderného monopolu v regionu nepředsta-
vují z dlouhodobého hlediska perspektivní formu urovnání blízkovýchodní krizové 
situace. O tom, že při dostatečné politické vůli lze diplomatickou cestou řešit někte-
ré naléhavé bezpečnostní problémy, svědčí, kromě již zmíněného uzavření dohody 
JCPOA, úspěšné vyřešení problému syrských chemických zbraní, dohodnuté mezi 
USA a Ruskou federací.

Je zřejmé, že v případě jednoznačné ochoty všech hlavních regionálních aktérů do-
sáhnout žádoucího cíle, tj. vytvoření výše zmíněné zóny, by šlo o dlouhodobý a po-
stupný mírový proces. V jeho průběhu by se důraz měl klást především na trans-
parentnost, ověřování, zajištění bezpečnosti všech zemí regionu a na prohlubování 
spolupráce. Vítaným projevem politické vůle zúčastněných zemí o dosažení pokro-
ku by mělo především být posilování vzájemné důvěry cestou přijímání vstřícných 
opatření. K výše uvedeným příkladům by se mohly přiřadit případné ratifikace smlou-
vy CTBT, kterou dosud z blízkovýchodních zemí neratifikovaly Egypt, Írán a Izrael. 
Jedním ze základních předpokladů k dosažení regionální stability by rovněž mělo být 
mírové urovnání izraelsko-palestinských vztahů cestou vytvoření dvou samostatných 
států a začlenění všech izraelských jaderných zařízení do zárukového systému MAAE.

9. HODNOTÍCÍ KONFERENCE SMLOUVY NPT

Neúspěšný výsledek 9. hodnotící konference smlouvy NPT zmařil naděje na urychle-
ní procesu jaderného odzbrojování. Odmítnutí podpory svolání blízkovýchodní kon-
ference o zóně bez JZ a dalších zbraní hromadného ničení Spojenými státy, Vel-
kou Británií a Kanadou, které se stalo bezprostředním důvodem neúspěchu, současně 
nepřispělo k posílení opatření na zabránění jaderného šíření a celkovému zvýšení 
bezpečnosti a důvěry v tomto krizovém regionu. Zmíněný důvod neúspěchu jedná-
ní rovněž podtrhl důležitost řešení této otázky cestou zesíleného úsilí mezinárodní-
ho společenství. Za významný pozitivní příspěvek v tomto úsilí k posilování vzájem-
né důvěry tak můžeme přesvědčivě označit právě sjednání íránské jaderné dohody.
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Stanovení časového limitu svolání konference k vytvoření blízkovýchodní zóny 
bez JZ a dalších zbraní hromadného ničení a některé další pasáže uvedeného ustano-
vení návrhu Závěrečné zprávy, kterými delegace USA a některé další země odůvod-
ňovaly odmítavý postoj, byly reakcí především arabských zemí, vedených Egyptem, 
na dosavadní negativní vývoj v této otázce. Nelze vyloučit, že arabské země a Írán se 
budou snažit dosáhnout svolání zmíněné konference za každou cenu, a to i bez pří-
padné účasti Izraele.

Na průběhu konference se projevila stále výraznější frustrace většiny nejaderných 
států a nevládních organizací z pomalého tempa jaderně-odzbrojovacího procesu 
a z pokračující modernizace jaderných arzenálů pěti tzv. deklarovaných jaderných 
zemí (ČLR, Francie, Rusko, USA a Velká Británie). Setrvávání těchto zemí, známých 
jako P5, na politice pomalého přístupu k jadernému odzbrojování „krok za krokem“ 
(step by step approach) a jejich nesouhlas s přijetím časových limitů a různých do-
plňujících závazků, jako např. k zmenšení úlohy JZ ve vojenských doktrínách, sní-
žení pohotovostního režimu části těchto zbraní připravených k odpálení v minutách 
aj., dále posiloval odhodlání oponentů tohoto vývoje nesmiřovat se s danou situací. 
I když došlo od skončení studené války k výraznému snížení počtu JZ, je tento po-
zitivní trend znehodnocován jejich pokračující modernizací, mající za následek mj. 
zvyšování účinnosti těchto zbraní. Zkvalitňovány jsou i jejich nosiče. V USA např. 
Pentagon plánuje třicetiletý modernizační plán jaderné triády, v hodnotě cca 1 trilio-
nu USD. V rámci tohoto plánu již vojenské letectvo USA požádalo kontraktory před-
ložit návrhy na vývoj nové letecké řízené střely s plochou dráhou letu dalekého dole-
tu (Long Range Standoff Cruise Missile) a nové mezikontinentální balistické řízené 
střely, odpalované z pozemního odpalovacího zařízení. Z obavy nad tímto nepřízni-
vým vývojem zaslalo v červenci 2016 prezidentu Obamovi dopis deset demokratic-
kých senátorů, včetně Bernieho Sanderse, neúspěšného prezidentského kandidáta. 
V něm vyzvali B. Obamu přijmout některá opatření, která by vedla ke snížení hroz-
by nezamýšleného a náhodného vypuknutí jaderné války. Podle jejich doporučení by 
měl prezident Obama jmenovat komisi k přehodnocení účelnosti uvedeného moder-
nizačního plánu, snížit počty skladovaných jaderných zbraní, zrušit plány na „varov-
né odpálení jaderné zbraně“ (launchonwarning plans) a vyhlásit koncepci nepou-
žití JZ jako první. (Poznámka autora: Z jaderných mocností tuto koncepci oficiálně 
vyhlásily pouze Čína a Indie.332)

Průběh a výsledek jednání 9. hodnotící konference smlouvy NPT tak dále prohlou-
bil rozporný přístup jaderných a většiny nejaderných států k dalšímu postupu v jader-
ném odzbrojování. Reakcí většiny nejaderných států na tento nepříznivý vývoj bylo 
schválení rezoluce VS OSN 70/33 v prosinci 2015 o zahájení činnosti Otevřené pra-
covní skupiny (Openended Working Group, OEWG) v Ženevě k posouzení nových 
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právních opatření a potřebných norem k dosažení světa bez jaderných zbraní. Na pro-
jev nesouhlasu s mandátem komise se jejího jednání nezúčastnil žádný představitel 
z jaderných zemí.333

SAÚDSKÁ ARÁBIE
 

Jak dokumentuje řada protiíránských aktivit, iniciovaných Saúdskou Arábií v průběhu 
sjednávání a po dosažení íránské jaderné dohody, bude zřejmě tento trend pokračovat. 
Hlavním důvodem je blízkovýchodní mocenské soupeření obou zemí. Pro sunnitskou 
Saúdskou Arábii a současně vedoucí zemi sunnitských feudálních arabských režimů 
v Perském zálivu představují šíitský Írán a šíitské menšiny v těchto zemích existenční 
hrozbu. Posílení hospodářského postavení Íránu s ukončením sankčního režimu a me-
zinárodní izolace, by také mělo Íránu umožnit poskytování více finančních prostředků 
různým spřáteleným islamistickým uskupením. Dá se předpokládat, že např. vytvoře-
ní koalice islámských sunnitských zemí, organizované Saúdskou Arábií údajně proti 
teroristickým hrozbám, souvisí s cílem vytvořit překážku pro další možné posilová-
ní tzv. osy šíitských vládnoucích režimů (Írán, Irák, Sýrie, Libanon) v této oblasti.334

Přijímané aktivity jsou novým prvkem v politice Saúdské Arábie a rovněž proje-
vem na USA nezávislejší a asertivnější politiky, v důsledku obviňování Obamovy ad-
ministrativy z málo rozhodné regionální politiky, zejména ve vztahu k Sýrii a podpoře 
autoritářských režimů. V pozadí jsou také bezpečnostní obavy ze snižování americ-
ké závislosti na dodávkách saúdské ropy a tím de facto omezování vlivu na politiku 
USA, z předpokládaného přesunu amerického strategického zájmu do asijské a ticho-
mořské oblasti a z očekávaného posilování vztahů USA s Íránem.

Mezinárodněpolitické postavení země oslabuje narůstající kritika ze strany západ-
ních sdělovacích prostředků a nevládních organizací za významný podíl země na ná-
růstu násilného fundamentalistického výkladu islámu. Oficiální kritice USA, Velké 
Británie, Francie a dalších zemí v této otázce brání jejich závislost na lukrativních ob-
chodech a ziscích z prodeje zbraní. S ohledem na štědré saúdské příspěvky na různé 
aktivity OSN je rovněž tento mezinárodní orgán v kritice Saúdské Arábie velmi opa-
trný, např. za podíl saúdskoarabského bombardování na smrti tisíců civilistů, včetně 
dětí, v občanské válce v Jemenu.

Ve vnitropolitické situaci existují některé problémy, které mohou komplikovat dal-
ší vývoj. Například stále více se začíná projevovat demografický problém (dvě třeti-
ny populace je mladší 30 let), snižování ceny ropy, které společně s nákladnou vojen-
skou operací v Jemenu vedlo mj. k omezování štědrých sociálních výhod, stávající 
přibližná 11% nezaměstnanost aj. Přes některé umírněné projevy liberalizace v saúd-
skoarabské společnosti a schválenou Vizi 2030 z dubna 2016, orientovanou na celko-
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vou modernizaci země, představuje vážnou překážku dalšímu prohlubování reforem 
silný vliv wahhábistického duchovenstva na sociální strukturu země. Rozdílné názo-
ry tradicionalistů a modernistů budou ve společnosti nadále způsobovat budoucí tře-
nice. Největší hrozbu pro stabilitu země tak představuje rozpor mezi pokračující tech-
nologickou moderností a konzervativními náboženskými hodnotami.

IZRAEL

Případné zmírnění zásadního negativního postoje Izraele vůči Íránu a sjednané dohodě 
o jeho jaderném programu, zvláště po posílení výrazně pravicového charakteru sou-
časné koaliční vlády Benjamina Netanjahua, je málo pravděpodobné. A to přesto, že 
dohoda dlouhodobě vytváří závažné překážky pro eventuální přechod íránského mí-
rového jaderného programu na jeho případné vojenské zaměření. Novou výzvou se 
pro Izrael stává, po uvolnění sankčního režimu a zapojení Íránu do světové ekonomi-
ky, včetně očekávaného zvýšení spolupráce se západními státy, předpokládaný rych-
lejší ekonomický rozvoj této země a její další podpora libanonskému Hizballáhu a ji-
ným šíitským islamistickým uskupením. Jistě zajímavý názor na další případný vývoj 
izraelsko-íránských vztahů vyjádřil bývalý izraelský ministr zahraničních věcí Shlo-
mo Ben-Ami ještě před uzavřením íránské jaderné dohody. Zmíněný politik mj. řekl, 
že „…Írán není hnán touhou zničit Izrael, ale je odhodlán zachovat stávající režim 
a ve vztahu k Izraeli a sunnitským arabským zemím mít postavení strategické regio-
nální mocnosti. Přirozeným nepřítelem Íránu není Izrael, nýbrž sunnité. Odpovědí na 
íránskou hrozbu je politika uvolnění (detente), která by změnila chování íránské eli-
ty. […] Politika uvolnění vůči Íránu by také měla dalekosáhlé dopady na šance k do-
sažení míru mezi Izraelem a arabskými sousedy.“335

Přestože se v případě íránské jaderné dohody jednalo o mnohostranné jednání, 
v očích konzervativních izraelských pravicových politiků byl za hlavního „viníka“ 
sjednání íránské jaderné dohody považován americký prezident Barack Obama. Uza-
vření dohody totiž izraelskému předsedovi vlády Netanjahuovi vyvrátilo jeden z jeho 
hlavních pilířů zahraniční a bezpečnostní politiky, tj. íránskou jadernou hrozbu, kte-
rou tak často argumentoval a vyvolával strach Izraelců, zejména v předvolebních vy-
stoupeních. Výrazné snížení této hrozby de facto také může nastolit otázky o účel-
nosti dalšího pokračování v nákladném udržování jaderného potenciálu a v politice 
maření úsilí o svolání blízkovýchodní konference k vytvoření zóny bez všech zbra-
ní hromadného ničení. A to vše za situace, kdy Izrael má v blízkovýchodním regionu 
nejlépe vycvičenou a nejmodernějšími zbraněmi vybavenou armádu, včetně účinné-
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ho protiraketového systému. Každý případný izraelský vyzyvatel by musel také počí-
tat s tím, že hlavními spojenci země jsou Spojené státy a v poslední době také Rusko, 
které by s největší pravděpodobností nikdy nedopustily jakékoli bezpečnostní a vo-
jenské ohrožení Izraele.

Dalším Obamovým „prohřeškem“ byla snaha jeho administrativy řešit palestinský 
problém cestou vytvoření dvou samostatných států v přibližných hranicích předchá-
zejících šestidenní válce v r. 1967 pomocí amerického zprostředkování. Rovněž tato 
problematika byla v příkrém rozporu s úsilím izraelského premiéra o zachování statu-
su quo razantním prosazováním osídlenecké politiky na okupovaných územích. Me-
zinárodní izolace země se tak bude zřejmě dále prohlubovat, včetně nárůstu násilných 
činů, protože na izraelské straně v současné době zatím není, přes oficiálně deklaro-
vaný opak, dostatečná politická vůle k racionálnímu řešení. Svědčí o tom mj. jedno-
značné odmítnutí izraelskými vedoucími představiteli francouzské mezinárodní inici-
ativy z června 2016 k obnovení izraelsko-palestinského mírového procesu. Izraelský 
odmítavý postoj, poukazující na prioritu bilaterálních izraelsko-palestinských jedná-
ní bez předběžných podmínek, je do určité míry v rozporu s předem avizovanou izra-
elskou neochotou k rozdělení Jeruzaléma a zdůrazňovanou nezbytností palestinské-
ho uznání Izraele jako židovského státu.

Zajímavým a současně nadějným prvkem v přístupu k řešení této citlivé otázky, 
stejně tak jako k dalšímu postoji vůči Íránu, před plánovanými parlamentními volbami 
koncem r. 2019, je pragmatičtější a vstřícnější postoj k palestinským požadavkům ze 
strany několika desítek bývalých představitelů izraelské armády a zpravodajských slu-
žeb, sdružených v hnutí Velitelé pro bezpečnost Izraele (Commanders for Israel’s Se-
curity). Kromě jejich postojů, lišících se od přístupu vlády, došlo k vládní kritice i na 
výroční bezpečnostní konferenci v Herzliya u Tel Avivu v červnu 2016 ze strany dvou 
bývalých ministrů obrany, Moše Ja’alona a Ehuda Mubaraka. Moše Ja’alon mj. uvedl, 
že „dnes a ani v nejbližší budoucnosti nečelí Izrael žádné existenční hrozbě“, a ozná-
mil úmysl ucházet se v následujících volbách o místo premiéra. Podle Ehuda Mubara-
ka Netanjahuovou prioritou není bezpečnost, ale „pomalý a chytrý postup k dosažení 
cíle jednoho státu“, což povede buď k vytvoření státního apartheidu, nebo dvouná-
rodního státu, „ve kterém se Židé stanou v průběhu několika generací menšinou“.336

Izraelské ostentativní demonstrování dobrých vztahů s Ruskem a zvláště s prezi-
dentem Putinem, v kontrastu s dlouhodobě narušenými vztahy s prezidentem Obamou 
a jeho administrativou, vytváří před prezidentskými volbami v USA určitou formu 
tlaku na budoucího prezidenta/prezidentku, více brát v úvahu izraelské zájmy v blíz-
kovýchodním regionu.
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USA

Íránská jaderná dohoda, o jejíž úspěšné sjednání měla Obamova administrativa emi-
nentní zájem, byla v rámci nové blízkovýchodní strategie Obamovy administrativy 
jedním z jejích tří problémů, o jejichž vyřešení usilovala. Dalšími dvěma bylo ukonče-
ní vojenské angažovanosti USA v Iráku, což se podařilo koncem r. 2011, a zprostřed-
kování izraelsko-palestinských jednání o řešení sporných problémů cestou vytvoření 
dvou samostatných států. Zatímco ten poslední skončil neúspěchem v r. 2014, první 
dva závazky lze považovat za splněné. Prezident Obama se domníval, že jejich vyře-
šení výrazně přispěje k vytvoření vyváženého a stabilnějšího regionálního uspořádání. 
Současně by to v kladném případě umožnilo Spojeným státům regionálně se odpou-
tat, a uvolnit tak prostředky pro řešení sporných otázek v jiných částech světa, zejmé-
na v jihočínské oblasti a v Tichomoří.337 Jenže sjednání dohody a odmítnutí Obamo-
vy administrativy intervenovat v Sýrii vyvolalo pochybnosti o mocenském postavení 
USA v regionu a nastartovalo obavy amerických blízkovýchodních spojenců, znepo-
kojených z možnosti vytvoření nové regionální rovnováhy sil.

Americká účast na sjednávání mnohostranné dohody o íránském jaderném progra-
mu byla předmětem silné kritiky, především ze strany republikánských a proizrael-
ských demokratických kongresmanů a Izraele, zejména předsedy vlády B. Netanja-
hua. Všechny obstrukční pokusy v průběhu sjednávání a těsně po schválení dohody 
v červenci 2015 se Obamově administrativě podařilo překonat. Lze předpokládat, že 
hlavní američtí odpůrci dohody budou nadále hledat cesty ke zkomplikování jejího na-
plňování prosazováním dalších protiíránských opatření a překážek pro případné pro-
hloubení spolupráce Íránu se zahraničními partnery. Jako příklad lze uvést schválení 
zákona americkým Kongresem v prosinci 2015, který zakazuje dosavadní bezvízový 
vstup do USA občanům 38 zemí, převážně evropských, kteří v minulých pěti letech 
navštívili Írán, Sýrii, Irák nebo Súdán.

Pokud se týče vztahů USA s Íránem, sjednávání dohody nepochybně přispělo, po 
mnohaleté vzájemné démonizaci, k navázání užších pragmatických vztahů, včetně 
dříve nepředstavitelných telefonních rozhovorů nejvyšších představitelů a osobních 
schůzek. Zájem na zlepšení vztahů se Spojenými státy tlumočil íránský prezident 
Rúhání v rozhovoru pro švýcarskou televizi RTS již v průběhu jednání Světového 
hospodářského fóra v Davosu v lednu 2014.338 Obě země do určité míry také sbližu-
je společný zájem na porážce tzv. Islámského státu a dalších džihádistických uskupe-
ní. V pozitivním případě by s případným postupným prohlubováním americko-írán-
ské ekonomické spolupráce mohlo po určité době dojít k obnovení diplomatických 
vztahů. S očekávaným setrváváním Saúdské Arábie na politice rozšiřování podpory 
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fundamentální a nepluralistické wahhábistické formy sunnitské větve islámu ve světě 
a radikálních islamistů, se nevylučuje další oslabování postavení země v pozici hlav-
ního amerického strategického regionálního partnera.339 Nicméně v konečném výsled-
ku bude tento vývoj nesporně závislý na postavení umírněných a reformistických sil 
v Íránu a na politice nového amerického prezidenta (prezidentky), vzešlého z voleb 
v listopadu r. 2016. Svoji úlohu zřejmě sehraje rovněž poměr stranických sil v Kon-
gresu USA volbách v listopadu 2016.

Dohoda JCPOA je politickým dokumentem a nemá tak mezinárodně-právní závaz-
nost. Pokud by se proto příští americký prezident nebo prezidentka eventuálně roz-
hodli zrušit souhlas Obamovy administrativy s uvedenou dohodou a obnovit sankce 
související s íránským jaderným programem, nebránila by jim v tom ani vnitrostátní 
legislativa a ani mezinárodní právo. Přes nepochybné ocenění, kterého by se jim do-
stalo od sunnitských arabských zemí Perského zálivu a Izraele, by však nejspíše mu-
seli počítat s tím, že s ohledem na multilaterální sjednání dohody by Spojené státy 
zůstaly tímto negativním postupem v izolaci. Prestiž Spojených států by také s největ-
ší pravděpodobností byla u převážné většiny zemí mezinárodního společenství, kte-
ré v dohodě vidí významný krok posílení režimu jaderného nešíření, výrazně snížena 
a země by navíc získala pověst nedůvěryhodného smluvního partnera.340

V souvislosti s prezidentskými volbami v USA se podle amerického blízkovýchod-
ního experta Marc Lynche uvidí, zdali Obamova strategická vize bude představovat 
transformační moment v přístupu USA k Blízkému východu, nebo pouze dočasné vy-
bočení. Obamův nástupce (nástupkyně) se pravděpobně bude snažit opravit jeho údaj-
né neúspěchy ve vztahu k intervencionismu. Lynch soudí, že většina z amerického 
zahraničněpolitického establishmentu by ráda viděla obnovení americké vojenské při-
tomnosti v regionu, zejména v Iráku a Sýrii. A tak nový prezident(ka) se bude téměř 
jistě snažit, aby se od Obamy odlišil, a to pouze do té doby než objeví, že strukturál-
ní reality regionu ospravedlňují Obamovu vizi. Lynch dále uvádí, že zůstává otázkou, 
zda i v případě porážky tzv. Islámského státu se výrazně sníží hrozby představované 
sektářstvím a džihádismem, které těží ze současného regionálního prostředí, a nebu-
dou vyhlídky na jeho radikální změnu.341

EVROPSKÁ UNIE
 

Evropská unie a její členské země měly jednoznačný zájem na úspěšném jednání 
o íránském jaderném programu. Na rozdíl od USA se také z její strany neprojevoval 
vůči této zemi, po íránské všelidové revoluci, tak vyhrocený nepřátelský postoj. Vyso-
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ké unijní představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Ashton 
a Federica Mogherini, rovněž sehrály v průběhu sjednávání íránské jaderné dohody 
významnou koordinační úlohu.

Primárním unijním politicko-bezpečnostním zájmem bylo mírové a diplomatické 
urovnání dlouholeté krizové situace vztahující se k íránskému jadernému programu. 
Silným motivem byla také snaha o ukončení sankčního režimu a obnovení ekonomic-
ké a energetické spolupráce se zemí, která mj. patří ve světovém žebříčku mezi přední 
vývozce ropy a plynu. Forma dialogu představitelů EU a Íránu ještě před zahájením 
substantivních rozhovorů o íránském jaderném programu a příslušné dohodě byla zá-
vislá především na stupni ochoty příslušného íránského vedení k jednání. Unijní de-
legace byla také často kritická vůči hromadnému porušování lidských práv v zemi, 
podpoře terorismu, odmítání blízkovýchodního mírového procesu a k problematice 
šíření zbraní hromadného ničení. Nicméně v rámci dialogu se obě strany stýkaly, ho-
vořily spolu a vzájemně si naslouchaly. K výraznějšímu sblížení postojů EU a USA 
začalo docházet až po r. 2005, v souvislosti s narůstáním kontroverzností v budova-
ném íránském jaderném programu. Po přijetí sankční rezoluce OSN v r. 2010 vyhlá-
sila EU v letech 2010–2013 rovněž vlastní tvrdá sankční opatření, i když měla nega-
tivní dopady na vlastní evropské ekonomické a strategické zájmy v regionu.

Po sjednání íránské jaderné dohody v červenci 2015 a s dosažením tzv. implemen-
tačního dne 16. ledna 2016 byly zrušeny všechny unijní ekonomické a finanční protií-
ránské sankce mající vztah k jadernému programu. Některá omezení, týkající se váž-
ného porušování lidských práv, však zůstávají v platnosti.

V první polovině r. 2016 se současně uskutečnilo několik významných bilaterálních 
jednání, s cílem obnovení a prohloubení všestranné spolupráce, navazující na dlouhou 
historii, zejména v oblastech kultury a ekonomiky. Jednání již začínají mít konkrétněj-
ší rámec. Například dubnové rozhovory o spolupráci se týkaly civilní jaderné proble-
matiky, obchodní oblasti (EU mj. podpoří íránskou kandidaturu do Světové obchod-
ní organizace), energetiky, vzdělávání, vědy, migrace, životního prostředí a dopravy. 
Projednávala se i problematika lidských práv. Unie má rovněž zájem na přenesení vý-
hod prohlubování bilaterální spolupráce do pozitivního ovlivnění situace v regionu.

Ve vztahu ke zkouškám íránských balistických řízených střel Evropská unie, na 
rozdíl od postoje USA, nehodlá přijímat žádná protiíránská sankční opatření, protože 
podle Mogheríniové tyto zkoušky nepředstavují porušení dohody JCPOA.
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RUSKÁ FEDERACE

Írán je společně se Sýrií nejbližším muslimským spojeneckým státem Ruska v oblasti 
Blízkého východu. Kromě obecného zájmu Ruské federace na posilování jaderného 
neproliferačního režimu, a v této souvislosti i na vytvoření blízkovýchodní zóny bez 
všech zbraní hromadného ničení, byla vstřícnost a ochota ruského vedení k urychle-
nému dosažení íránské jaderné dohody motivována rusko-íránskými těsnými vztahy. 
Vzájemná solupráce v civilní jaderné oblasti se nejvýrazněji promítla do ruského do-
budování íránské jaderné elektrárny v Búšehru v r. 2012. V případě íránské jaderné 
dohody Rusko usnadnilo její sjednání souhlasem s odvozem nadbytečného íránské-
ho obohaceného uranu na své území a rovněž vstřícným postojem k vyřešení spor-
né otázky související s přepracováním uranu k získání plutonia pro potřeby íránské-
ho zdravotnictví.

V pozadí bylo nepochybně úsilí o posílení blízkovýchodního postavení šíitského 
Íránu, jako ruského blízkého partnera, ve strategicky významné oblasti. Írán, jako dů-
ležitý spojenec Asadova režimu v Sýrii, je současně odpůrcem sunnitských radikál-
ních islamistických uskupení, zejména tzv. Islámského státu, v jehož řadách bojuje 
údajně téměř tři tisíce džihadistů s ruským pasem. Ruské obavy vyvolává ještě dal-
ších šest až devět tisíc radikálních islamistických spolubojovníků z postsovětských 
středoasijských republik, kteří by mohli, po případné porážce tzv. Islámského státu, 
relativně snadno infiltrovat na ruské území.342 Rusko se v této souvislosti domnívá, 
že trvající chaos na Blízkém východě by mohl posilovat islamistický extremismus na 
severním Kavkaze a ve středoasijských republikách, tj. u ruských hranic a potenciál-
ně v Rusku samotném. Ruský zájem na stabilizaci regionu vyplývá mj. z vlastní, při-
bližně 20milionové, převážně sunnitské muslimské komunity. Kromě rozvíjení těs-
ných vztahů s Íránem proto usiluje také o zlepšení kontaktů se sunnitskými arabskými 
zeměmi Perského zálivu.

Další úlohu ve prospěch posilování rusko-íránské spolupráce nepochybně hrají také 
faktory ekonomické a vojenské. Po ukončení protiíránských sankcí a začlenění Írá-
nu do mezinárodní obchodní výměny se očekává zvýšení ekonomického růstu země. 
Tato skutečnost by měla posílit rusko-íránskou výměnu zboží a budování společných, 
např. energetických projektů a rovněž vést k nárůstu odběru ruské vojenské techni-
ky. Vzhledem k blízkým vztahům s Izraelem, pro jehož vedení je však Írán nadále 
hlavním nepřítelem, Rusko, s ohledem na širokou rusko-izraelskou obchodní výmě-
nu a mj. z důvodu početného ruskojazyčného obyvatelstva země, s největší pravdě-
podobností nepodpoří žádné případné protiizraelské aktivity, eventuálně iniciované 
íránskými radikálními kruhy.
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Pokud jde o postavení Ruska v blízkovýchodním regionu na začátku 21. století, 
v porovnání se Spojenými státy nemělo v něm tak silné a pevné vztahy a tradiční re-
gionální spojence. V jeho prospěch však působilo to, že s žádnou zemí v této oblas-
ti nebylo v ozbrojeném konfliktu. Naproti tomu popularita Spojených států v době 
Bushovy administrativy, díky jejich pokračujícímu spojenectví s Izraelem a „válce 
proti terorismu“, podpořené kontroverzní vojenskou intervencí do Iráku, výrazně po-
klesla. S nástupem Obamovy administrativy však hlavní američtí blízkovýchodní spo-
jenci mají vůči její blízkovýchodní politice rovněž silné výhrady. Především jí naopak 
vytýkají, v rozporu se silovým přístupem prezidenta George W. Bushe, malou rozhod-
nost v použití a prezentaci síly na obranu jejich zájmů.

V motivaci zahraniční a bezpečnostní politiky ruského vedení vůči regionu se podle 
Alexeje Malašenka kombinovala nostalgie dědictví sovětského vlivu se snahou o ob-
novení velmocenského postavení Ruské federace a strategie pragmatické spolupráce, 
založené na prosazování geopolitických, bezpečnostních, vojenských, ekonomických 
a energetických zájmů. Mezi další motivy lze zařadit snahu ukázat mnohamiliono-
vé populaci ruských muslimů připravenost Ruska spolupracovat s muslimskými ze-
měmi regionu. Od toho si ruské vedení zejména slibovalo omezení nežádoucích akti-
vit muslimských, zejména arabských zemí v Čečensku a dalších severokavkazských 
republikách.343 Důležitou úlohu sehrály rovněž ekonomicko-vojenské zájmy spojené 
s prodejem ruských zbraní a zbraňových systémů, s cílem diverzifikace vývozu zbra-
ní do různých částí světa. Prostřednictvím užší energetické spolupráce se zeměmi re-
gionu se Ruská federace snažila, kromě posílení svého ekonomického a politického 
vlivu, omezit manévrovací prostor pro energetickou spolupráci a vyjednávání EU, 
pro kterou je tato oblast třetím největším dodavatelem zemního plynu a druhým nej-
větším dodavatelem ropy.

Podle Angely Stentové ruská vojenská aktivita, zahájená v Sýrii na přelomu září 
a října r. 2015, má Moskvě mj. zaručit rozhodující slovo o tom, kdo bude v Sýrii vlád-
nout i v případném postasadovském období. Vojenskou intervencí, demonstrující mj. 
reálnou a rychle rostoucí sílu ruské armády s modernizovanou výzbrojí, mělo sou-
časně ruské vedení poslat vzkaz regionálním hráčům, že na rozdíl od Spojených stá-
tů, které např. v r. 2011 neudělaly nic pro zachování egyptského prezidenta Husního 
Mubaraka u moci, Rusko se za vůdce a vlády v případě protivládních povstání umí 
postavit. Ruský syrský gambit je tak částí širšího záměru na obnovení vlivu Ruské fe-
derace na Blízkém východě, který má pro ruské vedení, v důsledku územní blízkosti 
Ruska a Společenství nezávislých států s uvedeným regionem, geostrategický a geo-
politický význam. Z hlediska možného vlivu domácích politických faktorů Stentová 
soudí, že Rusko hodlá vojenskou angažovaností v Sýrii změnit své dosavadní vnímá-



ZÁVĚRY A DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 

195

ní Západem jako podněcovatele konfliktu do nové role, tj. „odpovědného vůdce v glo-
bální kampani proti terorismu“.344

 

TURECKO

Sjednání íránské jaderné dohody a ukončení protiíránských sankcí Turecko, jako ne-
arabská muslimská země, podpořilo. Význam této dohody oceňuje především z hle-
diska možnosti dalšího prohloubení turecko-íránské obchodní spolupráce. Turecko 
nicméně sdílí se sunnitskými arabskými zeměmi Perského zálivu, v čele se Saúd-
skou Arábií, znepokojení z íránského ovlivňování situace v blízkovýchodním regi-
onu, zvláště jeho podpory Asadovu režimu v Sýrii a šíitské vládě v Iráku. Neproje-
vuje však vůči Íránu tak jednoznačně nepřátelský postoj, jako zmíněné arabské státy 
a rovněž Izrael. Na rozdíl od jednoznačně odlišných postojů v syrské občanské vál-
ce mají Turecko a Írán údajně společný zájem nedopustit, aby syrští Kurdové v Sý-
rii posílili své postavení.345

S vypuknutím syrské občanské války Turecko skončilo se zahraničněpolitickou 
koncepcí „nulových problémů se sousedními zeměmi“ a začalo se více zaměřovat na 
provádění sektářské politiky vůči sousedním zemím. V Sýrii se tato politika projevuje 
ve všestranné podpoře protivládním džihádistickým uskupením, působícím zejména 
u tureckých hranic. V Iráku uskutečňuje zejména letecké údery proti základnám Stra-
ny kurdských pracujících (PKK), kterou označuje za teroristickou organizaci. Syrské 
kurdské bojovníky (YPG), které USA vojensky vyzbrojují a označují za nejefektiv-
nější pozemní sílu v bojích s džihádisty tzv. Islámského státu, Turecko označuje rov-
něž za teroristy. Ve vztahu k sunnitským arabským zemím Perského zálivu, v čele se 
Saúdskou Arábií, dochází k prohlubování vzájemných vztahů a všestranné spoluprá-
ce, a to i přes rozdílné postoje k hnutí Muslimského bratrstva, které tyto země ozna-
čují za teroristickou organizaci.

Vedení Turecka, které je členskou zemí NATO, několik měsíců odkládalo uděle-
ní povolení USA využívat leteckou základnu Incirlik k úderům proti bojovníkům tzv. 
Islámského státu. Po jeho udělení provedlo turecké letectvo omezené údery proti is-
lamistům, avšak o to více bombardovalo pozice bojovníků a stoupenců PKK na svém 
území, což vedlo k ukončení dvouletého příměří.

Kontroverzní zahraniční a bezpečnostni turecká politika se projevila v neuváženém 
sestřelení ruského bojového letounu u syrsko-turecké hranice, po jehož uskutečnění 
žádalo Turecko neprodleně o alianční podporu. Tu sice získalo, současně však s vý-
zvou, aby Turecko a Rusko řešily vzniklou situaci smírnou cestou. Sestřelení mělo za 
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následek výrazné zhoršení dříve přátelských turecko-ruských vztahů a vyhlášení rus-
kých protitureckých sankčních opatření.

Některými spornými vojenskými aktivitami v severním Iráku, bez souhlasu irác-
ké vlády, se zhoršily vztahy Turecka také se sousedním Irákem. Potlačování demo-
kratických práv a zejména omezování svobody projevu komplikuje vztahy se západ-
ními státy a je mj. důvodem oddalování sjednání unijní Asociační dohody a udělení 
bezvízového režimu do zemí EU. Spornou úlohu Turecko také určitou dobu sehrálo 
v tzv. evropské migrační krizi.

Negativní dopady prohlubující se regionální izolace země, projevující se mj. v pro-
hloubení hospodářských těžkostí, vedly tureckou vládu k přehodnocení zahraniční po-
litiky. Konkrétními projevy nového trendu bylo obnovení vztahů s Izraelem a Rus-
kem koncem června 2016 a oznámení záměru předsedy vlády Yildirima normalizovat 
vztahy se Sýrií.346

Vnitropolitický vývoj charakterizoval, kromě omezování demokratických práv, ná-
růst teroristických aktivit, ke kterým se hlásí tzv. Islámský stát a v některých přípa-
dech také kurdští separatisté. Pokus o vojenský převrat z poloviny července r. 2016 se 
nezdařil zejména v důsledku nezískání širší podpory v armádě, u obyvatelstva a rov-
něž ani v opozičních politických stranách. Ve svých důsledcích de facto přispěl k po-
sílení postavení tureckého prezidenta, kterému poskytl vhodný argument pro široké 
čistky k omezení opozičních sil a navíc z pozice „obhájce demokratických práv“, vy-
konávajícího vůli zradikalizované islámské části turecké společnosti. Opoziční síly 
jsou obviňovány z vytváření tzv. paralelních struktur ovlivňovaných učením turec-
kého duchovního Fethullaha Gülena, žijícího v exilu v USA. Oficiální požadavek tu-
reckého vedení na jeho vydání bez uvedení jednoznačných důkazů o Gülenově vině 
a více méně obviňování USA ze spoluviny na zmíněném převratu dále zkomplikoval 
již tak narušené americko-turecké vztahy. Zvažované obnovení trestu smrti, v přípa-
dě získání podpory ústavní většiny v tureckém parlamentu, vyvolal rezolutní odmít-
nutí unijních představitelů. Podle jejich vyjádření by byl tento krok překážkou nejen 
pro udělení bezvízového styku, ale rovněž pro členství země v EU.

Dá se předpokládat, že v zemi bude pokračovat úsilí prezidenta Recep Tayyipa Er-
doğana o zvýšení osobní moci, posilování islamizace země a dosažení cíle vytvoření 
prezidentského systému. Prezident Erdoğan tak bude zřejmě dominovat turecké po-
litice do skončení funkčního období v r. 2019. Není však současně vyloučeno, že mu 
jeho loajální islamističtí a konzervativní stoupenci zajistí pokračování ve funkci až 
do r. 2023, kdy země bude slavit sté výročí vzniku republiky.347
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JADERNÉ NEŠÍŘENÍ A ODZBROJENÍ

Bezjaderné zóny (Nuclear Weapons Free Zones)
Významnou součástí neproliferačních režimů se vztahem k jaderným zbraním (JZ) je 
proces vytváření zón bez jaderných zbraní (dále ZBJZ). Jsou důležitým a efektivním 
opatřením pro geografické omezení jaderného šíření, které rovněž přispívá ke splnění 
dvojího obecného cíle, tj. dosáhnout celosvětového nešíření a jaderného odzbrojení. 
Mohou mít formu smluvních režimů týkajících se mezinárodních neobydlených pro-
storů, které si státy nesmí přivlastnit, avšak současně mají právo na jejich využívání. 
Takovými prostory jsou Antarktida, kosmický prostor a nebeská tělesa, části moře – 
volné moře a mořské dno za hranicemi národní jurisdikce. Smluvní úprava meziná-
rodních prostorů se nevztahuje výlučně na JZ, ale rovněž na ostatní zbraně hromad-
ného ničení. Dalším typem smluvní úpravy ZBJZ jsou regionální smlouvy pro některé 
obydlené prostory, včetně kontinentálních šelfů a výlučných ekonomických zón (např. 
pro oblast Latinské Ameriky, Afriky, jihovýchodní Asie apod.), týkající se především 
JZ. Smluvní ustanovení obvykle zakazují výzkum, vývoj, výrobu, skladování či roz-
misťování JZ. Vytváření zmíněných zón, pokrývajících přibližně 110 států zejména 
v jižních oblastech Země, předznamenává žádoucí budoucí vývoj v globálním měřít-
ku. Bezjaderná zóna v jedné zemi byla zřízena v Mongolsku v r. 1992. První bezja-
dernou zónou na severní polokouli se stala zóna podle Smlouvy ze Semipalatinska, 
kterou uzavřelo v r. 2006 pět středoasijských zemí – Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádži-
kistán, Turkmenistán a Uzbekistán.1

Bezpečnostní záruky (Security Assurances)
Bezpečnostní záruky patří mezi opatření na posílení důvěry především v souvislosti 
s úsilím zemí nevlastnících JZ o získání právního závazku jaderných zemí o nepouži-
tí uvedených zbraní vůči nim. Rozeznáváme negativní bezpečnostní záruky (závazek 
jaderných zemí, že nepoužijí nebo nebudou hrozit použitím těchto zbraní) a pozitiv-
ní bezpečnostní záruky (závazek jaderných zemí o poskytnutí pomoci nejadernému 
státu v případě, že se stal objektem jaderného útoku nebo hrozby jeho uskutečnění). 
Jaderné země zpravidla poskytují negativní bezpečnostní záruky v případě vytváře-
ní bezjaderných zón.
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Hodnotící konference (Review Conference)
Účelem těchto konferencí, konaných zpravidla v pravidelných, např. pětiletých in-
tervalech, je především zajistit plnění ustanovení smluv a úmluv o omezení zbroje-
ní a odzbrojení.

Jaderná bezpečnost (safety, security)
Podle Atomového zákona č. 13/1997 Sb., para 2, písm. d., je jaderná bezpečnost, v an-
glickém významu „safety“, stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících 
jaderná zařízení zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo ne-
dovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostře-
dí a omezovat následky nehod. Naproti tomu výraz „security“ zahrnuje různé formy 
ochrany jaderných zařízení a radioaktivního materiálu proti zneužití, např. pro terori-
stické cíle.2 V praxi SÚJB se pro anglické slovo „safety“ používá slovo „bezpečnost“ 
a pro „security“ výraz „zabezpečení“.

Jaderné zbraně
Hlavní a nejničivější druh zbraní hromadného ničení (ZHN). Jaderné zbraně jsou za-
loženy na využití energie uvolňované okamžitě po štěpné nebo slučovací jaderné re-
akci. Ničivě působí mohutnou tlakovou vlnou, světelným a tepelným zářením, proni-
kavou radiací a radioaktivním zamořením terénu a ovzduší. Podle délky doletu jejich 
nosičů či charakteru cílů rozeznáváme JZ strategické a nestrategické. Někdy se JZ 
rozdělují podle doletu na taktické (do 500 km), kratší a střední (500–5500 km) a stra-
tegické (nad 5500 km). Na rozdíl od chemických a bakteriologických (biologických) 
a toxinových zbraní nepostihuje zákaz výroby, použití a skladování JZ žádná mezi-
národní smlouva.

Konference o odzbrojení v Ženevě
Je jediným celosvětovým jednacím fórem mezinárodního společenství zabývajícím se 
problematikou odzbrojovacích dohod. Konference byla vytvořena v r. 1979 na zákla-
dě dohody členských států v průběhu prvního zvláštního zasedání VS OSN v r. 1978 
věnovaného odzbrojení. Je nástupcem Výboru o odzbrojení deseti států působícím 
v Ženevě v r. 1960, Výboru o odzbrojení osmnácti států, který vyvíjel činnost rovněž 
v Ženevě v letech 1962–1968, a Konference výboru o odzbrojení působícího tamtéž 
v letech 1969–1978. Konference má omezený počet členů, v současné době jejich po-
čet činí 65 států. Celoroční zasedání konference probíhá ve třech cyklech trvajících 
deset, sedm a sedm týdnů. Jednou z nejdůležitějších zásad činnosti tohoto orgánu je 
přijímání veškerých rozhodnutí konsenzem. Při rozdělení československé federace 
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došlo ke vzájemné dohodě ČR a SR o nástupnictví Slovenska v konferenci. Česká re-
publika má proto na konferenci status pozorovatele.

Kontrola (Verification)
Účinná kontrola (ověřování) je nezbytným předpokladem pro dodržování smluv 
a úmluv o omezení zbrojení a odzbrojení. Požadavek striktní a účinné kontroly v sou-
vislosti s jaderným nešířením a odzbrojením obsahuje např. čl. VI Smlouvy o nešíře-
ní jaderných zbraní z r. 1968. Pojem kontrola v širším pojetí zahrnuje nejen zmíněnou 
kontrolu plnění smluv a úmluv, ale také kontrolu dodržování jiných než smluvních zá-
vazků. Jedná se např. o rozhodnutí multilaterálních orgánů (např. rezoluce RB OSN 
o provádění různých inspekcí v Iráku) či jednostranné závazky států, u kterých stá-
ty usilují, aby byly kontrolovány. Pro provádění kontroly se používají různé metody, 
prostředky, procedury a techniky.

Kontrola zbrojení (Arms Control)
Je velmi frekventovaným pojmem. Za kontrolu zbrojení je považováno mezinárodně 
dohodnuté nebo jednostranné opatření, které omezuje nebo jinak upravuje počet, typ, 
vývoj a nabytí zbraní, ozbrojených sil anebo jiné podpůrné činnosti.

Nekonvenční terorismus (Nonconventional Terrorism)
Jedno z několika označení pro možné zneužití zbraní hromadného ničení teroristic-
kými skupinami. Mezi další používané termíny patří ultraterorismus, hyperteroris-
mus, superterorismus, WMD terorismus, ABC terorismus aj. K hlavním formám ne-
konvenčního terorismu patří terorismus jaderný, terorismus radiologický, terorismus 
chemický a terorismus biologický.

Nešíření, neproliferace (Nonproliferation)
Nejčastěji se tento pojem používá ve spojení se zbraněmi hromadného ničení (jaderné, 
chemické a biologické, bakteriologické a toxinové) a jejich nosiči. Je projevem úsi-
lí mezinárodního společenství směřujícího k zabránění šíření uvedeného druhu zbra-
ní. V souvislosti se šířením JZ se někdy hovoří o šíření vertikálním (kvalitativní vy-
lepšování nebo kvantitativní zvýšení existujících arzenálů států vlastnících tento druh 
zbraní) a horizontálním (šíření JZ do států, které je nevlastní).

Nosiče zbraní hromadného ničení
Nosiči mohou být řízené střely různého doletu letící buď po balistické křivce, nebo 
s plochou dráhou letu, letecké pumy, dělostřelecké granáty, torpéda aj.
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Obohacování uranu
Proces, při kterém dojde k zvyšování relativního procentuálního obsahu U-235 v ura-
nu. Pro palivo v jaderných reaktorech se využívá nízkoobohacený uran (lowenriched 
uranium, LEU), obohacený okolo 5 %, zatímco pro výrobu JZ je nezbytný vysoce 
obohacený uran (highlyenriched uranium, HEU), obohacený cca na 90 %. Oboha-
cování se provádí několika způsoby, např. pomocí systémů odstředivek, které od sebe 
oddělují dva izotopy uranu v jejich plynném stavu, tj. U-235, který je těžší, od lehčí-
ho U-238. Dále se může využívat elektromagnetická izotopová separace, termální di-
fúze, plynná difúze, laserové obohacování aj.3

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)
Založena v r. 1957 se sídlem ve Vídni. Má status organizace přidružené k OSN s cí-
lem sloužit jako ústřední mezivládní fórum pro vědeckou a technickou spolupráci při 
mírovém využívání atomové energie. Plní zásadní úlohu v mezinárodním úsilí zamě-
řeném na prevenci proti šíření JZ. Hlavními orgány MAAE jsou Generální konferen-
ce a Rada guvernérů.

Odzbrojovací aparát (Disarmament machinery)
Nejedná se o přesně vymezenou strukturu. Do tohoto aparátu jsou nejčastěji řazena 
tři hlavní odzbrojovací fóra. Jedná se o Odzbrojovací komisi OSN, První výbor (vý-
bor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) Valného shromáždění OSN a především 
o Konferenci o odzbrojení v Ženevě. Často je pojem „odzbrojovací aparát“ ztotožňo-
ván pouze s činností této konference, vzhledem k jejímu specifickému mandátu jako 
jediného mezinárodního fóra, i když s omezenou účastí 65 členských států, k sjedná-
vání odzbrojovacích smluv na základě konsenzu. Někdy jsou do odzbrojovacího apa-
rátu řazena Regionální střediska OSN pro mír a odzbrojení, Ústav OSN pro odzbrojo-
vací výzkum (United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR) a Stálý 
poradní výbor OSN pro bezpečnostní otázky ve střední Africe (United Nations Stan-
ding Advisory Committee on Security Questions in Central Africa).

Omezení zbrojení (Arms limitation)
Je označením pro mezinárodně dohodnuté nebo jednostranné opatření, které kvan-
titativně a kvalitativně omezuje zbrojení, ozbrojené síly a jinou podpůrnou činnost. 
Jako příklad lze uvést Smlouvu mezi SSSR a USA o omezení strategických útočných 
zbraní (SALT I) z r. 1972 či nejnovější americko-ruský New START o snížení strate-
gických jaderných zbraní z dubna 2010.
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První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost)
Je jedním z šesti výborů VS OSN (druhým je Hospodářský a finanční výbor, třetím je 
Sociální, humanitární a kulturní výbor, čtvrtým je Zvláštní výbor pro politické otáz-
ky a problematiku dekolonizace, pátým je Administrativní a rozpočtový výbor a šes-
tým je Právní výbor).

První výbor každoročně na podzimním jednání VS OSN projednává, přibližně po 
dobu 3–4 týdnů, až 50 návrhů rezolucí a rozhodnutí se vztahem k odzbrojovací pro-
blematice. Zahrnují zejména nešíření a jaderné odzbrojení, problematiku chemických 
a biologických zbraní, raketové nosiče zbraní hromadného ničení, konvenční zbraně 
(zejména ruční a lehké zbraně a protipěchotní miny) a další otázky.

Zárukový systém MAAE (IAEA Safeguards System)
Jedná se o verifikační mechanismus MAAE, který je založen na politické vůli států 
dát svá zařízení pod kontrolu a tím prokázat plnění svých závazků vyplývajících ze 
smlouvy NPT. Efektivita zárukového systému byla posílena tzv. Dodatkovým proto-
kolem k Všeobecným zárukovým dohodám mezi MAAE a jejími členskými státy. Zá-
rukový systém je vždy uplatňován výlučně prostřednictvím národního dozorného or-
gánu, kterým je v ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Zbraně hromadného ničení
Zbraně, jejichž ničivá síla vysoko převyšuje účinek konvenčních zbraní. Důsledkem 
jejich použití jsou masové ztráty na lidských životech a v případě JZ i na materiál-
ních hodnotách. Řadíme mezi ně již zmíněné zbraně jaderné, chemické a bakteriolo-
gické (biologické) a toxinové.
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BLÍZKOVÝCHODNÍ PROBLEMATIKA

Antisemitismus
Nepřátelské postoje vůči Židům sahající od rasově zabarvené kritiky přes démoniza-
ci, přisuzování negativních vlastností až po výzvy k útokům proti nim a k jejich fy-
zické likvidaci. V posledních letech se zastánci Izraele snaží do definice antisemitis-
mu zahrnout i kritiku izraelské politiky a sionismu.4

Arabská mírová iniciativa
Z iniciativy saúdskoarabského (tehdejšího) korunního prince Abdalláha, který se poz-
ději stal králem země, schválila Rada Ligy arabských států (LAS) na svém summitu 
v Bejrútu v r. 2002 Arabskou mírovou iniciativu. Liga sdružuje 22 arabských zemí, 
z nichž Sýrie má pozastavené členství. Zmíněnou iniciativu podporuje rovněž is-
lámský Írán, který však není arabským státem. Dokument požaduje stažení Izrae-
le z okupovaných území na úroveň hranic, které platily před vypuknutím šestiden-
ní války v r. 1967, řešení problematiky palestinských uprchlíků v souladu s rezolucí 
OSN č. 194 a uznání nezávislého Palestinského státu s Východním Jeruzalémem jako 
svým hlavním městem, výměnou za uznání Izraele a uzavření mírových smluv. V Te-
heránu v květnu 2003 iniciativu podpořili rovněž ministři zahraničních věcí Organi-
zace islámské spolupráce (Organization of Islamic Cooperation, OIC). Členem OIC 
je také Írán.5

Džihád
Je součástí islámu. Překládá se jako úsilí či snaha o šíření a rozvoj islámu a lze jej 
provádět několika způsoby: srdcem, jazykem, rukou a mečem. Jde tedy v první řadě 
o misijní činnost a upevňování vlastní víry, svatá válka je druhořadá. Proto je také 
boj s pokušením nazýván „velkým džihádem“, kdežto válka pouze „džihádem ma-
lým“. I ten má však jasná pravidla a omezení, rozhodně není povinností všech musli-
mů.6 Radikálové se od běžných muslimů odlišují tím, že džihád považují za legitimní 
prostředek boje. Poslední legitimní džihád byl vyhlášen za první světové války Tur-
ky, když bojovali po boku Rakousko-Uherska a Německa proti Velké Británii, Francii 
a Rusku. Po rozpadu osmanského chálífátu však muslimský svět ztratil autoritu vůd-
ce (chalífa), který je jako jediný oprávněn vyhlásit a vést džihád.7
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Fatva
Nábožensko-právní výnos kvalifikovaného a oprávněného muslimského učence. 
Zpravidla fatva reaguje na konkrétní dotaz o oblasti věrouky či každodenního živo-
ta věřících.8

Gaza
Pásmo Gazy leží na izraelském území u Středozemního moře a hranic s Egyptem. 
Pásmo je dlouhé 41 km, jeho šířka se pohybuje mezi 6 až 12 kilometry a má celko-
vou rozlohu 360 km2, což znamená přibližně dvě třetiny výměru Prahy. V pásmu žije 
přes 1,8 mil. Palestinců. Více než milion obyvatel jsou potomci uprchlíků z dnešního 
Izraele po první válce v roce 1948. Extrémně vysokou hustotu zalidnění dále kom-
plikuje nedostatek vody, elektřiny, nezaměstnanost, všudypřítomná chudoba a izrael-
ská blokáda. Gaza je mocenskou základnou islamistického Hnutí islámského odpo-
ru (arabský akronym Hamás), historicky odnože egyptského Muslimského bratrstva. 
USA a EU považují sunnitský Hamás za teroristickou organizaci. V důsledku poru-
šování příměří mezi Hamásem a Izraelem vystřelováním raket radikálními islamisty 
na izraelské území se Gaza pravidelně stává, s několikaměsíčním odstupem, objek-
tem raketových a leteckých úderů izraelské armády, včetně zapojení pozemního voj-
ska a námořního ostřelování. Cílem izraelské armády je zneškodnit odpalovací rake-
tové rampy, sklady raket a tunely, vedoucí v některých případech na izraelské území. 
Vzhledem k charakteru osídlení pásma způsobují údery izraelské armády vysoké ci-
vilní oběti.9 Po svržení prezidenta Muhammada Mursího, představitele Muslimského 
bratrstva v červenci 2013 a obnovení moci vojenské junty v r. 2013, v čele s polním 
maršálem Abdal Fattáhem Sísím, se postavení obyvatel Gazy dále zhoršilo, protože 
kromě izraelské se začala uskutečňovat také egyptská blokáda. Někdy je Gaza ozna-
čována za největší vězení pod širým nebem.

Hadísy
Historické záznamy o údajných skutcích a výrocích proroka Muhammada. Soupisy 
těchto záznamů patří ke klíčovým zdrojům islámského učení. Existují však odlišnosti 
v posuzování váhy a věrohodnosti hadísů. Například šíité některé hadísy neuznávají 
a mají hadísy vlastní, vztahující se k imámům.10

Hamás
Palestinské Hnutí islámského odporu (arabský akronym Hamás), bylo založeno 
v r. 1987 a historicky je odnoží egyptského Muslimského bratrstva. Mocenskou zá-
kladnou tohoto islamistického hnutí je pásmo Gazy. Kvůli desítkám sebevražedných 
útoků na izraelské civilisty se stovkami obětí a odpalování raket proti izraelskému 
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území z pásma Gazy je Hamás v USA a v EU považován za teroristickou organizaci. 
Útočí také na izraelské vojáky. V Palestině provozuje rozsáhlé sítě sociálních institu-
cí. Odmítá explicitně uznat Izrael a zříci se násilného boje proti němu. Hamás dostá-
vá část svých zbraní a peněz z Íránu.11

Hizballáh
Libanonské hnutí založené počátkem osmdesátých let s íránskou pomocí ke gerilové-
mu boji proti izraelským invazním jednotkám v Libanonu. Několik západních zemí, 
spolu s Izraelem, ho řadí mezi teroristické organizace. I po skončení libanonské ob-
čanské války má Hizballáh ozbrojené jednotky a občas se dostane do konfliktu s Izra-
elem. V syrské občanské válce bojují bojovníci Hizballáhu na straně vládních jedno-
tek prezidenta Asada. V Libanonu hnutí vede rozsáhlé sociální programy, má poslance 
v parlamentu i ministry ve vládě.12

Hizmet
Jedná se o islámské transnacionální náboženské a sociální hnutí. Vznik hnutí Hizmet 
(v překladu „služba“) bylo inspirováno myšlenkami tureckého duchovního Fethulla-
ha Gülena, žijícího v exilu v USA od r. 1999. Hnutí nemá žádnou formální strukturu, 
viditelnou organizaci a oficiální členství. Vychází z tradice islámských mystických 
řádů, které si zakládají na přímém vztahu s Bohem. Členové hnutí se navzájem pod-
porují. V Turecku má hnutí údajně miliony stoupenců, mj. v různých oblastech stát-
ní správy, včetně armády, soudnictví a školství. Kromě Turecka má hnutí své stou-
pence v řadě dalších zemí, např. v Keni a ve středoasijských republikách. Od r. 2013, 
kdy došlo k rozkolu mezi F. Gülenem a tureckým prezidentem Erdoğanem, jsou stou-
penci hnutí tvrdě potlačováni, zejména v souvislosti s neúspěšným pokusem o vojen-
ský převrat 15. července 2016. Za jeho hlavního organizátora označují turečtí vedou-
cí představitelé Gülena a požadují od USA jeho vydání.13

Holokaust
Označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvraž-
ďování Židů, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světo-
vé války, v rámci praktické aplikace nacistické koncepce „konečného řešení židovské 
otázky“. Během této genocidy bylo vyvražděno okolo 6 mil. Židů. Termín holokaust 
byl později rozšířen i na systematické vyvražďování dalších etnických, náboženských 
a politických skupin – Romů, Poláků, občanů Sovětského svazu, tělesně či mentál-
ně postižených osob, politických odpůrců (zejména komunistů a sociálních demokra-
tů), homosexuálů a Svědků Jehovových. Podle této definice je počet obětí holokaus-
tu mezi 11 až 17 mil. osob.14



ZÁKLADNÍ POJMY

209

Chalífa
Světský i duchovní vůdce muslimských věřících a jejich státního útvaru. Posledními 
chalífy byli formálně sultáni osmanské říše, která se rozpadla po první světové válce. 
K obnově chalífátu se aktuálně hlásí některé islamistické militantní skupiny na Blíz-
kém východě (viz tzv. Islámský stát), v Africe, ve středoasijském prostoru a na Kav-
kaze.15

Imám
Vedoucí modliteb, kazatel nebo duchovní spravující určitou mešitu v sunnitském pro-
středí. Odlišnost existuje v šíitském islámu, ve kterém dvanáct imámů tvořilo ve stře-
dověku linii pokrevních potomků proroka Muhammeda.16

Islám
Islám je, ve srovnání s křesťanstvím a buddhismem, nejmladší monoteistické nábo-
ženství. Spolu s judaismem a křesťanstvím se řadí k tzv. abrahámovským nábožen-
stvím. Založen je na učení proroka Muhammada, což byl náboženský a politický vůd-
ce působící v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se, či odevzdání se Bohu“ 
(arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, tj. „ten, kdo se podřizuje Bohu“. 
Počet muslimů ve světě je cca 1,6 mld. osob. Islám je tak po křesťanství nejpočetněj-
ším náboženstvím světa.17

Islamismus
Islamismus je moderní islámskou sunnitskou ideologií. Je praktikován hnutím Mus-
limského bratrstva a liší se od salafismu tím, že jeho stoupenci se angažují ve vytvá-
ření politických stran, účastní se ve volbách a usilují o ústavní reformy. Jejich místem 
ovlivňování jsou vlády, univerzity a jakékoli jiné instituce, do kterých chtějí integro-
vat islám.18

Islámský fundamentalismus
Pojem „fundamentalismus“ byl poprvé použit s proudem protestantů v Americe na 
přelomu 19. a 20. století. Nazývali se fundamentalisty, protože lpěli na svatých tex-
tech, tradicích, konzervatismu a oponovali všemu modernímu a inovativnímu, odmí-
tali však násilí.

„Islámští fundamentalisté“ bojují za očištění náboženských doktrín a vidí sami 
sebe jako obrozenecké hnutí. Cílem obnovení tradic a zásad svatých textů je vytvo-
ření pravého islámského státu. Jedná se o reakci na sekularizaci, pluralismus a mo-
dernitu. Islámští fundamentalisté se snaží zabránit těmto trendům v muslimském svě-
tě. Jejich úsilí o obnovení tradic a zásad svatých textů a doslovného výkladu koránu 
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a sunny směřuje k vytvoření pravého islámského státu. Jsou velmi konzervativní, od-
mítají jakýkoli dialog a zatvrzele odmítají vše ostatní jako zlo. Fundamentalismus je 
sice nesnášenlivý, ale ve své podstatě nenásilný. Pokud se však skupina fundamenta-
listů rozhodne získat politickou moc či masovou podporu pro uskutečnění svých vizí 
o uspořádání společnosti a světa, stává se skupinou radikální s rizikem násilného pro-
sazování svých cílů.19

Islámský radikalismus
Mezi fundamentalismem a radikalismem existuje velmi tenká hranice. U někoho může 
absolutní víra snadno vyvolat dojem, že musí cíle víry prosadit, což je jeden ze základ-
ních rysů islámských radikálů, „džihádistů“ či teroristů. Podle Luboše Kropáčka jde 
o heretické vybočení z islámu, které s ním má pramálo společného. Z koránu radiká-
lové citují pouze několik útočných veršů, na kterých staví celou svou ideologii. Islám-
ským právníkům trvalo staletí, než vyložili celý korán, v souvislostech, se systémem 
brzd a protiváh v zákonech. Džihádisté vyzdvihují z koránu pouze pro ně významné 
koncepty islámu, jako džihád, dělení světa dle islámu, mučednictví a následnou odmě-
nu v posmrtném životě. Neuznávají mezinárodní právo a dohody, dodržování sankcí, 
rezolucí či lidských práv. Jediným zákonem je pro ně korán a jedinou autoritou Bůh 
(Alláh). Před pocitem ponížení před Západem, úpadkem společnosti a sekulárními re-
žimy v muslimském světě prý není možný jiný způsob obrany než boj.20

Islámský stát (chalífát)
Chalífát byl projevem duchovní a politické jednoty muslimského světa v prvních sto-
letích islámu a je to ideál jednoty muslimského světa i do budoucna. V období mezi 
7. a 13. stoletím našeho letopočtu se dynastiím chalífů (vůdcům muslimském obce) 
podařilo ustavit jednu z největších říší v lidských dějinách, která pokrývala oblast od 
Španělska až po Indii. V určitých etapách chalífátu docházelo k obrovskému rozvo-
ji lidské civilizace, rozkvětu vědy a lidského pokroku v symbióze s duchovními hod-
notami a třeba i s náboženskou tolerancí muslimů k jiným vírám. Chalífát se nakonec 
rozpadl a byl pak jen formálně obnoven osmanskou říší, kdy teoreticky fungoval do 
roku 1924. Byl však už jen stínem své původní slávy.

Současné hnutí radikálních džihádistů, sdružených v tzv. Islámském státu (IS, 
též ISIS, nebo ISIL), které se odtrhlo od teroristické organizace al-Káida, vyhlási-
lo v r. 2014 na části iráckého a syrského území tzv. Islámský stát. Tento státní útvar 
však podle hodnocení blízkovýchodních expertů nemá se skutečným chalífátem nic 
společného. Má jen dodat náboženský lesk netolerantní a násilné dezinterpretaci is-
lámu v pojetí IS.21
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Korán
Knižní soubor zjevení a poselství, která podle legendy prorok Muhammad přijal pro-
střednictvím archanděla Gabriela (arabsky Džibríl) od Boha (Alláha). Korán, neboli 
Svatá kniha muslimů, se skládá ze sto čtrnácti kapitol (súr), tvořených asi šesti tisíci 
verši, a obsahuje základ islámské věrouky.22

Kurdové
Přibližně 30–35milionová etnická skupina, která nemá a ani nikdy neměla vlastní stát. 
Žije především na území severního Iráku, západního Íránu, východní Sýrie a v jiho-
východním Turecku. V Turecku kurdská populace činí 10–20 mil. obyvatel, v Irá-
ku 3–4 mil., v Íránu 6–8 mil. a v Sýrii 100 000–150 000.23 Asi půlmilionu převážně 
tureckých a iráckých Kurdů žije v Německu, statisíce převážně iráckých Kurdů žijí 
od poloviny osmdesátých let v řadě dalších západních zemí, např. ve Francii, Itálii, 
USA, Kanadě aj.24 Všechny výše uvedené čtyři státy, na jejichž území žije silná kurd-
ská menšina, pohlížejí na kurdské nacionální a secesionistické ambice s nevolí a tvr-
dě je potlačují, zejména v Turecku, kde jsou stoupenci levicové Kurdské strany pra-
cujících (PKK), usilující o samostatný stát, označováni za teroristy. Kurdské úsilí 
o dosažení státnosti oslabují rovněž různé frakční rozpory. Například v severním Irá-
ku vedly kurdské klanové rozpory ke krvavé válce v letech 1994–1997 mezi stoupen-
ci dvou hlavních politických stran – Barzáního Kurdské demokratické strany (KDP) 
a Talabáního Vlastenecké kurdské unie (PUK). Po americkém zprostředkování pří-
měří v září 1998 došlo k společnému spravování autonomní kurdské oblasti, vytvo-
řené v severním Iráku od r. 1991.25

Muslimské bratrstvo
Je jedno z největších a nejstarších islámských hnutí panislamismu, které požaduje ná-
vrat ke kořenům islámu. Asociace Muslimských bratrů má klíčovou roli nejen v Egyp-
tě, kde byla v r. 1928 založena, ale i v dalších arabských zemích, např. v Jordánsku, 
Kuvajtu, Bahrajnu, Jemenu a Ománu. Jeho úloha vzrostla po pádu autoritářských re-
žimů v některých arabských zemích v r. 2011, v rámci tzv. arabského jara. Muslim-
ské bratrstvo má významný sociální aspekt, pomáhá chudým, věnuje se charitě a má 
své vzdělávací programy. V rámci mocenských ambicí je jeho cílem sjednotit muslim-
ské arabské sunnitské národy a vytvořit chalífát, jehož základem bude islámské prá-
vo.26 Po obnovení vojenské vlády v Egyptě v červenci 2013 prohlásilo nové egyptské 
vedení v prosinci téhož roku Muslimské bratrstvo za teroristickou organizaci a jeho 
činnost zakázalo. Obdobně postupovala Saúdská Arábie a některé další monarchistic-
ké země Perského zálivu, které v působení Muslimského bratrstva spatřují existenční 
hrozbu. Turecko naopak hnutí Muslimského bratrstva podporuje.27
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Osmanská říše
Existovala v letech 1299–1922 jako muslimská turecká říše, kterou založil v Anatolii 
Osman I. Za vlády jeho následovníků se rozšířila po celé Malé Asii a do značné míry 
i v jihovýchodní Evropě. Na začátku 15. století osmanská moc utrpěla těžkou porážku 
od mongolského vládce Tamerlána (viz též Timur Lenk). Osmanská územní expanze 
znovu začala po několika desítkách let, kdy v r. 1453 došlo k dobytí Konstantinopo-
le (Istanbulu). Svého vrcholu říše dosáhla za vlády Suleymana I. (1520–1566), kdy 
ovládla východní Středomoří, včetně severní Afriky, a ohrožovala obsazením střed-
ní Evropu. Postupně však začalo docházet k úpadku její moci, který vyvrcholil jejím 
rozpadem a zánikem na začátku 20. století, v důsledku první světové války.28

Perská říše (Persie)
Persie je původní historický název Íránu. Jako oficiální označení státu se přestal po-
stupně používat, z podnětu tehdejšího šáha, ve třicátých letech 20. století.29

Perskou říši založil r. 546 před naším letopočtem Kyros II. Veliký z rodu Achai-
menovců. Za jejich vlády říše vzkvétala, dosáhla značné rozlohy a kulturního rozma-
chu. Poslední král dynastie, Dareios III., podlehl r. 331 př. n. l. Alexandru Velikému. 
Po Dareiově smrti a vymření dynastie Seleukovců ovládli území perské říše Sásánov-
ci. Jejich vládu ukončili v polovině 7. století arabští nájezdníci, kteří za perské státní 
náboženství prohlásili islám. Arabské vládce vystřídali v 10. století seldžučtí Turci. 
Od 13. století do 15. století byla Persie součástí mongolské říše. Samostatnost Persie 
získala až v 16. století za vlády Ismaíla I., který vybudoval silný stát a přivedl oby-
vatelstvo k šíitské formě islámu. Vrcholu dosáhla za panování Abbáse I., avšak poté 
začala říše upadat. Koncem 18. století se vlády zmocnil Agha Muhammad Chán, kte-
rý ustavil nové hlavní město Teherán a založil novou dynastii Kádžarovců. O získá-
ní kontroly nad kádžarovskými panovníky soupeřily především Rusko a Velká Bri-
tánie. V r. 1909 byla založena Anglo-perská ropná společnost (pozdější BP) a jižní 
část země přešla pod britskou správu. V severním Íránu získalo dominantní postave-
ní carské Rusko. Po vojenském převratu v r. 1921 se vlády zmocnil perský důstojník 
Rezá Chán, který později sesadil panující dynastii Kádžarovců a prohlásil se novým 
vládcem jako Rezá (šáh) Pahlaví. V průběhu druhé světové války bylo íránské území 
obsazeno britskými a sovětskými vojsky. V r. 1941 šáh abdikoval ve prospěch své-
ho syna Mohammada Rezá Pahlavího, který se do země vrátil z exilu na začátku še-
desátých let, po svržení Mossadekovy vlády v souvislosti s jejím úsilím o znárodně-
ní íránského ropného průmyslu. Panování šáha ukončila všelidová revoluce v r. 1979, 
která vedla k pádu císařství a nastolení islámské republiky.30
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Salafismus
Jedná se o islámskou ideologii, která byla původně nepolitická. Je striktně sunnitská, 
vychází z koránu a vyjádření proroka Muhammada (hadísy). Ve 20. století vedoucí 
salafisté kritizovali politické skupiny, zejména Muslimské bratrstvo, za to, že se ne-
soustředí na čistotu víry. Po tzv. arabském jaru se někteří salafisté odklonili od tohoto 
směru. Stoupenci usilují o očištění islámu od západního vlivu. Za nevěřící označují 
především šíity a rovněž nesalafistické sunnity, např. súfisty. Za salafisty se označu-
jí wahhábisté (wahhábismus je státní ideologií Saúdské Arábie). K salafismu se hlásí 
rovněž stoupenci tzv. Islámského státu.31

Sionismus
Proud židovského nacionalismu, jehož jádrem je usazování Židů „u Siónu“, tedy 
v místě starověkého židovského osídlení. Od konce 19. století se sionisté do histo-
rické Palestiny stěhovali přes odpor arabských (a někdy také původních židovských) 
obyvatel.32

Súfismus
Súfismus je mystická, nebo také duchovní (spirituální) cesta islámu, která se dá chá-
pat jako cesta duše k Bohu. Od počátku byl naukou o lásce, pokoře, milosrdenství 
a upřímnosti. Praxe vychází z koránu. Praktikantem súfismu je súfi, pro kterého se 
občas používá termín derviš. Súfijský islám je jednou z nejvýznamnějších a nejvíce 
volných odnoží sunnitského islámu. Ortodoxními muslimy, např. salafisty, jsou súfis-
té zařazováni mezi nevěřící.33

Sunna
Stanovená tradice, soubor závazných norem a ponaučení. Způsob jednání v před-
islámském období. Svým významem stojí o něco níže než korán. Je významným zdro-
jem pro výklad islámského práva (šaríe) a životní praxe muslimů.34

Sunnité
Převažující skupina muslimů zahrnující zhruba 85 % z odhadovaných 1,5 mld. stou-
penců islámu v celém světě. Sunna znamená tradice; sunnité jsou někdy označováni 
za stoupence ortodoxního pojetí islámu, kteří po smrti proroka Muhammada odmítli 
názor šíitů na nástupnictví v čele obce.35

Sykes-Picotova dohoda
Francouzsko-britská tajná dohoda podepsaná 16. května 1916 francouzským diploma-
tem Francois Georges-Picotem a britským představitelem Sirem Markem Sykesem. 
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Jejím obsahem bylo rozdělení sféry vlivu mezi Francii, Velkou Británii a carské Rus-
ko v souvislosti s rozpadem osmanské říše po ukončení první světové války, zahrnu-
jící mj. současné území Iráku, Sýrie, Libanonu a tehdejší Palestiny. Po říjnové revo-
luci v Rusku v r. 1917 nové ruské vedení zveřejnilo existenci smlouvy a její obsah.36

Šaría
Soubor islámského práva (od rodinného práva přes trestní kodex až po ekonomické 
nařízení). Nemá zcela jednotnou podobu, protože výklad šaríe se liší podle jednotli-
vých právních škol i regionálních a politických vlivů.37

Šíité
Příslušníci větve islámu prosazující názor, že po proroku Muhammadovi měli mus-
limskou společnost vést jeho potomci (doslova Strana Alího). Šíité tvoří v celosvě-
tovém měřítku asi 15 % muslimů. Většinu obyvatelstva představují v Íránu, Iráku, 
Ázerbájdžánu a v Bahrajnu, početné komunity jsou i v Libanonu, Pákistánu, Indii, 
Sýrii a v dalších zemích.38

Wahhábismus
Fundamentalistické wahhábistické pojetí islámu je pojmenované po Mohamedovi ibn 
Abd al-Wahhábovi, který žil v 18. století. Tehdy také došlo k provázanosti Wahhá-
bova učení, založeném na přísném výkladu islámu, a rodu Saúdů. Hlavními prame-
ny wahhábismu jsou Kniha jednoty (Kitáb altawhíd) a Kniha džihádu (Kitáb aldži-
hád). Upravují a komolí verše z koránu a sunny, určují, co je povolené a co zakázané 
ve víře i životní praxi. Potvrzují tak, že nelze ztotožňovat wahhábismus a islám, ačko-
li wahhábismus na islámu parazituje a snaží se za něj vydávat. Wahhábisté se od mus-
limů liší tím, že žijí v konfliktu s mrtvými, tj. neuctívají a ničí hroby prostých musli-
mů, stejně tak jako ničí historické dědictví prastarých civilizací (viz ničení památek 
v Afghánistánu, Iráku a Sýrii). Wahhábistická forma výkladu islámu je státním nábo-
ženstvím v Saúdské Arábii.39
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Zkratky

ACRS Arms Control and Regional Security Pracovní skupina pro Kontrolu zbrojení 
a regionální bezpečnost na Blízkém východě

AIPAC American Israel Public Affairs Committee
Výbor pro americko-izraelské veřejné 
záležitosti /vlivná americká židovská 
lobbistická organizace/

AKP Adalet ve Kalkınma Partisi Turecká Strana spravedlnosti a rozvoje
ASEAN Association of Southeast Asian Nations Asociace států jihovýchodní Asie
BMD Ballistic Missile Defence Obrana proti balistickým řízeným střelám

BRICS
Zkratka označující počáteční písmena pěti 
rychle rostoucích ekonomických mocností, 
tj. Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku

BTWC Bacteriological (Biological) and Toxin 
Weapons Convention

Úmluva o zákazu bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní  
/zkrácená verze/

CD Conference on Disarmament Konference o odzbrojení

CELAC Community of Latin American and 
Caribbean States

Společenství latinskoamerických 
a karibských států

CONOME Commission on Nuclear Energy on the 
Middle East Blízkovýchodní komise pro jadernou energii

CPPNM Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material

Úmluva o fyzické ochraně jaderného 
materiálu

CSBMs Confidence and Security Building Measures Opatření na posilování důvěry a bezpečnosti

CTBT Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Smlouva o všeobecném zákazu jaderných 
zkoušek

CWC Chemical Weapons Convention Zkrácená verze Úmluvy o zákazu 
chemických zbraní

EPLO European Public Law Organization Organizace pro evropské veřejné právo
EU European Union Evropská unie

FMCT Fissile Material Cut-offTreaty

Smlouva o zákazu výroby štěpných 
materiálů /zkrácený název pro Smlouvu 
zakazující výrobu štěpných materiálů pro 
jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná 
zařízení/

FSA Free Syrian Army Svobodná syrská armáda /opoziční vojenské 
protivládní uskupení v Sýrii/

FSIA Foreign Sovereign Immunities Act Zákon o imunitách zahraničních suverénů
GCC Gulf Cooperation Council Rada pro spolupráci zemí Perského zálivu
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GLCM Ground-Launched Cruise Missile Pozemní řízená střela s plochou dráhou letu

HDP Hür Demokrat Parti Lidová demokratická strana /prokurdská 
strana v Turecku/

HEU Highly Enriched Uranium Vysoce obohacený uran

HLSCC High Level Strategic Cooperation Council Turecko-irácká Rada pro strategickou 
spolupráci na vysoké úrovni

IAEA International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
(MAAE)

ICBM Intercontinental Ballistic Missile Mezikontinentální balistická řízená střela

IPPAS International Physical Protection Advisory 
Service

Mezinárodní poradní služba pro fyzickou 
ochranu jaderných materiálů /zabezpečuje 
MAAE/

IREA International Renewable Energy Agency Mezinárodní agentura pro obnovitelnou 
energii

ISIS, ISIL The Islamic State in Iraq and Syria Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL)
IS Islamic State Islámský stát /po vyhlášení chalífátu/
ISSG International Syria Support Group Mezinárodní podpůrná skupina pro Sýrii

JASTA Justice Against Sponsors of Terrorism Act Americký zákon o spravedlnosti vůči 
sponzorům terorismu

JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action

Společný komplexní akční plán, neboli 
íránská jaderná dohoda, sjednaná 14. 7. 2015 
ve Vídni mezi Íránem a P5, Německem 
a EU o íránském jaderném programu

JPOA Joint Plan of Action

Společný akční plán sjednaný dočasně 
v listopadu 2013 v Ženevě mezi Íránem 
a P5, Německem a EU o íránském jaderném 
programu

LAS League of Arab States Liga arabských států
LEU Low Enriched Uranium Nízkoobohacený uran

MD Missile Defence Protiraketová obrana (Obrana proti 
balistickým řízeným střelám)

MEPP Middle-East Peace Process Blízkovýchodní mírový proces
NAM Non Aligned Movement Hnutí nezúčastněných zemí
NATO North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy
ND Nuclear Disarmament Jaderné odzbrojení
NGO Non Governmental Organization Nevládní organizace

NMD National Missile Defence Národní protiraketová obrana (Národní 
obrana proti balistickým řízeným střelám)

NNRC Negev Nuclear Research Center
Izraelské Negevské jaderné výzkumné 
středisko (nepodléhá zárukovému systému 
MAAE)

NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons Smlouva o nešíření jaderných zbraní

NSAs Negative Security Assurances Negativní bezpečnostní záruky
NNWS Non-Nuclear-Weapon States Nejaderné státy (podle smlouvy NPT)



Zkratky

219

NWS Nuclear Weapon States Jaderné státy (podle smlouvy NPT)

OIC Organization of Islamic Cooperation Organizace islámské spolupráce /členem 
OIC je mj. Írán/

OPANAL
Agency for the Prohibiton of Nuclear 
Weapons in Latin America and the 
Caribbean

Agentura pro zákaz jaderných zbraní 
v Latinské Americe a Karibiku

OPEC Organization of the Petroleum Exporting 
Countries Organizace zemí vyvážejících ropu

PJAK Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê Strana svobodného života v Kurdistánu  
/kurdská protivládní strana/

PKK Partiya Karkerên Kurdistan

Strana kurdských pracujících /v Turecku 
zakázaná strana, označovaná za 
teroristickou, usilující o samostatný kurdský 
stát/

PMDs Possible Military Dimensions Možné vojenské rozměry íránského 
jaderného programu

SC Security Council Rada bezpečnosti
SCR Security Council Resolution Rezoluce Rady bezpečnosti

SEANWFZ Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Zóna bez jaderných zbraní v jihovýchodní 
Asii

SIPRI Stockholm International Peace Research 
Institute

Stockholmský mezinárodní ústav pro 
výzkum otázek míru

SNRC Soreq Nuclear Research Centre Izraelské jaderné výzkumné středisko Sorek
/začleněno do zárukového systému MAAE/

SPNFZ South Pacific Nuclear-Free Zone Zóna bez jaderných zbraní v jižním Pacifiku

SOC Shanghai Organization of Cooperation

Šanghajská organizace spolupráce (ŠOC) 
sdružuje RF, ČLR, Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Tádžikistán, Uzbekistán a od července 2016 
rovněž Indii a Pákistán; pozorovatelskými 
státy jsou Írán, Bělorusko, Afghanistán 
a Mongolsko

TRR Teheran Research Reactor Teheránský výzkumný reaktor
UAE United Arab Emirates Spojené arabské emiráty

UNDOF United Nations Disengagement Observer 
Force

Pozorovatelská mise OSN na Golanských 
výšinách

UNGA United Nations General Assembly Valné shromáždění OSN

UNIDIR United Nations Institute for Disarmament 
Research  Ústav OSN pro odzbrojovací výzkum

UNO United Nations Organization Organizace spojených národů
USMDA United States Missile Defence Agency Agentura protiraketové obrany USA
WMD Weapons of Mass Destruction Zbraně hromadného ničení
WTO World Trade Organization Světová obchodní organizace

YPG Yekîneyên Parastina Gel
Označení pro syrské kurdské bojovníky, 
podporované v boji proti IS Spojenými státy 
a Ruskem
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Příloha 1 

SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ

Státy uzavírající tuto Smlouvu, dále uváděné jako „Smluvní strany“,

berouce v úvahu ničivé důsledky, které by měla pro všechno lidstvo jaderná válka, 
a z toho vyplývající nutnost vynaložit veškeré úsilí k odvrácení nebezpečí vzniku ta-
kové války a učinit opatření k zajištění bezpečnosti národů,

majíce za to, že šíření jaderných zbraní by vážně zvýšilo nebezpečí jaderné války,

v souladu s rezolucemi Valného shromáždění Organizace spojených národů, které vy-
zývají k uzavření dohody o zamezení dalšího šíření jaderných zbraní,

zavazujíce se napomáhat uplatnění záruk Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii na činnost spojenou s mírovým využitím jaderné energie,

vyjadřujíce svoji podporu výzkumu, vývoji a dalšímu úsilí na podporu aplikace zása-
dy účinných záruk v rámci systému záruk Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii, pokud jde o pohyb výchozích a speciálních štěpných materiálů s využitím přístro-
jů a jiných technických způsobů kontroly na určitých klíčových místech,

potvrzujíce zásadu, že výsledky mírového využití jaderné technologie, včetně jakých-
koliv vedlejších technologických produktů, které mohou získat státy vlastnící jaderné 
zbraně při vývoji jaderných výbušných zařízení, mají být pro mírové účely poskyt-
nuty všem smluvním stranám, jak těm, které jaderné zbraně vlastní, tak i těm, které 
je nevlastní,

jsouce přesvědčeny, že při uskutečňování této zásady mají všechny smluvní strany 
právo podílet se na co možná nejširší výměně vědeckých informací pro další rozvoj 
využití jaderné energie pro mírové účely a přispívat tomuto rozvoji jednotlivě nebo 
ve spolupráci s dalšími státy,
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vyhlašujíce svůj úmysl dosáhnout co možná nejdříve zastavení závodů v jaderném 
zbrojení a přijmout účinná opatření k jadernému odzbrojení,

naléhavě vyzývajíce všechny státy ke spolupráci při uskutečňování tohoto cíle,
 
připomínajíce rozhodnutí, vyjádřené smluvními stranami v preambuli Smlouvy o zá-
kazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou 
z roku 1963, usilovat o trvalé zastavení všech pokusných výbuchů jaderných zbraní 
a pokračovat za tímto účelem v jednání,

přejíce si napomáhat zmírnění mezinárodního napětí a upevnění důvěry mezi státy 
s cílem usnadnit zastavení výroby jaderných zbraní, zničení všech jejich existujících 
zásob a odstranění jaderných zbraní a jejich nosičů z národních arzenálů v souladu 
se smlouvou o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárod-
ní kontrolou,

připomínajíce, že v souladu s Chartou Organizace spojených národů musí se státy ve 
svých mezinárodních stycích zdržet hrozby silou nebo použití síly proti územní ce-
listvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu nebo jakéhokoliv jiného způ-
sobu neslučitelného s cíli Organizace spojených národů a že dosažení a udržení mezi-
národního míru a bezpečnosti má být zajištěno s nejmenším vynaložením světových 
lidských a ekonomických zdrojů na zbrojení,

dohodly se na tomto:

Článek I
Každá smluvní strana vlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepředávat přímo ani ne-
přímo komukoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, ani kontrolu nad 
těmito zbraněmi nebo jadernými výbušnými zařízeními, jakož i žádným způsobem ne-
podporovat, nepodněcovat a nepovzbuzovat jakýkoliv stát nevlastnící jaderné zbraně 
k výrobě nebo k získání kontroly nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními.

Článek II
Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepřijímat přímo či ne-
přímo od kohokoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu 
nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními, nevyrábět jaderné zbraně nebo jiná 
jaderná výbušná zařízení, ani je nezískávat jakýmkoliv jiným způsobem, ani nevy-
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hledávat a nepřijímat jakoukoliv pomoc při výrobě jaderných zbraní nebo jiných ja-
derných výbušných zařízení.

Článek III
1. Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje přijmout záruky uve-
dené v dohodě, o které se bude jednat a která bude uzavřena s Mezinárodní agentu-
rou pro atomovou energii v souladu se Statutem Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii a systémem záruk Agentury, výlučně k ověřování plnění závazků, které přijala 
v souladu s touto Smlouvou s cílem zabránit neoprávněnému převodu jaderné energie 
z mírového využití na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení. Procedury 
záruk požadovaných tímto článkem budou uplatněny na výchozí nebo speciální štěpný 
materiál, a to nezávisle od toho, vyrábí-li se, zpracovává nebo používá v jakémkoliv 
hlavním jaderném zařízení nebo se nachází mimo jakékoliv takové zařízení. Záruky 
požadované tímto článkem budou uplatněny na veškerý výchozí nebo speciální štěp-
ný materiál ve veškeré mírové jaderné činnosti na území takovéhoto státu, pod jeho 
jurisdikcí nebo v činnosti kdekoliv prováděné pod jeho kontrolou.
 
2. Každá smluvní strana se zavazuje nedávat k dispozici:
a) výchozí nebo speciální štěpný materiál nebo
b) zařízení nebo materiál speciálně určený nebo připravovaný pro zpracování, využití 
nebo výrobu speciálního štěpného materiálu jakémukoliv státu nevlastnícímu jader-
né zbraně pro mírové účely, jestliže se na tento výchozí nebo speciální štěpný mate-
riál nevztahují záruky požadované tímto článkem.

3. Záruky požadované tímto článkem budou realizovány takovým způsobem, který 
bude v souladu s článkem IV této Smlouvy a bude zamezovat brzdění ekonomického 
nebo technologického rozvoje smluvních stran nebo mezinárodní spolupráce v oblas-
ti mírové jaderné činnosti včetně mezinárodní výměny jaderného materiálu a zaříze-
ní pro zpracování, využití nebo výrobu jaderného materiálu pro mírové účely v sou-
ladu s ustanoveními tohoto článku a zásadou aplikace záruk uvedenou v preambuli 
Smlouvy.

4. Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně uzavřou s Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii dohody za účelem splnění požadavků tohoto článku individuálně 
nebo spolu s jinými státy v souladu se Statutem Mezinárodní agentury pro atomo-
vou energii. Jednání o takovýchto dohodách započne v průběhu 180 dní od původní-
ho vstupu této Smlouvy v platnost. Pro státy, které předají do úschovy své ratifikační 
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listiny nebo listiny o přístupu po uplynutí lhůty 180 dní, jednání o takovýchto doho-
dách započne nejpozději k datu předání těchto listin. Tyto dohody vstoupí v platnost 
nejpozději osmnáct měsíců ode dne zahájení jednání.

Článek IV
1. Nic v této Smlouvě nesmí být vykládáno tak, aby se to dotýkalo nezadatelného 
práva všech smluvních stran rozvíjet bez diskriminace a v souladu s články I a II této 
Smlouvy výzkum, výrobu a využití jaderné energie pro mírové účely.

2. Všechny smluvní strany se zavazují napomáhat co nejúplnější výměně zařízení, ma-
teriálů, vědeckých a technických informací k mírovému využití jaderné energie a mají 
právo podílet se na takového výměně. Smluvní strany, které k tomu mají předpoklady, 
budou rovněž spolupracovat k tomu, aby přispěly, jednotlivě nebo společně s jinými 
státy nebo mezinárodními organizacemi, k dalšímu rozvoji mírového využití jaderné 
energie, zejména na území smluvních stran nevlastnících jaderné zbraně, s patřičným 
zřetelem k potřebám rozvojových oblastí světa.

Článek V
Každá smluvní strana se zavazuje provést příslušná opatření k tomu, aby bylo zajiš-
těno, že možný prospěch z jakéhokoliv mírového využití jaderných výbuchů bude 
v souladu s touto Smlouvou, pod odpovídajícím mezinárodním dohledem a prostřed-
nictvím příslušných mezinárodních procedur dostupný smluvním stranám nevlastní-
cím jaderné zbraně na nediskriminačním základě, a že cena za použitá výbušná zaří-
zení pro takové smluvní strany bude co možná nejnižší a nebude zahrnovat výdaje na 
výzkum a vývoj. Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně budou moci dosáhnout ta-
kového prospěchu v souladu se speciální mezinárodní dohodou nebo dohodami pro-
střednictvím odpovídajícího mezinárodního orgánu, v němž budou přiměřeně zastou-
peny státy nevlastnící jaderné zbraně. Jednání o této otázce bude zahájeno co možná 
nejdříve po vstupu Smlouvy v platnost. Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně, 
pokud si to budou přát, mohou získat takovéto výhody rovněž v souladu s dvoustran-
nými dohodami.

Článek VI
Každá smluvní strana se zavazuje vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opatře-
ních k zastavení závodů v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému od-
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zbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účin-
nou mezinárodní kontrolou.

Článek VII
Žádné ustanovení této Smlouvy se netýká práva jakékoliv skupiny států uzavírat ob-
lastní dohody za účelem úplného odstranění jaderných zbraní z jejich území.
 

Článek VIII
1. Kterákoliv smluvní strana může navrhnout změny v této Smlouvě. Znění jakékoliv 
navrhované změny se předkládá depozitárním vládám, které je rozešlou všem smluv-
ním stranám. Poté, budou-li o to požádány jednou třetinou nebo větším počtem smluv-
ních stran, depozitární vlády svolají konferenci, na níž pozvou všechny smluvní stra-
ny k posouzení takového změny.

2. Jakákoliv změna této Smlouvy musí být schválena většinou hlasů všech smluvních 
stran, včetně hlasů všech smluvních stran vlastnících jaderné zbraně, jako i všech 
těch smluvních stran, které budou k datu, kdy bude oznámení o změně rozesláno, čle-
ny Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Poté vstoupí v plat-
nost pro jakoukoliv jinou smluvní stranu po předání její listiny o ratifikaci změny do 
úschovy.

3. Po pěti letech od vstupu této Smlouvy v platnost bude v Ženevě (Švýcarsko) uspo-
řádána konference smluvních stran, aby posoudila účinnost této Smlouvy s cílem ujis-
tit se, že zásady preambule a ustanovení Smlouvy jsou plněny. Po každých dalších pěti 
letech může většina smluvních stran na základě předložení příslušného návrhu depo-
zitárním vládám dosáhnout svolání dalších konferencí za stejným účelem, tj. k po-
souzení účinnosti Smlouvy.

Článek IX
1. Tato Smlouva je otevřena k podpisu všem státům. Kterýkoliv stát, který nepodepí-
še Smlouvu před jejím vstupem v platnost podle odstavce 3 tohoto článku, může k ní 
kdykoliv přistoupit.

2. Tato Smlouva podléhá ratifikaci států, které ji podepsaly. Ratifikační listiny a listi-
ny o přístupu budou uloženy u vlád Svazu sovětských socialistických republik, Spo-
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jeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, kte-
ré se tímto určují za depozitární vlády.

3. Tato Smlouva vstoupí v platnost po její ratifikaci státy, jejichž vlády jsou určeny za 
depozitáře Smlouvy, a 40 jinými signatárními státy této Smlouvy a po uložení jejich 
ratifikačních listin. Pro účely této Smlouvy je státem vlastnícím jaderné zbraně stát, 
který vyrobil a provedl výbuch jaderné zbraně nebo jiného jaderného výbušného za-
řízení před 1. lednem 1967.

4. Pro státy, jejichž ratifikační listiny nebo litiny o přístupu budou uloženy po vstupu 
této Smlouvy v platnost, nabude Smlouva platnosti dnem uložení jejich ratifikačních 
listin nebo listin o přístupu.

5. Depozitární vlády neprodleně uvědomí všechny státy, které tuto Smlouvu podepsa-
ly nebo k ní přistoupily, o datu každého podpisu, o datu uložení každé ratifikační lis-
tiny nebo listiny o přístupu, o datu vstupu této Smlouvy v platnost a o datu obdržení 
jakékoliv žádosti o svolání konference a rovněž o jiných sděleních.

6. Tato Smlouva bude zaregistrována depozitárními vládami podle článku 102 Char-
ty Organizace spojených národů.

Článek X
1. Každá smluvní strana má při výkonu své státní svrchovanosti právo odstoupit 
od smlouvy, jestliže rozhodne, že mimořádné okolnosti související s obsahem této 
Smlouvy ohrozily svrchované zájmy její země. O své odstoupení uvědomí tři měsíce 
předem všechny ostatní smluvní strany a Radu bezpečnosti Organizace spojených ná-
rodů. Takové sdělení musí obsahovat prohlášení o mimořádných okolnostech, o kte-
rých tento stát soudí, že ohrozily jeho svrchované zájmy.

2. Po 25 letech od vstupu Smlouvy v platnost bude svolána konference, aby rozhod-
la o tom, zda platnost Smlouvy bude nadále časově neomezená, nebo zda její platnost 
bude prodloužena na další stanovenou lhůtu nebo lhůty. Toto řešení bude přijato vět-
šinou smluvních stran.
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Článek XI
Tato Smlouva, jejíž ruský, anglický, francouzský, španělský a čínský text jsou stejně 
autentické, bude uložena v archivech depozitárních vlád. Náležitě ověřené kopie této 
Smlouvy budou depozitárními vládami předány vládám všech států, které Smlouvu 
podepsaly, nebo k ní přistoupily.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří k tomu byli řádným způsobem zmocněni, tuto 
Smlouvu podepsali.

Dáno v trojím vyhotovení ve městech Moskvě, Londýně a Washingtonu dne prvního 
července roku devítistého šedesátého osmého.

(Sbírka zákonů č. 61/1974, s. 194–196)
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Příloha 2

BLÍZKÝ VÝCHOD, S DŮRAZEM NA PLNĚNÍ 
REZOLUCE O BLÍZKÉM VÝCHODĚ Z R. 1995
(Příloha 4D ze Závěrů a doporučení pro následnou činnost ze Závěrečného do-
kumentu 8. hodnotící konference NPT z května 2010; neoficiální překlad)

1. Konference znovu potvrzuje význam Rezoluce o Blízkém východě přijaté na Hod-
notící a prodlužovací konferenci v roce 1995 a připomíná potvrzení jejích cílů a úko-
lů hodnotící konferencí NPT z roku 2000. Konference zdůrazňuje, že rezoluce zůstá-
vá v platnosti do doby splnění cílů a úkolů. Rezoluce, kterou společně sponzorovaly 
depozitářské státy smlouvy NPT (Ruská federace, Velká Británie a Spojené státy ame-
rické), je základní součástí výsledku konference z roku 1995 a základem dosaženým 
bez hlasování v roce 1995, který hlavní měrou přispěl k prodloužení smlouvy NPT na 
neurčito. Smluvní strany znovu obnovují své rozhodnutí provést, individuálně nebo 
kolektivně, všechna nezbytná opatření zaměřená na její urychlenou realizaci.

2. Konference znovu potvrzuje svoji podporu cílům a úkolům blízkovýchodního mí-
rového procesu a uznává, že úsilí v tomto smyslu, stejně tak jako jiné úsilí, přispíva-
jí mj. k vytvoření zóny bez jaderných, stejně tak jako jiných zbraní hromadného ni-
čení na Blízkém východě.

3. Konference bere na vědomí znovupotvrzení závazku pěti jaderných států na hodno-
tící konferenci k úplné realizaci Rezoluce o Blízkém východě z roku 1995.

4. Konference lituje, že v plnění Rezoluce o Blízkém východu bylo dosaženo malé-
ho pokroku.

5. Konference připomíná potvrzení důležitosti přistoupení Izraele ke Smlouvě hodno-
tící konferencí z roku 2000 a převedení všech jeho jaderných zařízení pod všeobec-
né záruky MAAE.
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6. Konference zdůrazňuje nezbytnost striktního přistoupení všemi smluvními strana-
mi k jejich smluvním povinnostem a závazkům. Konference naléhá na všechny státy 
regionu, aby přijímaly relevantní kroky a opatření na posilování důvěry a tím přispí-
valy k realizaci rezoluce z roku 1995. Vyzývá všechny státy, aby se vyvarovaly přije-
tí jakýchkoli opatření, které znemožňují dosažení tohoto cíle.

7. Konference zdůrazňuje důležitost procesu vedoucího k úplné realizaci rezoluce 
z roku 1995. V této souvislosti konference podporuje následující praktické kroky:

a) Generální tajemník OSN a kosponzoři Rezoluce k Blízkému východu z roku 1995, 
na základě konzultací s regionálními státy, svolají v roce 2012 konferenci za účasti 
všech zemí regionu na základě ujednání svobodně přijatých těmito zeměmi k pro-
blematice vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení. Konference v roce 
2012 se uskuteční s plnou podporou a zapojením všech jaderných států při plném 
respektování znění Rezoluce o Blízkém východě z roku 1995.

b) Generální tajemník a kosponzoři Rezoluce k Blízkému východu z roku 1995 jme-
nují, po konzultacích s regionálními zeměmi, zprostředkovatele s mandátem pod-
porovat plnění rezoluce z roku 1995 vedením konzultací s regionálními státy ve 
vztahu k provádění příprav na svolání konference v roce 2012. Zprostředkovatel 
bude také napomáhat s realizací následných kroků, odsouhlasených účastnickými 
regionálními státy na konferenci v roce 2012.

c) Určení hostitelského státu konference v roce 2012 generálním tajemníkem OSN 
a kosponzory Rezoluce k Blízkému východu, po konzultacích s regionálními státy.

d) Dodatečnými kroky zaměřenými na podporu plnění Rezoluce, včetně MAAE, Or-
ganizace za zákaz chemických zbraní a dalšími relevantními mezinárodními orga-
nizacemi budou požádány připravit podkladovou dokumentaci na konferenci v roce 
2012, týkající se modalit pro zónu bez zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. 
Dříve uskutečněné práce a získané zkušenosti se budou brát rovněž v úvahu.

e) Zvážení všech nabídek zaměřených na podporu plnění rezoluce, včetně nabídky EU 
stát se hostitelem následného semináře, původně konaného v červnu 2008.

8. Konference zdůrazňuje požadavek zachování paralelního pokroku, co do podsta-
ty a načasování, v procesu vedoucím k dosažení úplné a kompletní eliminace všech 
ZHN v regionu, tj. nukleárních, chemických a biologických.

9. Konference znovu potvrzuje, že všechny smluvní strany Smlouvy, zvláště jaderné 
státy a státy regionu, by měly pokračovat v informování o krocích přijímaných k re-
alizaci Rezoluce prostřednictvím Sekretariátu OSN, předsedy hodnotící konference 
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v roce 2015, stejně tak jako předsedy schůzek Přípravných výborů, konaných před 
konferencí.

10. Konference dále uznává důležitou úlohu, kterou vykonává občanská společnost 
přispíváním k realizaci Rezoluce, a povzbuzuje dále vyvíjet v tomto smyslu veške-
ré úsilí.

Jiná regionální otázka
Konference důrazně naléhá na Korejskou lidově-demokratickou republiku ke splnění 
závazků na základě šestistranných rozhovorů, včetně úplného a ověřitelného vzdání 
se všech jaderných zbraní a stávajících jaderných programů, v souladu se Společným 
prohlášením ze září 2005 a naléhá na Korejskou lidově-demokratickou republiku k co 
nejrychlejšímu obnovení svého členství ve Smlouvě a k přistoupení k zárukové do-
hodě s MAAE. Konference také vyzývá Korejskou lidově-demokratickou republiku 
a všechny smluvní strany k úplnému plnění všech jaderných neproliferačních a od-
zbrojovacích závazků. Konference znovu potvrzuje svoji pevnou podporu šestistran-
ným rozhovorům a zůstává rozhodnuta dosáhnout uspokojivé a všestranné řešení pří-
slušných otázek diplomatickými prostředky.

(Draft Final Document, 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF.2010/L.2.)
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Příloha 3

REZOLUCE O BLÍZKÉM VÝCHODĚ (1995)1

(Neoficiální překlad)

Konference smluvních stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, znovu potvrzuje 
účel a ustanovení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,

uznává, že v souladu s článkem VII Smlouvy vytváření zón bez jaderných zbraní při-
spívá k posilování mezinárodního neproliferačního režimu,

opětovně připomíná, že Rada bezpečnosti ve svém vyjádření z 31. 1. 1992 potvrdila, 
že šíření jaderných a všech ostatních zbraní hromadného ničení představuje hrozbu 
pro mezinárodní mír a bezpečnost,

připomíná také konsenzuálně přijaté rezoluce Valného shromáždění podporující vy-
tvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě, z nichž poslední byla rezo-
luce 49/71 ze 15. 12. 1994,

připomíná dále relevantní rezoluce přijaté Generální konferencí Agentury pro atomo-
vou energii týkající se aplikace zárukového systému Agentury na Blízkém východě, 
z nichž poslední byla rezoluce GC (XXXVIII)/RES/21 z 23. 9. 1994, a připomíná ne-
bezpečí jaderného šíření, zejména v oblastech napětí,

odvolává se na rezoluci Rady bezpečnosti 687 (1991) a zejména na paragraf 14 této 
rezoluce, připomíná rezoluci Rady bezpečnosti 984 (1995) a paragraf 8 rozhodnutí 
o zásadách a cílech pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojování přijatých na 
Konferenci 11. 5. 1995,

bere v úvahu další rozhodnutí, přijatá na Konferenci 11. 5. 1995,
1. podporuje záměry a cíle mírového procesu na Blízkém východě a oceňuje, že 
v tomto smyslu, stejně jako v dalších ohledech, přispívá mj. úsilí zaměřené na vytvo-
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ření blízkovýchodní zóny bez jaderných zbraní stejně jako dalších zbraní hromadné-
ho ničení;

2. s uspokojením konstatuje, že konferenční Hlavní výbor III ve své zprávě (NPT/
CONF.1995/MC.III/1) doporučil, aby Konference „vyzvala ty zbývající státy, které 
nejsou smluvními stranami Smlouvy, aby k ní přistoupily a převzaly tak mezinárod-
něprávní závazek nezískat jaderné zbraně, nebo jaderná výbušná zařízení a začlenily 
všechny své jaderné aktivity do zárukového systému Mezinárodní agentury pro ato-
movou energii“;

3. se znepokojením připomíná pokračující existenci nezabezpečených jaderných za-
řízení na Blízkém východě a znovu potvrzuje v této souvislosti doporučení obsaže-
né v části VI, odstavce 3, zprávy Hlavního výboru III vyzývající ty nečlenské země 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které využívají nezabezpečená jaderná zaříze-
ní, aby přijaly v plném rozsahu zárukový systém Mezinárodní agentury pro atomo-
vou energii;

4. opět potvrzuje důležitost včasné realizace univerzálního připojení ke Smlouvě a vy-
zývá všechny státy na Blízkém východě, které tak ještě neučinily, aby se bez výjimky 
a co nejdříve začlenily do Smlouvy a aby umístily v plném rozsahu svá jaderná zaří-
zení do zárukového systému Mezinárodní agentury pro atomovou energii;

5. vyzývá všechny státy na Blízkém východě k přijetí kroků na příslušných fórech 
směřujících k dosažení pokroku, mj. vytvořením efektivně ověřitelné blízkovýchodní 
zóny beze zbraní hromadného ničení, jaderných, chemických a biologických a jejich 
nosičů a zdržení se jakýchkoli opatření, která by zamezovala dosažení daného cíle;

6. vyzývá všechny státy Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a zejména státy s ja-
dernými zbraněmi, aby rozšířily spolupráci a vyvíjely maximální úsilí s cílem zajis-
tit, aby blízkovýchodní země co nejdříve vytvořily zónu bez jaderných zbraní a všech 
dalších zbraní hromadného ničení a jejich nosičů na Blízkém východě.

POZNÁMKY

1  Resolution on the Middle East, NPT/CONF. 1995/32 (Part I), Annex. On-line: disarmament.un.org/wmd/
npt/1995RESME.htm.
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Příloha 4

BEZJADERNÉ ZÓNY

(Ohraničení zón bez JZ, země s bezjaderným statusem a zeměpisných oblastí bez JZ)

▀   Pevninské území spadající do smluv o zónách bez JZ
▀   Mořské plochy zahrnuté do smluv o bezjaderných zónách

Bezjaderné zóny pro některé obydlené prostory
1. Smlouva o zákazu JZ v Latinské Americe a Karibiku – 1967 (smlouva z Tlate-

lolca)
2. Smlouva o zóně bez JZ v jižní oblasti Tichého oceánu – 1985 (smlouva z Ra-

rotongy)
3. Smlouva o bezjaderné zóně v jihovýchodní Asii – 1995 (smlouva z Bangkoku)
4. Smlouva o vytvoření zóny bez JZ v Africe – 1996 (smlouva z Pelindaby)
5. Smlouva o bezjaderné zóně ve Střední Asii – 2006 (smlouva ze Semipalatinska)

(1)

(2)

(7)

(4)
(2)

(3)

(5) (6)
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Smlouvy vytvářející zóny bez JZ mj. zakazují JZ v uvedených oblastech, včetně ná-
kupu, držení, rozmisťování, zkoušení a používání těchto zbraní.

Země s bezjaderným statusem
6. Mongolsko – 1992

Bezjaderné zóny pro neobydlené prostory
7. Smlouva o Antarktidě – 1959

(Poznámka autora: do těchto bezjaderných zón dále patří Kosmická smlouva – 1967 
a Smlouva o mořském dnu – 1971)

(Přetištěno s laskavým svolením International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament 
Report, „Eliminating Nuclear Threats: A Practical Agenda for Global Policymakers“, Canberra/Tokyo. First 
published November 2009. Reprinted December 2009.)
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Příloha 5

PŘEDPOKLÁDANÉ GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ 
BLÍZKOVÝCHODNÍ ZÓNY BEZ ZBRANÍ 
HROMADNÉHO NIČENÍ1

1 Orientační mapku zpracoval autor publikace s využitím Mapy Google.
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Příloha 6

BLÍZKOVÝCHODNÍ ZEMĚ A JEJICH 
ZAČLENĚNÍ DO KONTROLNĚ-ZBROJNÍCH 
A ODZBROJOVACÍCH SMLUV A ÚMLUV1

NPT BWC CWC CTBT
Alžírsko (LAS) 12. 1. 1995 22. 7. 2001 14. 8. 1995 11. 7. 2003
Bahrajn (LAS) 3. 11. 1988 28. 10. 1988 28. 4. 1997 12. 4. 2004
Džibutsko (LAS) 16. 10. 1996 – 25. 1. 2006 15. 7. 2005
Egypt (LAS) 26. 2. 1981 (P) 10. 4. 1972 – (P) 14. 10. 1996
Irák (LAS) 29. 10. 1969 19. 6. 1991 13. 1. 2009 26. 9. 2013
Írán 2. 2. 1970 22. 8. 1973 3. 11. 1997 (P) 24. 9. 1996
Izrael – – (P) 13. 1. 1993 (P) 25. 9. 1996
Jemen (LAS) 1. 6. 1979 1. 6. 1979 2. 10. 2000 (P) 30. 9. 1996
Jordánsko (LAS) 11. 2. 1970 30. 5. 1975 29. 10. 1997 25. 8. 1998
Katar (LAS) 3. 4. 1989 17. 4. 1975 3. 9. 1997 3. 3. 1997
Komory (LAS) 4. 10. 1995 17. 9. 2006 – (P) 12. 12. 1996
Kuvajt (LAS) 17. 11. 1989 18. 7. 1972 28. 5. 1997 6. 5. 2003
Libanon (LAS) 15. 7. 1970 26. 3. 1975 20. 11. 2008 21. 11. 2008
Libye (LAS) 26. 5. 1975 19. 1. 1982 6. 1. 2004 6. 1. 2004
Maroko (LAS) 27. 11. 1970 21. 3. 2002 28. 12. 1995 17. 4. 2000
Mauritánie (LAS) 26. 10. 1993 – 9. 2. 1998 30. 4. 2003
Omán (LAS) 23. 1. 1997 31. 3. 1992 8. 2. 1995 13. 6. 2003
Saúdská Arábie 
(LAS)

3. 10. 1988 24. 5. 1972 9. 8. 1996 –

Spojené arabské 
emiráty (LAS)

26. 9. 1995 19. 6. 2008 28. 11. 2000 18. 9. 2000

Somálsko (LAS) 5. 3. 1970 (P) 3. 7. 1972 28. 6. 2013 –
Súdán (LAS) 31. 10. 1973 17. 10. 2003 24. 5. 1999 10. 6. 2004
Sýrie (LAS) 24. 9. 1969 (P) 14. 4. 1972 14. 9. 2013 –
Tunisko (LAS) 26. 2. 1970 18. 5. 1973 15. 4. 1997 23. 9. 2004
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Vysvětlivky:
– NPT (NonProliferation Treaty, Smlouva o nešíření jaderných zbraní); BWC 

(Biological Weapons Convention, Úmluva zakazující biologické zbraně); CWC (Che-
mical Weapons Convention, Úmluva zakazující chemické zbraně); CTBT (Compre-
hensive Test Ban Treaty, Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek);

– data bez (P) znamenají datum začlenění země do příslušné smluvní úpravy;
– data s (P) označují datum podpisu smlouvy nebo úmluvy, nikoli členství, jehož 

podmínkou je ještě ratifikace;
– LAS – Liga arabských států;
– v tabulce není zařazena Palestina (Organizace pro osvobození Palestiny, OOP), 

i když byla přijata do Ligy arabských států v r. 1976. Samostatným státem však de fac-
to není, má pouze status nečlenské pozorovatelské země OSN (29. 11. 2012).

1 Von Hippel, Frank N.–Mousavian, Seyed Hossein–Kiyaei, Emad–Feiveson, Harold A.–Mian, Zia: Fissile Ma-
terial Controls in the Middle East: Steps toward a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and all other 
Weapons of Mass Destruction. Research Report No. 11, International Panel of Fissile Materials (IPFM), 
Program on Science and Global Security, Princeton University, USA, October 2013, s. 7.
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Příloha 7

HLAVNÍ ÍRÁNSKÁ JADERNÁ ZAŘÍZENÍ1

Búšehr – jaderná elektrárna
Teherán – teheránský výzkumný jaderný reaktor (Tehran Research Reactor, TRR)
Natanz – zařízení na obohacování jaderného paliva (Fuel Enrichment Plant, FEP)
Arak – zařízení na výrobu těžké vody (Heavy Water Production Plant, HWPP; po-
známka: zařízení je ve výstavbě)
Fordou – zařízení na obohacování jaderného paliva (Fuel Enrichment Plant, FEP)

(Poznámka autora: všechna íránská jaderná zařízení jsou zařazena do zárukového sys-
tému Mezinárodní agentury pro atomovou energii /MAAE/.)

1 Orientační mapku zpracoval autor publikace s využitím Mapy Google a údajů Mezinárodní agentury pro ato-
movou energii (MAAE). On-line: www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/index.shtml.
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Příloha 8

IZRAELSKÁ JADERNÁ ZAŘÍZENÍ1

Tel Aviv – Jaderné výzkumné středisko Sorek (Soreq Nuclear Research Center, 
SNRC) je zařazeno do zárukového systému Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii (MAAE).

Dimona – Negevské jaderné výzkumné středisko (Negev Nuclear Research Center, 
NNRC) nepodléhá zárukovému systému Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii (MAAE).

1 Orientační mapku zpracoval autor publikace s využitím Mapy Google a údajů MAAE (Israeli nuclear ca-
pabilities – Report by the Director General, IAEA, Board of Governors General Conference, GOV/2010/
49-GC(54)/14, 3. 9. 2010, s. 3).
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Příloha 9

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY JADERNÝCH ZBRANÍ 
DEVÍTI JADERNÝCH STÁTŮ
(leden 2016)1

 

Jaderné země
Rok první 

jaderné 
zkoušky

Jaderné hlavice Celkový 
počet

jaderných 
hlavic

Operačně 
rozmístěné Další

USA 1945 1 930 5 070 7 000
Ruská federace 1949 1 790 5 500 7 290
Velká Británie 1952 120 95 215
Francie 1960 280 20 300
Čínská lidová 
republika 1964 260 260

Indie 1974 100–120 100–120
Pákistán 1998 110–130 110–130
Izrael 80 80
Severní Korea 2006 10 10
Celkem 4 120 11 275 15 395

Vysvětlivky:
– Devět jaderných zemí tvoří pět tzv. deklarovaných jaderných států (USA, Ruská 

federace, Velká Británie, Francie a Čínská lidová republika), které jsou členy Smlou-
vy o nešíření jaderných zbraní (NPT) a současně stálými členy Rady bezpečnosti 
OSN. Zbývající čtyři země (Indie, Pákistán, Izrael a KLDR) nejsou členskými stá-
ty Smlouvy NPT;

– operačně rozmístěné jaderné hlavice jsou hlavice umístěné na řízených střelách, 
nebo na základnách společně s operačními jednotkami;

– mezi další jaderné hlavice patří hlavice ve skladech, připravené k demontáži aj.
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Poznámka: Porovnáním celkových aktuálních počtů jaderných hlavic ve vlastnic-
tví zmíněných zemí k lednu 2016 s rokem 2010 můžeme podle údajů SIPRI konsta-
tovat, že některé země své početní stavy částečně snížily (USA – 9600/7000, RF – 
12 000/7290, Velká Británie – 225/215), některé země si zachovávají odhadované 
stejné množství (Francie – 300/300, Izrael – 80/80) a některé státy odhadované počty 
zvýšily (ČLR – 240/260, Indie 60–80/100–120, Pákistán 70–90/110–130).

1 Tabulku zpracoval autor publikace s využitím údajů ze SIPRI: Global nuclear weapons: downsizing but mo-
dernizing. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 13. 6. 2016. On-line: http://www. 
sipri.org/media/pressreleases/2016/global-nuclear-weapons-downsizing-modernizing.
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Příloha 10

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SPOLEČNÉHO 
KOMPLEXNÍHO AKČNÍHO PLÁNU (JCPOA)
(Neoficiální překlad)

Obohacování:
–  Írán souhlasí snížit počet instalovaných odstředivek přibližně o dvě třetiny. Írán by 

tak podle dohody snížil počet instalovaných odstředivek ze současného přibližného 
počtu 19 000 ks na 6104 ks, z nichž pouze 5060 ks by obohacovalo uran po dobu 
10 let. Všech 6104 odstředivek bude typu IR-1, což je íránská odstředivka první 
generace.

–  Írán souhlasí neobohacovat uran nad 3,67 % po dobu nejméně 15 let.
–  Írán souhlasí snížit asi 10 000 kg skladovaného nízkoobohaceného uranu (LEU) na 

300 kg uranu obohaceného na 3,67 % po dobu 15 let.
–  Všechny nadbytečné odstředivky a obohacovací infrastruktura budou umístěny do 

skladových prostor monitorovaných MAAE a budou použity pouze v případě je-
jich náhrady za operační odstředivky a zařízení.

–  Írán souhlasí nebudovat nová zařízení pro obohacování uranu po dobu 15 let.
–  Íránská průlomová doba, tj. doba, kterou by Írán potřeboval k získání dostatečné-

ho množství štěpného materiálu pro jednu jadernou zbraň, je v současné době od-
hadována na 2–3 měsíce. Podle této rámcové dohody by průlomová doba byla roz-
šířena při nejmenším na jeden rok.

Írán konvertuje své zařízení ve Fordou tak, že se již nebude používat 
pro obohacování uranu:
–  Írán souhlasí neobohacovat uran ve Fordou nejméně 15 let.
–  Írán souhlasí konvertovat zařízení ve Fordou tak, aby bylo použitelné pouze pro 

mírové účely, tj. na jaderné, fyzikální, technologické a výzkumné středisko.
–  Írán souhlasí neprovádět výzkum a vývoj spojený s obohacováním uranu ve For-

dou po dobu 15 let.
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–  Írán nebude mít ve Fordou po dobu 15 let žádný štěpný materiál.
– Írán z Fordou odstraní téměř dvě třetiny odstředivek a infrastruktury. Zbývající od-

středivky nebudou uran obohacovat. Všechny odstředivky a příslušná infrastruktu-
ra budou podléhat monitorovacímu systému MAAE.

Írán bude obohacovat uran pouze v zařízení v Natanzu s 5060 kusy odstředivek 
první generace typu IR-1, a to po dobu deseti let:
–  Írán souhlasí s obohacováním uranu pouze odstředivkami první generace (modely 

IR-1) v Natanzu po dobu deseti let a s odstraněním modernějších odstředivek.
–  Írán odstraní 1000 ks odstředivek typu 1R-2M, v současné době instalovaných 

v Natanzu, a umístí je po dobu deseti let do skladovacího zařízení monitorované-
ho MAAE.

–  Írán nebude používat k výrobě obohaceného uranu po dobu deseti let odstředivky 
typů IR-2, IR-4, IR-5, IR-6 nebo IR-8. Írán bude provádět omezený výzkum a vý-
voj na modernějších odstředivkách podle plánu a parametrů dohodnutých s P5+1.

–  Obohacování a obohacovací výzkum a vývoj budou po dobu deseti let omezeny na 
zajištění průlomové doby v trvání jednoho roku. Déle než deset let Írán bude re-
spektovat předkládání plánu svého obohacování a výzkumných a vývojových čin-
ností v této oblasti MAAE, podle znění JCPOA a na základě Dodatkového proto-
kolu k Zárukové dohodě, což bude mít za následek určité omezení obohacovací 
kapacity.

 
Inspekce a transparentnost:
–  MAAE bude mít pravidelný přístup na všechna íránská jaderná zařízení, včetně 

íránského obohacovacího zařízení v Natanzu a jeho bývalého obohacovacího zaří-
zení ve Fordou, s použitím nejnovějších monitorovacích technologií.

–  Inspektoři budou mít přístup k zásobovacímu řetězci, který podporuje íránský ja-
derný program. Nové transparenční a inspekční mechanismy budou úzce monito-
rovat materiály a/nebo komponenty k zabránění odklonu směrem k utajovanému 
programu.

–  Po dobu 25 let budou mít inspektoři přístup na uranové doly a pokračující do-
hled v drtících továrnách, kde Írán vyrábí „yellocake“ [Poznámka autora: jedná se 
o koncentrovaný hrubý uranový prášek hnědé nebo černé barvy, získaný jako prv-
ní produkt při zpracování vytěžené uranové rudy drcením a chemickým postupem.]

–  Po dobu 20 let budou inspektoři pokračovat v dohledu nad íránskými odstředivko-
vými rotory, výrobou dmychadel a skladovacími zařízeními. Íránská výrobní zá-
kladna bude zmrazena a bude pod pokračujícím dohledem.
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–  Všechny odstředivky a obohacovací infrastruktura, přemístěné z Fordou a Natan-
zu, budou podléhat monitorování MAAE.

–  Jako dodatečné transparentní opatření bude pro íránský jaderný program vytvořen 
jednoúčelový zásobovací režim k monitorování a schvalování, případ od případu, 
zásobování, prodeje nebo převodu do Íránu určitých materiálů a technologií dvojí-
ho užití.

–  Írán souhlasí s plněním závazků Dodatkového protokolu MAAE, který umožňuje 
MAAE mnohem širší přístup a informace týkající se íránského jaderného progra-
mu, včetně deklarovaných a nedeklarovaných zařízení.

–  Írán bude požádán umožnit přístup MAAE k vyšetření podezřelých míst nebo ob-
vinění o utajovaném obohacovacím zařízení, přepracovávacím zařízení, zařízení 
na výrobu odstředivek nebo zařízení na výrobu „yellowcake“, a to kdekoli na írán-
ském území.

–  Írán souhlasí plnit Modifikovaný Kód 3.1 vyžadující včasné notifikace o výrobě 
nových zařízení.

–  Írán bude plnit dohodnutou sadu opatření, aby vyvrátil podezření MAAE týkající 
se možného vojenského zaměření (Possible Military Dimensions, PMD) jeho pro-
gramu.

Reaktory a přepracovávání:
–  Írán souhlasí s přepracováním projektu a přebudováním výzkumného reaktoru na 

těžkou vodu v Araku, podle návrhu odsouhlaseného P5+1. Reaktor tak nebude za-
měřen na výrobu plutonia využitelného pro výrobu jaderné zbraně, což podpoří mí-
rový jaderný výzkum a výrobu radioizotopů.

–  Původní jádro reaktoru, které by umožňovalo výrobu významného množství vojen-
sky využitelného plutonia, bude zničeno nebo odvezeno ze země.

–  Po dobu životnosti reaktoru Írán odveze všechno vyhořelé reaktorové palivo ze 
země.

–  Írán se zavazuje na neurčitou dobu neprovádět přepracování nebo přepracovací vý-
zkum a vývoj vyhořelého jaderného paliva.

–  Írán nebude shromažďovat těžkou vodu v množství přesahujícím potřeby modifi-
kovaného reaktoru v Araku a prodávat jakoukoli přebývající těžkou vodu na mezi-
národním trhu, a to po dobu 15 let.

–  Írán nebude po dobu 15 let budovat dodatečné těžkovodní reaktory.

Sankce:
–  K uvolnění sankcí vůči Íránu dojde po ověřitelném splnění jeho závazků.
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–  Sankce USA, vztahující se k íránskému jadernému programu, budou odstraněny 
poté, co MAAE ověří, že Írán provedl všechny příslušné kroky ve vztahu k uvede-
nému programu. Pokud by Írán kdykoli ve stanovené době nesplnil své závazky, 
budou tyto sankce obnoveny.

–  Struktura amerických sankcí vztahujících se k jadernému programu bude v plat-
nosti po většinu doby trvání dohody a v případě významnějšího neplnění umožní 
jejich obnovení.

–  Všechny minulé rezoluce Rady bezpečnosti OSN, vztahující se k íránskému jader-
nému programu, budou ukončeny simultánně s íránským splněním jaderných akti-
vit týkajících se všech sporných otázek (obohacování, Fordou, Arak, PMD a trans-
parentnost).

–  Avšak klíčová ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN, ty které se týkají pře-
vodů citlivých technologií a aktivit, budou znovu ustaveny novou rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN, která podpoří JCPOA a bude naléhat na její úplnou realizaci. To 
také vytvoří výše zmíněny nákupní postup, který bude sloužit jako klíčové transpa-
rentní opatření. Důležitá omezení v konvenčních zbraních a balistických řízených 
střelách, stejně tak jako ustanovení, která umožní inspekce týkající se příslušného 
karga a zmrazení aktiv, bude rovněž včleněna do této nové rezoluce.

–  Bude specifikován proces řešení sporu, který umožní jakémukoli účastníkovi 
JCPOA hledat řešení neshod při plnění závazků JCPOA.

–  Pokud tento proces nebude schopný vyřešit problém závažného neplnění závazků, 
tak všechny předchozí sankce OSN mohou být znovu zavedené.

–  Protiíránské sankce USA týkající se terorismu, porušování lidských práv a balistic-
kých řízených střel, zůstanou podle dohody v platnosti.

Fázování:
–  Po dobu deseti let Írán omezí domácí obohacovací kapacitu a výzkum a vývoj, což 

zajistí dobu průlomového času přinejmenším na jeden rok. I po tomto období bude 
Írán zavázán svým dlouhodobějším termínem obohacování a výzkumným a vývo-
jovým obohacovacím plánem, který bude sdílet s P5+1.

–  Írán bude po dobu patnácti let omezovat dodatečné prvky svého programu. Napří-
klad Írán nebude budovat nová obohacovací zařízení nebo těžkovodní reaktory, 
omezí své zásoby obohaceného uranu a přijme zvýšené transparentní postupy.

–  Důležité inspekce a transparentní opatření budou pokračovat i déle než 15 let. Írán-
ské přistoupení k Dodatkovému protokolu MAAE je trvalé, včetně respektování 
jeho významných kontrolních postupů a plnění transparentních povinností. Robust-
ní inspekce íránského uranového zásobovacího řetězce budou trvat 25 let.
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–  I po období nejpřísnějších omezení, vztahujících se k íránskému jadernému pro-
gramu, Írán zůstane členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), která Írá-
nu zakazuje vývoj nebo nákupy jaderných zbraní a vyžaduje uplatňování záruko-
vého systému MAAE na jeho jaderný program.

(Zdroj: U.S. Department of State: Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action Regarding the Isla-
mic Republic of Iran’s Nuclear Prgram. Media Note, Office of the Spokesperson, Washington, D.C., 2. 4. 2015.
On-line: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/04/240170.htm.)
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Résumé

Monografie je věnovaná íránské jaderné dohodě a širším mezinárodním souvislos-
tem jejího sjednání. Má převážně deskriptivně analytickou povahu a většinou pone-
chává spíše na čtenáři, aby si učinil vlastní úsudek. První hlavní blok s názvem Írán-
ská jaderná dohoda se v úvodní části věnuje obecnému zhodnocení významu dohody. 
Dále posuzuje význam jejího sjednání z hlediska vývoje v krizovém blízkovýchod-
ním regionu. Zahrnuje rovněž údaje o opatřeních na omezení výroby vysoce oboha-
ceného uranu a plutonia. V pasáži týkající se Íránu a jeho jaderného programu čtenář 
najde stručné hodnocení historie země, základní údaje o státně-náboženském uspořá-
dání a o výsledcích parlamentních voleb 2016. Část věnovaná íránskému jadernému 
programu informuje o jeho vývoji do všelidové revoluce v r. 1979 a po jejím usku-
tečnění, až do zahájení sjednávání dohody. Pasáž věnovaná jednání o omezení írán-
ského jaderného programu mj. informuje nejdříve o zapojení země do mezinárodních 
smluv a úmluv se vztahem ke zbraním hromadného ničení a k jadernému programu. 
Následuje popis sjednávacích etap a dosažených výsledků, včetně informace o hlav-
ních parametrech a struktuře dohody. Součástí této pasáže je také zmínka o hlavních 
oponentech sjednávacího procesu a dosaženého výsledku.

Při hodnocení významu dohody, mající pozitivní přesah z regionálního na globál-
ní zefektivnění mezinárodního úsilí v oblasti jaderného nešíření, bylo nezbytné jeho 
zasazení do širšího rámce. Ten také pod názvem Širší mezinárodní souvislosti tvoří 
obsah druhého a obsáhlejšího bloku publikace. Při nesnadném zvažování všech me-
zinárodních souvislostí autor zvolil na prvním místě, zejména s přihlédnutím ke kom-
plikované situaci v regionu, stručný přehled mezinárodního úsilí o vytvoření zóny bez 
všech zbraní hromadného ničení v této oblasti. Zmíněny jsou různé iniciativy k sjed-
nání zóny a rovněž základní údaje o činnosti Pracovní skupiny pro Kontrolu zbroje-
ní a regionální bezpečnost (ACRS) v letech 1992–1995. Kapitola také charakterizuje 
a hodnotí význam Rezoluce o Blízkém východě (1995), přibližuje okolnosti přijetí roz-
hodnutí o svolání blízkovýchodní konference v r. 2012 k vytvoření zóny a odkládání 
jejího konání. Čtenář také získá údaje o možných prvcích smlouvy o zóně.

S ohledem na jaderně-neproliferační charakter dohody a zřetelnou vazbu na hlavní 
mezinárodněprávní instrument, vztahující se k jaderným zbraním, kterým je Smlouva 
o nešíření jaderných zbraní (NPT), následuje kapitola věnovaná neúspěšné 9. hodno-
tící konferenci Smlouvy NPT z r. 2015. Obsahuje základní informace o Smlouvě NPT 
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a jejím hodnotícím procesu. Důraz je však položen na hodnocení průběhu 9. hodnotí-
cí konference a důvodů jejího neúspěchu. Část hodnocení se věnuje rovněž postojům 
Evropské unie a některých unijních zemí.

Následující kapitoly se věnují hlavním mocnostem majících vztah k Íránu a sjed-
nané dohodě a celkově k situaci v blízkovýchodním regionu. Autor v nich poukazuje 
na hlavní charakteristiky jejich postojů, dokumentujících motivy a geopolitické, bez-
pečnostní, vojenské a ekonomické zájmy ve vzájemných souvislostech. Struktura ka-
pitol pojednávajících o těchto aktérech (Saúdská Arábie, Izrael, USA, Evropská unie, 
Ruská federace a Turecko) je přibližně stejná. Úvodní část se zabývá vztahy těchto 
zemí s Íránem a jejich postoji k jaderné dohodě. K objasnění motivace jejich politi-
ky a přijímaných opatření je stručně zmíněna historie těchto zemí, s důrazem na poli-
tiku v době po ukončení studené války, s porovnáním odlišností před a po vypuknutí 
tzv. arabského jara. Při hodnocení politiky zmíněných zemí nebylo možné jít do všech 
podrobností, protože jejich detailní zpracování by vydalo na samostatné publikace.

Na prvních dvou místech jsou uvedeny údaje o Saúdské Arábii a Izraeli, jako hlav-
ních oponentech íránské jaderné dohody. Větší pozornost je zaměřena na Saúdskou 
Arábii, zejména s přihlédnutím k zásadní blízkovýchodní mocenské saúdsko-íránské 
rivalitě, vycházející mj. z odlišného přístupu k výkladu islámu. Kapitola pojednává 
o různých protiíránských aktivitách přijímaných v průběhu sjednávání a po dosaže-
ní jaderné dohody, stručně charakterizuje zemi, zabývá se hlavními rysy její regio-
nální politiky a prohlubováním vztahů s Egyptem. Informuje rovněž o ropné politice 
země a wahhábistickém pojetí islámu. Kapitola věnovaná Izraeli popisuje vývoj vzta-
hů s Íránem, izraelskou jadernou politiku a hodnotí vnitropolitickou situaci. Tu po-
suzuje s přihlédnutím k výsledkům předčasných parlamentních voleb v letech 2013 
a 2015, a k nárůstu vnitropolitického napětí v důsledku teroristických útoků. Součás-
tí hodnocení je hlavní charakteristika vztahů s USA, Ruskem a se sunnitskými arab-
skými státy.

V kapitole pojednávající o Spojených státech je důraz položen na vývoj vztahů 
s Íránem a rovněž na některé hlavní odlišnosti blízkovýchodní strategie preziden-
ta Baracka Obamy, ve srovnání s předchozím přístupem amerických administrativ. 
Kapitola dále hodnotí komplikované americké vztahy se Saúdskou Arábií, Izraelem 
a Tureckem. Pasáž o Evropské unii informuje o vývoji vztahů s Íránem a unijní úloze 
při sjednávání dohody. Zmiňuje také unijní protiíránská restriktivní opatření a popi-
suje další vývoj vztahů po sjednání dohody. Blízkovýchodní politika Ruské federace 
je obsahem další kapitoly. V ní autor charakterizuje hlavní rysy narůstajícího geopo-
litického významu Ruské federace, projevující se zejména ve vztahu k řešení občan-
ské války v Sýrii, ale i dalších otázek ovlivněných např. prohlubováním rusko-izrael-
ských vztahů… Její součástí je poměrně podrobný popis vztahů s Íránem a hodnocení 
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ruské politiky v době tzv. arabského jara a v následujícím období. Pozornost je věno-
vaná rovněž vztahům se Sýrií, Tureckem a Izraelem. I když Turecko je spíše součás-
tí blízkovýchodního širšího okolí, turecká zahraniční a vojenská politika, podmíněná 
hlavními rysy vnitropolitické situace, vývoj v oblasti ovlivňuje. Děje se tak zejména 
ve vztahu k řešení situace v Sýrii a Iráku, a proto i hodnocení blízkovýchodní politi-
ky této země je součástí druhého bloku. Příslušná kapitola, kromě hodnocení turecko-
-íránských vztahů, se zaměřuje na vývoj vnitropolitické situace zejména po založení 
Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a hodnotí hlavní rysy turecké blízkovýchodní 
politiky, zejména ve vztahu k Sýrii a Iráku.

V kapitole nazvané Závěry a další předpokládaný vývoj autor shrnuje význam írán-
ské jaderné dohody a postoje výše uvedených mocností k Íránu a vývoji v blízkový-
chodním regionu. Je nesporné, že od r. 2017 významnou úlohu sehraje i osobnost 
příštího amerického prezidenta (prezidentky) a jeho (její) administrativy, zejména 
z hlediska případné návaznosti na blízkovýchodní strategickou vizi Baracka Obamy. 
Narůstající geopolitický vliv Ruska a jeho nejbližšího íránského spojence v tomto re-
gionu bude mít nepochybně rovněž dopad na formování blízkovýchodního uspořádá-
ní. Zajímavým fenoménem je prohlubování rusko-izraelských vztahů, jehož případ-
ný vliv na blízkovýchodní situaci ukáže budoucí vývoj.

Text monografie doplňuje slovník základních pojmů s definicemi, seznam zkra-
tek a abecední slovní rejstřík. Součástí knihy je rovněž deset příloh, jejichž výběr by 
mohl čtenáři do určité míry usnadnit celkovou základní orientaci v uvedeném složi-
tém a komplexním blízkovýchodním procesu.

Klíčová slova a pojmy
Íránská jaderná dohoda, krizový blízkovýchodní region, íránský jaderný program, iz-
raelský jaderný program, Společný komplexní akční plán (JCPOA), Smlouva o neší-
ření jaderných zbraní (NPT), zárukový systém MAAE, vysoce obohacený uran, pluto-
nium, blízkovýchodní zóna bez všech zbraní hromadného ničení, Rezoluce o Blízkém 
východě (1995), 9. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, saúd-
sko-arabská regionální politika, wahhábismus, izraelsko-íránské vztahy, šíité a sunni-
té, strategická blízkovýchodní koncepce USA, Evropská unie, blízkovýchodní politi-
ka Ruské federace, turecko-íránské vztahy, izraelsko-palestinský problém.
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The book is dedicated to the Iran nuclear deal and the wider international context of 
its negotiations. It has a dominantly descriptive and analytical nature and allows the 
reader to make his or her own opinion of the issues discussed. The first main block 
of the book, called “The Iran Nuclear Deal”, provides a general evaluation of the 
deal’s purpose. It then further describes the importance of the deal’s arrangement from 
the Middle Eastern crisis region’s point of view. Additionally, it also includes informa-
tion about the measures limiting the production of highly enriched uranium and plu-
tonium. Then in the section dealing with Iran and its nuclear program the reader finds 
a short evaluation of the country’s history, and basic data on its state and religious or-
ganization and this year’s parliamentary elections. Afterwards, the part dedicated to 
Iran’s nuclear program informs about its development since the Iranian revolution of 
1979 and its realization until the beginning of the nuclear deal talks. The section con-
cerning the negotiations about the limitation of the Iran nuclear program illustrates the 
country’s involvement in international treaties and the accords related to weapons of 
mass destruction and the nuclear deal. This is followed by a description of the nego-
tiation phases and the reached results, including information about the main parame-
ters and structure of the deal. A part of this section also identifies the main opponents 
of the negotiation process and the reached outcomes.

When evaluating the significance of the deal, which has a positive reach from re-
gional to global improvements in the effectiveness of international efforts in the area 
of nuclear nonproliferation, it was necessary to place it into a wider context. Under 
the title “The Wider International Context”, the second, more comprehensive block 
of chapters in the book deals with this very topic. During the difficult consideration 
of which of the various international factors should receive the most attention, the au-
thor, while having in mind the complicated situation of the region, has chosen to give 
the most importance to a brief overview of the international effort to create a mass-
destruction-weapon-free zone in this area. Various initiatives of the zone creation are 
mentioned here, as well as basic information about the activity of the Task Group for 
Arms Control and Regional Security (ACRS) in the years 1992–1995. The chapter 
that discusses these things also characterizes and evaluates the importance of the Res-
olution on the Middle East (1995) and clarifies the circumstances around the accep-
tance of the decision to convene the Middle Eastern conference in 2012 in connection 
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with the zone creation and its postponing. The reader is also informed about possible 
features of the treaty related to the zone.

The chapter dedicated to the unsuccessful 2015 Review Conference of the Parties 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons then follows, and it takes 
account of the nuclear-nonproliferation characteristics of the deal and the obvious con-
nection with the main international instrument related to nuclear weapons, which is 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). It contains basic in-
formation about the NPT and its evaluation process. In this chapter, the emphasis is 
put on the evaluation of the process of the 2015 Review Conference and the reasons 
for its failure. A part of the evaluation deals with the positions of the European Union 
and some of its member states.

The following chapters are dedicated to the main powers that have had relations 
and negotiated a deal with Iran and the Middle Eastern region. In these chapters the 
author demonstrates the main characteristics of their stances, documenting the mo-
tives and the geopolitical, security, military and economic interests in the mutual con-
texts. The structures of the chapters dealing with these actors (Saudi Arabia, Israel, 
the USA, the European Union, the Russian Federation and Turkey) are approximate-
ly similar. In each of these chapters, an introductory part deals with the relations of 
the chosen country (or international organization) with Iran and its stance towards the 
nuclear deal. Then to clarify the motivation of its policies and the measures it took, 
a short history of the given country with an emphasis on the politics in the period af-
ter the end of the Cold War is provided, as well as a comparison of the differences in 
its policies towards Iran and the Middle East in the periods before and after the erup-
tion of the so-called Arab Spring. It was not possible to go into further particularities 
during the evaluation of the countries’ policies, however, because such a detailed elab-
oration would probably take up an entire book.

This section begins with information about Saudi Arabia and Israel as the main op-
ponents of the Iran nuclear deal. More attention is given to Saudi Arabia, particularly 
in connection with the Middle Eastern Saudi-Iranian power rivalry, which is based on 
the two sides’ different interpretations of Islam, among other factors. The correspond-
ing chapter also deals with various anti-Iranian activities that were accepted during 
the negotiations and after the accomplishment of the deal, the main features of Sau-
di Arabia’s regional policy and the deepening of its relations with Egypt, and it also 
provides a brief characterization of Saudi Arabia. Additionally, it informs about the 
country’s oil policy and the Wahhabi interpretation of Islam. Then the chapter dedi-
cated to Israel describes the development of its relations with Iran and the Israeli nu-
clear policy, and evaluates the domestic situation in Israel. The latter is assessed by 
addressing the results of the early parliamentary elections in the years 2013 and 2015, 
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and the increase of domestic tensions in consequence of terrorist attacks. A part of the 
evaluation is connected to the main characteristics of Israel’s relations with the USA, 
Russia and Arabic Sunni countries.

In the chapter dealing with the United States the emphasis is on the development 
of the US’s relations with Iran as well as some of the main differences between the 
Middle Eastern strategies of President Barack Obama and the approach of the pre-
vious American administration. The chapter then evaluates the US’s complicated re-
lations with Saudi Arabia, Israel and Turkey. Afterwards, the chapter about the Eu-
ropean Union informs about its relations with Iran and the Union’s role during the 
negotiations of the Iran nuclear deal. The Union’s anti-Iranian restrictive measures 
are mentioned as well, and this section also describes the further development after 
the arrangement of the deal. The Middle Eastern policy of the Russian Federation is 
the topic of the next chapter. There the author characterizes the main features of the 
growing geopolitical importance of the Russian Federation, which is especially relat-
ed to finding a solution to the Syrian civil war, but also to other issues, such as those 
which are affected, for example, by the deepening Russia-Israeli relations. This part 
also provides a quite detailed description of Russia’s relations with Iran and an eval-
uation of Russia’s policy in the time of the so-called Arab Spring and in the period 
that followed. Afterwards, attention is also given to Iran’s relations with Syria, Tur-
key and Israel. Although Turkey is taken rather as a part of the wider Middle Eastern 
circle, Turkish foreign and military policy, which is conditioned by the main features 
of the domestic situation in Turkey, influences the development in this area. This is 
happening mostly in relation to searching for a solution to the situation in Syria and 
Iraq, and therefore even the evaluation of the Middle Eastern policy of this country is 
part of the book’s second block. Besides the evaluation of Turkey-Iranian relations, 
the chapter on Turkey focuses on the development of the domestic situation in Tur-
key, particularly after the formation of the Justice and Development Party (AKP), 
and evaluates the main features of Turkish Middle Eastern policy, especially in rela-
tion to Syria and Iraq.

At the end of the book, the author summarizes the importance of the Iran nuclear 
deal and the positions of the above mentioned powers towards Iran and the develop-
ment in the Middle Eastern region in the chapter called “Conclusion and Further Ex-
pected Development”. It is unquestionable that from the year 2017 onward, an im-
portant role in this area will be played by the next American president and his or her 
administration, especially if one considers that there might be a possible continuity 
with Barack Obama’s Middle Eastern strategic vision. Furthermore, the growing geo-
political influence of Russia and Iran, as its closest ally in this region, will undoubt-
edly also have an impact on the forming of a Middle Eastern arrangement. Also, an 
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interesting phenomenon in this case is the deepening of the Russian-Israeli relations, 
and whether the relations will have an impact on the Middle Eastern situation will be 
shown in the future development of the situation.

The text of the book is extended by a dictionary of the basic concepts, a list of ab-
breviations and an alphabetical word index. And the final part of the book is made 
up of ten attachments, whose purpose is to facilitate, to a certain degree, the read-
er’s overall basic orientation in the complex Middle Eastern processes.

Key words and concepts
the Iran nuclear deal, the crisis in the Middle Eastern region, the Iran nuclear program, 
the Israeli nuclear program, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), the IAEA safeguards sys-
tem, highly enriched uranium, plutonium, the Middle Eastern zone without any weap-
ons of mass destruction, the Resolution on the Middle East (1995), the 2015 Review 
Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
Saudi Arabia’s regional policy, Wahhabism, Israeli-Iranian relations, Shi’as and Sun-
nis, the strategic Middle Eastern concept of the USA, the European Union, the Mid-
dle Eastern policy of the Russian Federation, Turkey-Iranian relations, the Israeli-Pal-
estinian problem
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O autorovi

JUDr. MIROSLAV TŮMA (plk. v.v.) je absolventem vojenského spojovacího uči-
liště v Novém Meste n. Váhom a Právnické fakulty UK v Praze. V průběhu vojen-
ské služby vykonával různé velitelské a štábní funkce, zúčastnil se rovněž dvou misí 
OSN (Angola a Irák). Po odchodu do zálohy v prosinci 1992 se stal zaměstnancem 
Ministerstva zahraničních věcí ČR na odboru bezpečnostní politiky. V době nestálé-
ho členství ČR v Radě bezpečnosti OSN působil v letech 1994–1995 na Stálé misi 
při OSN v New Yorku. Po návratu až do odchodu do důchodu v r. 2001 pracoval na 
odboru OSN, kde se věnoval zejména kontrolně zbrojní a odzbrojovací problemati-
ce. V r. 1996 se zúčastnil osmičlenné poznávací mise Západoevropské unie v někte-
rých východoafrických zemích k zjištění jejich kapacit a potřeb k účasti v mírových 
operacích OSN. Je externím spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Pra-
ze a Ústavu strategických studií v Brně, jehož je také čestným členem. Je autorem 
publikace Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká 
republika (350 s., vydal ÚMV ve spolupráci s ÚSS VA v Brně v r. 2002) a spoluau-
torem publikací Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek me-
zinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu (s. 234, vydal ÚSS, Univerzita obrany 
v Brně v r. 2004) a Protiraketová obrana: Americký projekt a jeho mezinárodní sou-
vislosti (ÚMV, 2004). V r. 2006 vydala autorovi prestižní nevládní organizace Stock-
holmský mezinárodní ústav pro výzkum otázek míru (SIPRI) Policy Paper č. 14 Re-
lics of Cold War, Defence Transformation in the Czech Republic. Je spoluautorem 
skript Univerzity obrany (S-401) z r. 2007 Překonávání důsledků studené války v ně-
kterých oblastech obranné politiky Československé a České republiky a knih Vojenská 
strategie a Obranná politika Československé a České republiky (1989–2009), vyda-
ných MO ČR – AVIS v r. 2008 a 2009. Svými články také dvakrát přispěl do sloven-
ské bezpečnostně analytické publikace vydávané Odborem bezpečnostnej a obrannej 
politiky MO SR pod názvem Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia, po-
stihující vývoj v letech 2006–2007 a 2007–2008.

V r. 2009 vydal Ústav mezinárodních vztahů autorovu knihu Mírové využívání 
jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (180 s.), v r. 2011 
knihu JADERNÉ ODZBROJENÍ Utopie, nebo projev politického realismu? (220 s.) 
a v r. 2014 Jak dále v jaderném nešíření a odzbrojování (291 s.). M. Tůma je členem 
Rady pro mezinárodní vztahy, Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních 
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vztahů a držitelem statusu „válečný veterán“. Kromě publikačních aktivit uplatňuje 
své zkušenosti z kontrolně zbrojní a odzbrojovací problematiky i v přednáškové čin-
nosti, mj. na Katedře mezinárodního práva PF UK v Praze.

Kontakt na autora (tuma@iir.cz).



Miroslav Tůma 

Nešíření zbraní hromadného ničení, 
kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika 

Publikace charakterizuje působení 
hlavních mezinárodních organizací 
a jejich orgánů, které se odzbrojovací 
problematikou dlouhodobě zabýva-
jí, dále předmět nešíření zbraní hro-
madného ničení, kontroly zbrojení 
a odzbrojení. Zabývá se rovněž obsa-
hem nejdůležitějších odzbrojovacích 
smluv a úmluv. Nedílnou součástí je 
rovněž sdělení o postojích České re-
publiky k hlavním odzbrojovacím 
otázkám deklarovaným v  ročních 
hodnoceních zahraniční politiky, pri-
oritách České republiky před zaháje-
ním Valného shromáždění OSN v po-
sledních letech, ve vystoupení našich 
představitelů na různých odzbrojova-
cích jednáních a přijímaných praktic-
kých opatřeních k realizaci ustanovení 
příslušných smluv a úmluv.

Kniha vyšla ve spolupráci s Ústavem strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. 

(2002, brož., 360 s. včetně 8 s. foto, ISBN 80-86506-23-1, 205 Kč, česky)

Objednávky a distribuce tel. 51 108 107, email: cervinkova@iir.cz. 
Více o knihách nakladatelství ÚMV: www.iir.cz.



Miroslav Tůma 

Mírové využívání jaderné energie, 
nešíření jaderných zbraní 
a jaderné odzbrojení 

Publikace podrobně rozebírá globální 
kontrolní smluvní i nesmluvní režim 
zaměřený proti šíření jaderných zbra-
ní, zmiňuje hlavní hrozby vyplývající 
z existence jaderných zbraní a popisu-
je dosavadní iniciativy zaměřené na 
dosažení jaderného odzbrojení. Kom-
plexní přístup k dané problematice a 
aktuálnost publikace vynikají zejména 
v souvislosti s návštěvou amerického 
prezidenta Baracka Obamy v Praze 
(duben 2009) a s vyhlášením jeho 
podpory vizi a praktickým krokům 
k dosažení světa bez jaderných zbraní. 
S předmluvou Dany Drábové, před-
sedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost.

(2009, brož., 180 stran, ISBN 978-80-86506-77-7, 208 Kč, česky)

Objednávky a distribuce tel. 51 108 107, email: cervinkova@iir.cz. 
Více o knihách nakladatelství ÚMV: www.iir.cz.



Miroslav Tůma 

JADERNÉ ODZBROJENÍ

Utopie, nebo projev politického realismu? 

Úsilí vyvíjené k zabránění jadernému 
šíření a k přijímání kroků ve prospěch 
dosažení světa bez jaderných zbraní 
probíhá v komplikované politicko-
-bezpečnostní situaci. Po odeznění 
„unipolárního“ momentu ve světovém 
vývoji je mezinárodní společenství 
konfrontováno s globalizací a vzni-
kem multipolárního světa. Jeho for-
mování, s celou řadou „pólů“ vlivu, 
reprezentovaných nově se rodícími 
globálními nebo regionálními moc-
nostmi, je již nesporným faktem. Růst 
těchto „nezápadních“ aktérů je beze-
sporu velkou výzvou pro Západ, kte-
rým tradičně označujeme celý transat-
lantický prostor. 
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Miroslav Tůma 

JAK DÁL V JADERNÉM NEŠÍŘENÍ 
A ODZBROJOVÁNÍ?

Strukturu knihy tvoří tři hlavní tema-
tické bloky, jež jsou zdánlivě odlišné: 
Události a aktivity ovlivňující jaderně 
odzbrojovací a neproliferační proces 
(2011–2014), Klíčová regionální ja-
derně odzbrojovací a neproliferační 
problematika na Blízkém východě a 
Významné součásti jaderně odzbro-
jovacího a neproliferačního úsilí. Po 
bližším seznámení s nimi je zřejmé, 
že spolu vzájemně souvisejí a ovliv-
ňují se v rámci mezinárodního úsilí 
o zabránění šíření jaderných zbraní a 
dosažení jejich zákazu a úplného zni-
čení. Shrnující Závěry a další před-
pokládaný vývoj tematických bloků, 
zejména s ohledem na dynamický 
vývoj mezinárodní situace především 
na Blízkém východě a v americko-
-ruských vztazích, pak vycházejí ze stupně poznání a informovanosti k datu 
odevzdání návrhu publikace editorovi, tj. k září 2014. 
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