
Publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strate-
gické kultury Jana Eichlera a Lukáše Tichého přináší kompletní analýzu bezpeč-
nostní a strategické kultury USA a Ruska v letech 1991 až 2012. Monografie je 
rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy, na kterých 
je postavena celá komparace bezpečnostní a strategické kultury USA a Ruska. 
Druhá kapitola se zaměřuje na podrobné hodnocení vývoje bezpečnostní a stra-
tegické kultury USA po skončení studené války, přičemž pozornost je věnována 
především posledním dvěma americkým prezidentům, tj. George W. Bushovi 
a Baracku Obamovi. Podobně je strukturována také třetí kapitola, která se sou-
střeďuje na vývoj bezpečnostní a strategické kultury Ruska v období po roz-
padu Sovětského svazu až do roku 2012, kdy se ve funkci ruského prezidenta 
postupně vystřídali Boris N. Jelcin, Vladimir V. Putin a Dmitrij A. Medveděv. 
Poslední kapitola, věnovaná komparaci americké a ruské bezpečnostní a stra-
tegické kultury, zkoumá především to, jak obě tyto země během posledních 
dvaceti let postupovaly při zajišťování své bezpečnosti, kolik vedly válek a jaké 
byly jejich důsledky, a to jak pro ně samotné, tak především pro země či jiné 
aktéry, proti kterým USA a Ruská federace bojovaly.
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Úvod

Úvod

tato publikace je druhým českým knižním příspěvkem na poli výzkumu bez-
pečnostní a strategické kultury nejvýznamnějších aktérů dnešního světa. na-
vazuje na monografii z roku 2011 Bezpečnostní a strategická kultura USA, 
EU a ČR (Jan eichler, praha: karolinum). zabývá se komparativní analýzou 
bezpečnostní a strategické kultury dvou klíčových aktérů dnešního světa, ji-
miž jsou usa a ruská federace.

z výše vzpomínané monografie přebírá velkou část textu věnovaného 
bezpečnostní a strategické kultuře (bsk) usa a rozšiřuje ji o hodnocení 
doktrinálních dokumentů a konkrétních opatření, včetně použití síly, které 
následovaly v dalších dvou letech. na to navazuje kapitola věnovaná ruské 
federaci (rF) a zejména pak závěrečná shrnující kapitola komparující bez-
pečnostní a strategickou kulturu usa a ruské federace.

Monografie tedy srovnává dva státy, jež byly po dobu studené války ne-
smiřitelnými antagonistickými rivaly a jejichž vzájemné vztahy měly vždy 
rozhodující vliv na celosvětovou bezpečnost. krize a napětí či naopak uvol-
nění a rozšíření bezpečnostní spolupráce v jejich vzájemných vztazích měly 
celosvětové dopady. Jako příklad si můžeme připomenout jejich nepřímou 
vojenskou konfrontaci během korejské války (1950–1953) či karibskou krizi 
v roce 1962 na jedné straně a období uvolnění napětí ve druhé polovině šede-
sátých let nebo ve druhé polovině osmdesátých let na druhé straně.

zánik bipolární konfrontace přinesl výrazné posílení pozic a umocnění 
vlivu usa, z nichž se stala jediná světová komplexní supervelmoc. napro-
ti tomu svaz sovětských socialistických republik (sssr) se rozpadl a jeho 
hlavním nástupnickým státem se stala ruská federace. ale ta již nemá takové 
postavení a vliv, jakým se těšil někdejší sssr. ale i přes zásadní změnu da-
nou výše vzpomínanými skutečnostmi zůstává rusko významným státem. Je 
stálým členem rady bezpečnosti osn (rb osn), má spolu s usa nejsilnější 
potenciál jaderných zbraní a má také druhou nejsilnější armádu světa. právě 

tabulka č. 12: klíčové náměty zahraniční a bezpečnostní politiky  
finalistů prezidentských voleb 2012 122

tabulka č. 13: přístupy, teorie a koncepty v zahraniční a bezpečnostní  
politice ruské federace 138

tabulka č. 14: pozice jednotlivých myšlenkových přístupů  
k hlavním tématům 138–139

tabulka č. 15: rozdíly mezi primakovovou a putinovou  
představou ruské federace jako velmoci 150

tabulka č. 16: srovnání strategických dokumentů V. putina  
z r. 2000 a Mo rF z r. 2003 167

tabulka č. 17: srovnání ruské federace jako pragmatické a asertivní  
velmoci během prvního a druhého funkčního období Vladimira putina 173
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pohnutky, jaké postupy se při nich uplatňovaly, jaký byl jejich přínos pro 
moderní vojenství, kolik měly obětí a jak ovlivnily mezinárodní bezpečnostní 
vztahy na celosvětové úrovni.

klíčovými pojmy celé knihy jsou „bezpečnost“ a „bezpečnostní kultura“. 
proto úvodní kapitola nejprve zdůrazňuje, že bezpečnost představuje nejvyšší 
hodnotu v životě každého jedince, společnosti i státu. V návaznosti na to při-
pomíná negativní a pozitivní vymezení bezpečnosti. poté navazuje vysvětlení 
základního vymezení pojmu „bezpečnostní kultura“ a zejména pak kritérií, 
podle kterých jsou tyto pojmy uplatňovány právě na postup usa a rF na poli 
mezinárodních bezpečnostních vztahů po skončení studené války.

při vysvětlování kritérií bezpečnostní kultury tato kniha začíná rozborem 
pojmu „militarismus“ a jeho základních projevů. připomíná jeho nejznámější 
historické příklady a podoby, přičemž uvádí zejména dlouhou tradici mili-
tarismu někdejšího sssr, jehož je ruská federace nástupnickým státem. 
tím tato část kapitoly připravuje půdu pro následující hodnocení projevů 
militarismu v postupu rF, ale stranou jejího zájmu nezůstávají ani projevy 
militarismu usa, a to zejména v období bushovy administrativy.

Dalšími významnými kritérii bezpečnostní kultury jsou „unilateralismus“ 
a „multilateralismus“. kapitola připomíná jejich nosné prvky, a to jak nega-
tivní, tak i pozitivní. tím vytváří základ pro komparativní hodnocení obou 
hlavních aktérů ve světle toho, jak při prosazování svých bezpečnostních 
zájmů přistupovali k základům mezinárodního práva, k zájmům a stanovis-
kům mezinárodních organizací, svých spojenců, a také ve světle toho, jak 
se respektovali navzájem. právě na základě posledního uváděného kritéria 
pak je možné zkoumat i to, zda a proč v jejich vzájemných bezpečnostních 
vztazích převládal duch kooperace, nebo naopak konfrontace.

stranou zájmu teoretické kapitoly nemohla zůstat ani „strategie“ a „strate-
gická kultura“. způsob jejich konceptualizace napovídá, že hlavní pozornost 
celé knihy se zaměří na politická zadání ozbrojeným silám a na jejich kon-
krétní postupy při naplňování těchto zadání. podstatně širší možnosti a velké 
množství námětů nabízely usa, které ve sledovaném období vedly celkem 
čtyři velké a rozsáhlé války v islámském světě nebo na jeho hranicích. napro-
ti tomu v případě rF byla možnost posuzovat jednu krátkou válku vedenou 
na její jižní hranici a dále pak dvě války vedené na vlastním území.

posledním nosným pojmem kapitoly věnované teorii je pojem „mentální 
model“, ve kterém se odráží především přístup k bezpečnostním hrozbám, 

pro tyto skutečnosti si vztahy mezi usa a ruskou federací zachovávají stra-
tegický význam a zůstávají v centru světové pozornosti. a to je také důvod, 
proč byla napsána tato monografie.

komparace usa a ruské federace se zaměřuje především na to, jak tyto 
dvě země během posledních dvaceti let postupovaly při zajišťování své bez-
pečnosti, kolik vedly válek a jaké byly jejich důsledky, a to jak pro ně samot-
né, tak především pro země či jiné aktéry, proti kterým usa a ruská federace 
válčily. kniha je rozdělena celkem do čtyř kapitol.

první kapitola vysvětluje základní pojmy, na kterých je postavena celá 
komparace bezpečnostní a strategické kultury usa a ruska. začíná vysvětle-
ním pojmu „aktéři mezinárodních bezpečnostních vztahů“, protože jak usa, 
tak rF patří k těm nejsilnějším a nejvlivnějším aktérům světa po skončení 
studené války. zvlášť podrobně se tato část kapitoly zabývá dělením aktérů 
na tzv. statutární a revizionistické, čímž čtenáře připravuje na to, že jak usa, 
tak i rF budou v dalších kapitolách hodnoceny právě podle tohoto kritéria.

Dále tato kapitola připomíná význam způsobu, jakým jednotlivé státy vy-
užívají svoji sílu, zda více sází na hard power, nebo soft power. na základě 
přístupu Josepha nye pak čtenářům napovídá, že oba porovnávaní aktéři 
budou hodnoceni právě podle toho, který z těchto hlavních pilířů své síly 
a moci v jednotlivých obdobích více používali a jaké to mělo dopady na 
mezinárodní bezpečnostní vztahy.

Dalším nosným konceptem této monografie je mezinárodní bezpečnostní 
uspořádání, jež se pohybuje mezi dvěma krajnostmi, jimiž jsou mír, nebo 
válka. Mimořádně důležité je to, že usa a ruská federace (jakožto dva kom-
parovaní aktéři) mezi sebou nikdy nevedly přímou, „horkou“ válku, i když 
v době studené války si prošly několika velice vážnými krizemi a svoji bojo-
vou techniku si ověřovaly během válek v koreji a ve Vietnamu. Vždy ale udr-
žely mír jako ideální, optimální podobu vzájemných bezpečnostních vztahů. 
Vždy se dokázaly vyhnout válce, jež představuje pro každý stát a stejně tak 
pro každého jedince největší, nejvážnější a také nejobávanější bezpečnostní 
hrozbu. navíc vzájemný mír těchto dvou aktérů má globální význam, je zá-
kladem i pro uhájení míru ve světě.

zvláště velká pozornost je věnována válce a její úloze v mezinárodních 
vztazích. Úvodní kapitola připomíná hlavní rysy válek, a tím otvírá prostor 
k tomu, aby se další kapitoly mohly zaměřit na to, kolik válek ve sledova-
ném období usa, resp. rF vedly, kde tyto války probíhaly, jaké byly jejich 
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zasluhuje pozornost především proto, že je v mnoha směrech negací silných 
sklonů k militarismus a unilateralismu, které byly tolik typické pro admi-
nistrativu předcházejícícho prezidenta usa. proto je dosavadní obamova 
bilance zkoumána jako celosvětově významný mentální model.

obdobně je strukturována také třetí kapitola, která se zaměřuje na vývoj 
bezpečnostní a strategické kultury ruské federace v období po skončení stu-
dené války až do roku 2012, kdy se ve funkci ruského prezidenta postupně 
vystřídali boris nikolajevič Jelcin, Vladimir Vladimirovič putin a Dmitrij 
anatolijevič Medveděv. V úvodu kapitoly je pozornost nejprve věnována 
hlavním historickým faktorům ruské bezpečnostní a strategické kultury, které 
je třeba zkoumat jak v kontextu dějin evropy, tak v rámci specifického vývoje 
ruských dějin, protože ruská federace je přímým pokračovatelem carského 
ruska i sovětského svazu. následně jsou pak analyzovány tři hlavní teoretic-
ké přístupy myšlení v zahraniční a bezpečnostní politice, které mají zásadní 
vliv na bezpečnostní a strategickou kulturu ruska.

po tomto přehledném historicko-teoretickém úvodu následuje krátká ana-
lýza bezpečnostní a strategické kultury ruského prezidenta b. Jelcina v letech 
1991–1999. Hlavní pozornost je v této části kapitoly věnována především 
třem strategickým dokumentům ruské federace, ale také klíčovým událos-
tem, které v tomto období měly zásadní vliv na vztahy mezi ruskem a zá-
padem.

Další část kapitoly se zabývá dvěma obdobími prezidentství V. putina 
(1999/2000–2004 a 2004–2008) s důrazem na rozbor čtyř strategických do-
kumentů a jednoho dokumentu ruského ministerstva zahraničích věcí. V rám-
ci těchto klíčových dokumentů jsou hodnoceny hlavní kritéria bezpečnostní 
a strategické kultury. Dále je analyzován dopad těchto dokumentů na puti-
novu bezpečnostní a zahraniční politiku a jeho postoj k vojenským operacím 
usa v afghánistánu (2001) a v iráku (2003). V neposlední řadě se tato část 
kapitoly zaměřuje na vývoj bezpečnostních vztahů mezi ruskem a usa, 
severoatlantickou aliancí (nato) a evropskou unií (eu). Velká pozornost 
je věnována i období prezidentství D. Medveděva v letech 2008–2012. tato 
část textu se soustředí zejména na rusko-gruzínský konflikt v srpnu 2008 
a na rozbor tří strategických dokumentů a jednoho dokumentu nedoktrinál-
ního charakteru z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. pozornost je 
dále věnována návrhu na vytvoření nové bezpečnostní architektury v evro-
pě, procesu modernizace ruských ozbrojených sil, strategii působení ruska 

ať už skutečným, nebo domnělým. tento pojem nabízí možnost, abychom 
v případě usa a rF hledali odpověď na otázku, zda na mezinárodní bezpeč-
nostní situaci nahlížely realisticky, nebo naopak vážnost a naléhavost bez-
pečnostních hrozeb přeháněly. Dále otevírá prostor k posuzování toho, zda se 
orientovaly na kooperativní, nebo naopak na konfrontační přístupy ke státům 
či organizacím, které považovaly za bezpečnostní hrozby.

Druhá kapitola se soustředí na podrobné hodnocení vývoje bezpečnostní 
a strategické kultury usa po skončení studené války. nejprve připomíná his-
torické faktory, zejména pak čtyři bezpečnostní subkultury usa, pak vysvět-
luje dlouhou cestu usa od izolacionismu k úloze supervelmoci, historický 
význam účasti usa ve dvou světových válkách, hlavní rysy vývoje bezpeč-
nostní a strategické kultury usa po druhé světové válce. Další část druhé 
kapitoly už se zaměřuje na bezpečnostní kulturu dvou prvních amerických 
prezidentů po skončení studené války (george Herbert W. bush a bill clin-
ton) a na politické faktory bezpečnostní kultury usa na počátku 21. století.

o velký prostor v této kapitole si, obrazně vyjádřeno, řekl 43. prezident 
usa, jímž byl g. W. bush. Vždyť do moderních dějin lidstva vešel jeho 
mentální model, který dostal název Regime Change Policy; tato doktrína byla 
zakotvena v klíčových doktrinálních dokumentech z let 2002 a 2003. Další 
velkou výzvu pro studium bezpečnostní a strategické kultury usa poskytl 
g. W. bush tím, že rozpoutal operace trvalá svoboda 2001 (Operation Endu-
ring Freedom, oeF 2001) a irácká svoboda 2003 (Operation Iraqi Freedom, 
oiF 2003). právě druhá z nich měla celosvětové dopady doslova epochálního 
charakteru, protože se stala testem i mementem vedení asymetrických válek 
na počátku 21. století. Všechny tyto zlomové události poskytly obrovské 
množství námětů a podnětů nejen pro hodnocení bushovy strategie jako 
mentálního modelu, ale i pro zkoumání jejího dopadu na vývoj bezpečnostní 
a strategické kultury ruska.

neméně důležitým námětem druhé kapitoly je 44. prezident usa barack 
obama a jeho bilance na poli bezpečnostní a strategické kultury. Hlavní po-
zornost se zaměřuje především na jeho vizi světa bez jaderných zbraní, dále 
pak na pražskou smlouvu o snížení stavu strategických jaderných zbraní, 
na doktrinální dokumenty usa z let 2010 (Národní bezpečnostní strategie 
/nss 2010/ a Nová jaderná strategie USA /npr 2010/) až 2012 (Priority 
pro 21. století) a zejména pak na obamovu velkou zdrženlivost a uvážlivost 
při používání vojenské síly k dosahování politických cílů. Jeho doktrína si 
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vliv bushovy doktríny jak na obsah strategických dokumentů ruska v letech 
2003–2008, ale zároveň také na charakter a pozici zahraniční a bezpečnostní 
politiky ruské federace vůči spojeným státům a nato. shrnující podkapi-
tola je pak zakončena krátkou analýzou rusko-gruzínského konfliktu ze srp-
na 2008, který byl vyvrcholením konfrontace mezi ruskem a usa.

Významným námětem shrnující kapitoly je i hodnocení klíčových doktri-
nálních dokumentů postbushovské éry, které zahrnují léta 2008–2012. Všech-
ny jsou posuzovány na základě hlavních kritérií bezpečnostní kultury. poté 
následují také ruské doktrinální reakce během funkčního období D. Med-
veděva na pozici prezidenta ruské federace v letech 2008–2012. Hlavní 
pozornost je věnována období po nástupu b. obamy do funkce amerického 
prezidenta spojená se snahou o překonání krize mezi ruskou federací a zá-
padem v souvislosti s rusko-gruzínským konfliktem. V tomto období jsou 
pak hodnoceny dva strategické dokumenty a jeden dokument nedoktrinálního 
charakteru, které z pohledu bezpečnostní kultury ruské federace ukazují na 
rozdílné reakce ruska vůči usa a nato.

neméně důležitou částí shrnující kapitoly je přehled zlomových okamžiků 
a událostí ve vývoji bezpečnostní a strategické kultury obou srovnávaných 
aktérů od samého počátku devadesátých let až po rok 2013. Vždy je přitom 
uvedeno, zda jednotlivé doktrinální dokumenty a klíčová rozhodnutí a opat-
ření měla kooperativní, či konfrontační charakter. na tento přehled navazuje 
shrnující srovnání amerických a ruských vojenských intervencí po roce 1990, 
v němž je připomenuto, kdo byl intervenujícím, kde se intervence odehrávala, 
jak dlouho trvala a zda po ní následovala i vojenská okupace, jaká technika 
byla nasazena, jak vysoký byl počet obětí v místě zásahu, jaké byly geostra-
tegické důsledky, jaké výše dosáhly náklady na uskutečněnou operaci a na 
následnou vojenskou okupaci.

shrnující kapitola pokračuje srovnáním amerických a ruských vojenských 
intervencí po roce 1990, a to především z pohledu legálnosti a legitimnosti, 
dále pak z hlediska doby trvání a významu pro vojenství, z hlediska počtu 
civilních obětí. Dalším jejím námětem je porovnání postupu obou aktérů 
z hlediska expanzivnosti, přičemž největší pozornost je soustředěna na rozši-
řování nato do prostoru někdejší Varšavské smlouvy a později i do prostoru 
postsovětského. Vedle konkrétních reakcí ruské federace, resp. ruských po-
litických a vojenských představitelů na východní rozšiřování nato směrem 
k ruským hranicím, které mělo silně negativní dopad na vztahy mezi ruskem 

v arktidě a rozdílnému přístupu ruska a západu k událostem tzv. arabského 
jara. závěr kapitoly pak nabízí krátké srovnání shodných, ale i rozdílných 
prvků bezpečnostní a strategické kultury V. putina a D. Medveděva.

závěrečná čtvrtá kapitola se zaměřuje na shrnutí celého komparačního 
postupu, a proto nese název „kdo udával tón a kdo odpovídal“. při hodnocení 
tzv. první irácké války ve světle základních kritérií bezpečnostní a strategické 
kultury si všímá především toho, jak se dodržovaly základní zásady meziná-
rodního práva a jaký byl mentální model tehdejší administrativy.

Další část syntetizující kapitoly hodnotí doktrinální rozcestí v usa na 
počátku devadesátých let, jehož symboly se staly dokumenty lawrence 
eagleburgera a paula Wolfowitze. oba tyto dokumenty budou posuzovány 
především podle toho, zda byly modely kooperativními mentálními, nebo 
naopak asertivními a konfrontačními. stejně tak budou posuzovány i dok-
trinální reakce.

Významným námětem shrnující kapitoly je prezidentské období b. clin-
tona, zejména pak jeho pojetí teorie demokratického míru, které se nejvýraz-
něji projevilo rozpoutáním letecké války proti srbsku v roce 1999. V přímé 
návaznosti na výše zmíněnou politiku usa, ale také na strategii rozšiřování 
nato, se pak tato kapitola zabývá ruskou odpovědí během druhého funkč-
ního období b. Jelcina na pozici prezidenta ruské federace (1996–1999), 
v podobě tzv. primakovovy doktríny, jež byla charakterizována jednak sna-
hou o přeměnu pozice ruska ve „vyvažující velmoc“, kdy by ruská federace 
společně s dalšími státy, jako je čína, indie, ale i eu, měla být jedním z pólů 
vůči usa v mezinárodních vztazích, jednak větší asertivitou zahraniční 
a bezpečnostní politiky rF ve vztahu k západu.

při hodnocení bezpečnostní kultury 43. prezidenta usa se shrnující kapi-
tola zaměřuje především na hlavní rysy bushovy doktríny Regime Change 
Policy jako celosvětově významného mentálního obrazu. proto se zabývá jak 
klíčovými doktrinálními dokumenty z let 2002 a 2003, tak i všemi souvis-
lostmi zahájení a vedení dvou válek v islámském světě (afghánistán a irák), 
včetně jejich dopadů na vývoj vojenství na počátku 21. století. Velká po-
zornost je věnována také ruským reakcím na bushovu doktrínu a na jeho 
postup. V této souvislosti se shrnující podkapitola zabývá nejprve přístupem 
ruska, resp. prezidenta V. putina, ke dvěma vojenským operacím pod vede-
ním usa, a to trvalá svoboda 2001 a irácká svoboda 2003, které vyvolaly 
v rF dvě zcela odlišné reakce. následně pak je analyzován přímý i nepřímý 
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Kapitola 1

TeOreTické vymezení pOjmů 
bezpečnOsTní a sTraTegická kulTura

Jedním z výchozích prvků celé této knihy jsou ontologické pozice. autoři vy-
cházejí ze skutečnosti, že ontologie představuje soubor filozofických před-
pokladů o podstatě zkoumané reality (Drulák, 2008). Je pojímána jako vize 
světa, jaký je v realitě. nahlíží se na ni jako na více či méně souhrnný sou-
bor představ a předpokladů o tom, jak svět funguje (gerring, 2010: 53). 
V konkrétním případě této knihy se pod pojmem „ontologie“ rozumí sou-
hrn filozofických předpokladů, které se vztahují k problematice bezpečnostní 
a strategické kultury dvou srovnávaných aktérů. Dále tato kniha vychází ze 
skutečnosti, že v oblasti ontologie sociálních věd se rozlišují dvě základní 
dělící linie. první z nich vede mezi holismem a individualismem, druhá mezi 
materialismem a idealismem.

1.1 Ontologické pozice

pokud jde o první dělící linii, autoři se přiklánějí k holistické teorii. shodují 
se, že chování, zájmy či identita všech zkoumaných aktérů jsou silně ovliv-
něny, ne-li dokonce konstituovány strukturou (kořan, 2008). V případě této 
monografie to znamená, že bezpečnostní a strategická kultura usa a ruské 
federace je rozhodujícím způsobem ovlivněna jejich postavením ve světové 
politice.

na jedné straně jsou usa jedinou komplexní supervelmocí dnešního světa 
– někdejší francouzský ministr zahraničních věcí Hubert Védrine dokonce 
použil výraz „hypervelmoc“ (Védrine, 2006). zaujímají ústřední postavení 

a západem, se poslední část této shrnující kapitoly věnuje také asertivnímu 
postoji ruska vůči angažovanosti usa v zemích bývalého sovětského svazu 
v tzv. blízkém zahraničí (near abroad), které rusko považuje za oblast svého 
strategického zájmu a vlivu.

závěr shrnující kapitoly tvoří porovnání vojenských rozpočtů, kvalitativ-
ních i kvantitativních ukazatelů vojenské síly a tomu odpovídajících mož-
ných ambicí dvou srovnávaných aktérů. Hlavní pozornost je zaměřena na 
to, kdo z těchto aktérů je silnější a kdo z nich si může na počátku 21. století 
klást větší cíle.

Monografie vznikla jako součást grantu „bezpečnostní multilateralismus 
jako instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní evropu“ (ga 
čr). autorem úvodu, první a druhé kapitoly, designu shrnující kapitoly a zá-
věru knihy je Jan eichler. autorem třetí kapitoly a abstraktu je lukáš tichý. 
ten také doplnil svými poznatky úvod, první kapitolu obohatil o vysvětlení 
metodologie komparace, je spoluautorem čtvrté, shrnující kapitoly a doplnil 
i závěr monografie.
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na počátku 21. století. autoři při psaní svých kapitol (případových studií) vy-
cházeli z několika základních skutečností, jež budou stručně vysvětleny v ná-
sledujících řádcích.

1.2.1 Rámec případových studií
obě dvě případové studie mají svůj předem stanovený rámec (case study de-
sign). ten je určen výběrem zkoumaných případů, především snahou o posti-
žení jejich kauzálních souvislostí. pod pojmem „kauzální souvislosti“ (causal 
inference, causal mechanism) přitom rozumíme takový vztah, při kterém je 
pravděpodobné, že po jevu X bude následovat jev y. konkrétně to znamená, 
že např. v usa po schválení významných doktrinálních dokumentů v roce 
2002 přišlo na přelomu let 2002 a 2003 rozhodnutí bushovy administrativy 
zahájit válku v iráku. když se tato jasně vyhraná válka přeměnila v prohraný 
mír1 a v krutou asymetrickou válku2, přišly změny v americkém náhledu na 
celou tuto válku a ty se nakonec odrazily v doktrinálních a ve strategických 
dokumentech z let 2008–2010. takový byl sled, v němž autor druhé kapitoly 
sledoval příčinnou souvislost či příčinný mechanismus vývoje bezpečnostní 
a strategické kultury usa.

podobný příklad lze identifikovat také v případě ruské federace, která 
se částečně pod vlivem západní bezpečnostní politiky na začátku 21. stole-
tí (zejména v podobě rozšiřování nato východním směrem, uznání nezá-
vislosti kosova ze strany některých západních států a angažovanosti usa 
v postsovětském prostoru) odhodlala v srpnu 2008 k vojenskému konfliktu 
s gruzií. po skončení rusko-gruzínského konfliktu, jenž způsobil ochlazení 
vztahů mezi ruskem a západem, se ruská federace na jednu stranu roz-
hodla pro modernizaci svých ozbrojených sil a zaujala vůči západu více 
asertivní pozici v podobě tzv. Medveděvovy doktríny. na druhou stranu po-
třeba zachování stabilních vztahů se západem a reset ve vztazích s usa po 
nástupu b. obamy do funkce nového amerického prezidenta vedly rusko 
k přehodnocení konfrontačního postoje, což se projevilo mj. v podobě rela-
tivně vstřícného a nekonfliktního obsahu strategického dokumentu s názvem 
„strategie národní bezpečnosti do roku 2020“. tímto způsobem pak autor 
zkoumá příčinnou souvislost či příčinný mechanismus vývoje bezpečnostní 
a strategické kultury ruska, která do značné míry reaguje na politiku západu, 
zejména usa a nato.

 

ve světovém systému a další vývoj světové politiky ve všech směrech vý-
razně závisí na jejich angažovanosti, na jejich konkrétní akcích a opatřeních. 
Dominantním postavením v mezinárodním uspořádání jsou předurčeny celo-
světové ambice usa a ve velké míře i způsoby jejich naplňování.

na druhé straně bezpečnostní a strategická kultura ruské federace je do 
velké míry předurčena tím, že s výjimkou čtyř ukazatelů hard power (roz-
loha, surovinové bohatství, počet obyvatel a velikost jaderného potenciálu) 
se v ničem jiném spojeným státům nevyrovná. tato skutečnost omezuje její 
ambice a nutí ji k tomu, aby byla uvážlivější i při volbě způsobů a nástrojů 
jejich naplňování.

autoři zaujímají holistickou, tedy strukturalistickou perspektivu. zkou-
mané aktéry posuzují především podle toho, jaké místo zaujímají ve struk-
tuře mezinárodních vztahů na počátku 21. století, jak se snaží tuto strukturu 
využívat ve svůj prospěch, jak ji chtějí svým postupem ovlivňovat nebo do-
konce měnit. ale zároveň s tím každý z autorů svoji vlastní analýzu zamě-
řuje především na konkrétní aktéry, na jejich cíle, na jejich nejvyšší činite-
le (g. W. bush, b. obama, V. putin, D. Medveděv). zamýšlí se nad jejich 
záměry, postupy, volenými nástroji, dosaženými úspěchy i zaznamenanými 
neúspěchy. Ve svých kapitolách tak autoři knihy využívají také individualis-
mus, aniž by přitom holismus zavrhovali.

pokud jde o druhou dělící linii, autoři se většinou snaží o vyrovnaný pří-
stup. na bezpečnostní a strategickou kulturu nahlížejí jako na významnou 
myšlenkovou konstrukci, která ovlivňuje chování aktérů i jejich vzájemné 
interakce, a tím pádem poznamenává i strukturu mezinárodních vztahů, jež 
má sama o sobě materiální povahu. zároveň s tím ale každý autor bere plně 
v úvahu i materiální prvky síly a vlivu aktéra, kterého zkoumá a hodnotí. platí 
to zejména o ekonomické a vojenské síle (hard power), jež má jednoznačně 
materialistickou povahu. autoři tedy své kapitoly psali vedeni snahou o vy-
váženost mezi idealistickými a materialistickými pozicemi.

1.2 zvolená metodologie

Druhá a třetí kapitola této knihy jsou psány jako jednopřípadové studie (sin-
gle case study). Jsou věnovány podrobnému rozboru jednání usa a ruské fe-
derace jako dvou významných aktérů mezinárodních bezpečnostních vztahů 
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zorným úhlem teoretického vymezení pojmů „bezpečnostní a strategická kul-
tura“. Využívali metodu rozboru procesu umožňující detailní prozkoumání 
pozorovaných jevů a jejich příčinných mechanismů a lepší poznání mecha-
nismu vývoje bezpečnostní a strategické kultury usa a rF.

při psaní svých kapitol volili jejich autoři nejjednodušší způsob této me-
tody, kterým je detailní vyprávění (narace). Je to podrobně vyprávěný příběh 
v chronologické formě, jehož hlavním smyslem je osvětlit, jak se zkoumaná 
událost odehrála (kořan, 2008). tento způsob psaní je někdy nazýván ana-
lytické vyprávění (analytic narrative) o vývoji a příčinných souvislostech 
zvoleného případu (gerring, 2010: 5). Dále autoři při vysvětlování historic-
kých faktorů stavěli také na jedné ze zavedených forem příčinného procesu, 
kterou je tzv. závislost na předchozím vývoji (path dependency). ta nastává 
poté, co ve sledu událostí dojde k rozhodnutí či jevu, jenž zásadně omezuje 
možnosti alternativ budoucího vývoje a do větší či menší míry jej předurčuje 
(kořan, 2008). autoři zkoumali, jak historické zkušenosti sledovaných ak-
térů předurčily jejich vztah k využívání konkrétních nástrojů bezpečnostní 
politiky a zejména pak k válce jakožto k nejkrajnějšímu způsobu naplňování 
zahraničněpolitických cílů.

1.2.4 Komparativní metoda
Hlavní metodu, kterou autoři v této monografii zvolili, je komparace, resp. 
komparativní metoda, jež je implicitně i explicitně používána napříč poli-
tickými vědami včetně oboru mezinárodních vztahů. komparativní metoda 
v sobě zahrnuje srovnání, jehož prostřednictvím přiřazujeme jeden jev k dru-
hému s cílem zjistit, jak se od sebe liší, resp. jak jsou si podobné. nabízí 
jednu z možností testování teoretických výroků a tvrzení v politických vě-
dách. tímto způsobem komparativní metoda nahrazuje kontrolu experimentu, 
kterou na rozdíl od přírodních věd není možné v politických vědách použít 
(Hopkin, 2010: 285–286; Říchová, 2002: 21). autoři rod Hague a Martin 
Harrop pak v této souvislosti identifikují čtyři hlavní důvody pro použití 
komparativní metody:

1) komparativní metoda nám umožňuje kontextualizaci znalostí a pozná-
ní. Díky tomu poskytuje srovnání reflexe multidimenzionality daného jevu 
či problému, určení jeho vnitřních a vnějších vztahů, souvislostí, interakcí 

1.2.2 Případ
na pojem „případ“ autoři nahlížejí jako na prostorově a časově vymezený jev, 
který je systematicky pozorován po určitou dobu (gerring, 2010: 19). prv-
ním krokem obou autorů byl výběr konkrétních případů (case selection) tvo-
řících námět jednotlivých kapitol. smyslem zkoumání těchto případů (case 
study) bylo vysvětlit vývoj bezpečnostní a strategické kultury usa a rF jako 
dvou významných aktérů dnešního světa. pozornost autorů se zaměřila na pří-
pady, jež jsou typické a tím pádem i reprezentativní pro vysvětlení daného 
jevu (typical cases), tedy pro vývoj bezpečnostní a strategické kultury usa 
a rF a pro odhalování jeho příčinných souvislostí.

cílem autorů bylo odhalit kauzální souvislosti zkoumaného problému, 
postihnout důsledky jednotlivých příčinných faktorů (causal factors) a to, jak 
tyto faktory ovlivnily konečný výsledek. pod pojmem „konečný výsledek“ 
se ve všech případových studiích (kapitolách) rozumí především klíčové do-
kumenty doktrinálního charakteru a jejich vztah k válkám, které byly vedeny 
v letech 2000–2010. konkrétně to znamená, že v případě usa se hlavní 
pozornost zaměřila na důvody pro zahájení dvou válek v islámském světě 
(oeF 2001 a oiF 2003) a na jejich propojení s doktrinálními dokumenty z let 
2002–2010. V případě ruské federace se pozornost soustředila na to, jaký 
vztah zaujala k doktrinálním dokumentům usa, jak reagovala na války usa 
v letech 1991–2003, a také na to, jaké války vedla ona sama.

1.2.3 Případová studie
pokud jde o tento pojem, autoři jej chápali jako „intenzivní studium vývoje 
bezpečnostní a strategické kultury v usa a ruské federaci“. předností přípa-
dové studie je hloubka analýzy, kterou nabízí každému výzkumníkovi. Dále 
umožňuje jít více do podrobností, obsáhnout poměrně velké množství sku-
tečností a usilovat o jejich úplné zhodnocení (gerring, 2010: 49). cílem obou 
autorů bylo přinést něco víc než jen pouhý chronologický popis událostí, jak 
šly za sebou. autoři měli ctižádost odhalit základní kauzální souvislosti vý-
voje bezpečnostní a strategické kultury usa a rF a na základě toho dospět 
k hlubokému kontextuálnímu porozumění zkoumané problematiky a k vzá-
jemnému srovnání těchto dvou aktérů.

autoři pracovali na detailní analýze dvou případů, které si sami zvolili 
jako objekty výzkumu. postup nejvyšších činitelů, dikci doktrinálních do-
kumentů a konkrétní kroky na poli mezinárodní bezpečnosti posuzovali pod 
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a strategické kultuře spojených států a rF. k dosažení základního cíle v rám-
ci vlastní analýzy zvolených objektů bude komparace založena na sérii krité-
rií bezpečnostní a strategické kultury, které jsou v této kapitole popsány níže 
v části 1.4. pokud jde o vymezení vztahu komparace k časové ose, zvolili 
autoři v tomto ohledu diachronní přístup umožňující zabývat se vývojem 
konkrétního jevu v delším časovém úseku. to znamená, že autoři srovnávají 
vývoj bezpečnostní a strategické kultury usa a rF v časovém úseku více 
jak dvaceti let od roku 1991 do roku 2012 (k tomu dále srv. Říchová, tamtéž; 
Hopkin, 2010: 289–293; almond et al., 2008: 28–29).

1.3 Teoretická východiska

pokud jde o konkrétní teoretické proudy, nejvíce se problematikou meziná-
rodní bezpečnosti a zejména pak bezpečnostní a strategické kultury zabývají 
tři zavedené a jasně vymezené proudy, jimiž jsou neorealismus, institucio-
nální liberalismus a konstruktivismus. ale v posledních letech se postupně 
vyprofiloval další, svým způsobem eklektický proud, kterým je Foreign Po-
licy Analysis (Fpa), tedy systematický rozbor zahraniční politiky jednotli-
vých států nebo mezinárodních organizací. následující odstavce jsou proto 
věnovány krátkému představení těchto hlavních proudů.

Neorealismus klade důraz na úlohu států jako homogenních aktérů, kteří 
především na poli bezpečnosti sledují své vlastní zájmy. každému z nich 
jde o to, aby co nejvíce upevnil především svoji vlastní bezpečnost, každý 
z nich je „security maximiser“ (Wohlfort, 2010: 9–21). Ve světle této teo-
rie je i bezpečnostní a strategická kultura výsledkem a zároveň i nástrojem 
bezpečnostních zájmů států či mezinárodních aliancí. platí to jak o usa, tak 
i o ruské federaci, tedy o aktérech, na které se tato studie zaměřuje. při hod-
nocení bezpečnostní a strategické kultury jednotlivých států přikládají neo-
realisté velký význam vnějším faktorům. Jsou přesvědčeni, že právě vnější 
bezpečnostní prostředí tvořené bezpečnostními zájmy jiných států a způsoby 
jejich naplňování má rozhodující vliv na bezpečnostní a strategickou kulturu 
každého státu.

Liberální institucionalismus se odvíjí od kantovy teorie demokratického 
míru, podle níž demokratické státy dávají ve vztazích s ostatními demokra-
ciemi přednost míru před válkou, protože základním zájmem jejich obyvatel 

a vývojových vlivů (např. komparace vnitřních i vnějších vlivů na bezpeč-
nostní a strategickou kulturu usa a ruska);

2) komparativní metoda pomáhá zlepšit klasifikaci, a to např. tím, že 
umožňuje ověřit určitá kritéria daného konceptu, nebo nalézt jeho nedostatky 
(např. kritéria konceptů bezpečnostní a strategické kultury);

3) komparativní metoda umožňuje navrhnout a testovat hypotézy, jinak 
řečeno pomocí komparativní metody můžeme verifikovat nebo falzifikovat 
určité předpoklady (např. zda se bezpečnostní a strategická kultura ruska 
částečně vyvíjela pod vlivem mezinárodní politiky usa);

4) komparativní metoda nám pomáhá vytvářet predikce, jejichž prostřed-
nictvím můžeme odhadnout další vývoj zkoumaných případů (např. bez-
pečnostní a strategická kultura ruska bude i nadále částečně determinována 
bezpečnostní politikou usa (dále k tomu srv. Hague–Harrop, 2007, in: Har-
rison–callan, 2013: 17).

zároveň Melvin l. kohn definuje v rámci komparativní metody čtyři typy 
komparativního výzkumu, kterými jsou: 1) transnacionální studie (transnati-
onal studies); 2) komparativní případová studie (case study comparative); 3) 
studie srovnávající národy/státy (cross-national studies) a 4) výzkum kultur-
ního kontextu (cultural context research) (kohn, 1987, in: Harrison–callan, 
2013: 17). z těchto čtyř typů komparativního výzkumu používají autoři 
především komparativní případovou studii, která zkoumá dvě nebo několik 
případových studií a provádí jejich srovnávací analýzu (karlas, 2008: 62). 
Jinak řečeno, autoři v této monografii komparují dvě případové studie, tj. 
bezpečnostní a strategickou kulturu usa a ruské federace, v jejichž rámci 
se dále zaměřují na komparaci řady případů (viz výše).

podle blanky Říchové je třeba komparativní metodu odlišit od prosté 
komparace-srovnání, jež má charakter techniky. základními pravidly pro 
komparaci jsou:

1) definice objektu – předmětu komparace (co studujeme);
2) určení cíle komparace (proč);
3) stanovení kritérií komparace pro vlastní analýzu zvolených objektů 

(jak);
4) vymezení vztahu komparace k časové ose (kdy) (Říchová, 2002: 21).
Určením předmětu komparace autoři rozumějí analýzu vývoje bezpeč-

nostní a strategické kultury usa a ruské federace. Hlavním cílem kompa-
race v rámci této monografie je srovnání zásadních rozdílů v bezpečnostní 
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základě se pak snaží otevírat „černé skříňky“ rozhodovacích procesů na poli 
zahraniční politiky a vysvětlovat rozhodovací procesy (gross, 2009: 9).

naproti tomu slabinou Fpa je především přílišná upjatost na státy jako zá-
kladní jednotky mezinárodních vztahů. Dále je mu vytýkána velká popisnost, 
zpětné vysvětlování minulých rozhodovacích procesů, často na úkor rozboru 
teoretického rámce. autoři této publikace se povětšinou přikláněli k Fpa jako 
eklektickému přístupu, který jim dává možnost čerpat z neorealistického, li-
beralistického i konstruktivistického přístupu k problematice bezpečnostní 
a strategické kultury.

1.4 vysvětlení hlavních pojmů

Významným cílem této úvodní kapitoly je vysvětlit hlavní pojmy, podle nichž 
bude představována a hodnocena bezpečnostní a strategická kultura usa 
a ruské federace. konkrétně jde především o pojmy „aktér mezinárodních 
bezpečnostních vztahů“, „bezpečnost“, „bezpečnostní kultura“, „strategie“, 
„strategická kultura“, „unilateralismus“, „multilateralismus“ a „militaris-
mus“. Dále jsou vysvětlovány i pojmy „mezinárodní bezpečnostní uspořá-
dání“ a „válka a její úloha v mezinárodních vztazích“. V samotném závěru 
je vysvětlován i pojem „mentální model“.

celý tato vstupní text tedy upřesňuje způsob, jakým budeme v rovině 
terminologie postupovat při hodnocení bezpečnostní a strategické kultury 
hlavních aktérů mezinárodních bezpečnostních vztahů na počátku 21. století. 
Je základem, na který budou navazovat kapitoly, jež budou hodnotit bezpeč-
nostní a strategickou kulturu usa a rF. konkrétně to budou druhá (usa) 
a třetí kapitola (rF) a spolu s nimi i závěrečná kapitola, která přináší shrnutí 
celého komparativního zkoumání. právě v závěrečné, shrnující kapitole je 
uvedeno, která z těchto velmocí takříkajíc udávala tón a která naopak povět-
šinou reagovala na postup té druhé, ať už to bylo v oblasti doktrinální, nebo 
v rovině praktické bezpečnostní strategie, zejména pak v rovině výstavby 
ozbrojených sil a vedení válek.

1.4.1 Aktér mezinárodních bezpečnostních vztahů
nejčastějšími a nejvíce sledovanými aktéry mezinárodních bezpečnostních 
vztahů (MbV) jsou státy. podle přístupu k mezinárodnímu uspořádání na 

je zajištění života a blahobytu. liberalismus tedy na mír nahlíží jako na pro-
tiklad nákladných a zbytečných válečných dobrodružství (rousseau–Walker, 
2010: 21–33). od skončení studené války a nástupu globalizace se datuje 
široký rozmach neoliberálního institucionalismu. Jeho stoupenci zastávají 
názor, že bezpečnostní hrozby a výzvy globalizovaného světa, zejména pak 
terorismus, šíření zHn a regionální konflikty, nemohou být řešeny v rámci 
tradičního národního přístupu a že vyžadují rozsáhlou a koordinovanou me-
zinárodní institucionalizovanou spolupráci (allison–zelikow, 1999).

pokud jde o bezpečnostní a strategickou kulturu jednotlivých států, libe-
rální institucionalismus přikládá velký význam vnitřním faktorům. Jsou jimi 
charakter jeho politického zřízení, mezinárodní instituce (plní úlohu moderá-
torů mezinárodního napětí a zprostředkovatele mezinárodní bezpečnostní spo-
lupráce) a mezinárodní režimy, které eliminují střety zájmů a zdůrazňují spo-
lečné bezpečnostní zájmy států globalizovaného světa (young–kent, 2004).

Konstruktivismus konceptualizuje význam norem, identit a diskurzů. au-
toři tohoto proudu velmi podrobně rozpracovali základní kritéria bezpeč-
nostní a strategické kultury, zejména pak dyadické kategorie unilateralismus 
vs. multilateralismus, militarismus vs. politická řešení sporů a konfliktů, 
preempce vs. prevence. pokud jde o bezpečnostní a strategickou kulturu, 
konstruktivisté ji chápou především jako výsledek socializace a zároveň s tím 
i jako nezbytnou podmínku úspěchu politiky každého státu na poli meziná-
rodní bezpečnosti.

V posledních letech se ale stále častěji hovoří a píše také o Foreign Po-
licy Analysis (Fpa), o rozboru zahraniční politiky. někteří Fpa považují za 
podobor (sub-field) disciplíny mezinárodních vztahů, jiní za metodu a např. 
Fréderic Mérand jej označuje za tzv. čtvrtý teoretický proud, který následuje 
hned za třemi výše zmiňovanými (Mérand, 2008: 24). V jeho pojetí se do 
značné míry jedná o eklektický přístup, který si bere inspiraci ve všech třech 
výše uváděných teoretických proudech.

předností Fpa je především důraz na rozbor motivů zahraniční politiky 
států a mezinárodních organizací (gross, 2009: 9–10), na analýzu děje, na 
rozbor procesu formulování zájmů jednotlivých aktérů na poli bezpečnosti 
a strategie. Fpa se snaží jít dále za vyhlašované cíle, za nejrůznější deklarace 
a tvrzení. od konstruktivismu přebírá především důraz na činitele meziná-
rodních bezpečnostních vztahů, na jejich rozhodování a schopnosti, na to, jak 
dokázali využívat prostředí, v němž se pohybovali (White, 2001). na tomto 
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spoléhal i na vojenskou sílu, a to především ve vztahu ke svým satelitům. 
nejdrastičtějším projevem této politiky byly vojenské intervence v Maďarsku 
v roce 1956 a v československu v roce 1968. Hrubou vojenskou sílu nakonec 
použil i proti jedné rozvojové zemi, která nikdy nebyla v žádném vojenském 
uskupení: v roce 1979 vojensky intervenoval v afghánistánu a tuto zemi pak 
po následujících deset let okupoval.

Soft power oproti tomu spočívá v celkové vyspělosti a v síle příkladu 
(nye, 2002). neklade důraz na donucování, ale na přitažlivost (attraction). 
Jednoznačně upřednostňuje nevojenské nástroje působení, zejména pak po-
litiku, diplomacii, ekonomiku, kulturu, vědeckotechnologickou vyspělost 
a v neposlední řadě zavedené hodnoty a normy a přitažlivost životního způ-
sobu (way of live). smyslem soft power není nutit jiné státy, aby se chovaly 
tak či onak. Jejím smyslem je nenásilně ovlivňovat jejich rozhodování a ze-
jména jejich preference.

nejvýraznějším příkladem dlouhodobého, cílevědomého a úspěšného 
prosazování soft power je období od přelomu padesátých a šedesátých let 
minulého století, kdy západ svými hodnotami, životní úrovní a životním 
stylem působil stále silněji jako příklad pro obyvatele satelitních států sssr 
a posiloval jejich nespokojenost s poměry, ve kterých žili (ikenberry, 1991).

Tabulka č. 1: Základní rozdíly mezi hard power a soft power

Hard power Soft power
Základní vymezení přímé užití síly nepřímé užití síly
Mechanismus 
působení síla donucení (coerction) síla příkladu a přitažlivosti 

(attraction)

Hlavní zdroje

rozloha;
počet obyvatel;
přírodní zdroje;
ekonomická síla;
vojenská síla

kultura;
hodnoty;
životní styl;
politika

Nejznámější 
příklady

usa;
sssr a státy Varšavské smlouvy;
čína;
indie;
brazílie;
indonésie;
státy perského zálivu

usa;
Japonsko;
skandinávské státy;
evropské neutrální státy;
srn

regionální nebo na státní úrovni dělíme aktéry na tzv. statutární a revizionis-
tické (sobek, 2009: 31). Do první skupiny patří státy, jež jsou více či méně 
spokojeny se stávajícim mezinárodním uspořádáním, nevolají po jeho zásad-
ním přehodnocení (revizi), nedožadují se jeho změny, nechtějí za ni nijak bo-
jovat. neusilují o překreslování map států ani po přerozdělování sfér vlivu 
a už vůbec ne o získání hegemonie na úkor stávajícího hegemona.

naproti tomu revizionistické státy jsou se svým mezinárodněpolitickým 
postavením a vlivem nespokojeny a usilují o jeho zásadní vylepšení. aby 
dosáhly svého cíle, kterým je vylepšení vlastního mezinárodního postavení 
a posílení svého mezinárodního vlivu, jsou odhodlány rozpoutat války, od 
kterých očekávají prosazení zásadních změn ve svůj prospěch. proto vždy 
představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, a to zvláště v případě, 
že mají nejen odhodlání bojovat, ale především schopnosti vést války za 
dosažení svých cílů. nejvýraznějším příkladem z období moderních světo-
vých dějin je hitlerovské německo z období třicátých let minulého století, 
které v zájmu přehodnocení versailleského systému a získání nadvlády nad 
evropou rozpoutalo nejničivější válku lidských dějin.

Dalším důležitým charakteristickým rysem při hodnocení aktérů meziná-
rodních bezpečnostních vztahů je způsob využívání síly, jež spočívá na dvou 
hlavních pilířích: hard power a soft power (Joseph nye). pro první pilíř, tedy 
pro hard power, je typické spoléhání především na geografickou rozlehlost, 
velký počet obyvatel, surovinové bohatství a na ekonomickou a vojenskou 
sílu. pod pojmem ekonomická síla se rozumí především absolutní HDp a cel-
ková suma průmyslové výroby. Vojenská síla zahrnuje celkové výdaje na 
obranu, počet vojáků ve zbrani a celkové počty zbraní a zbraňových systémů 
strategického i taktického významu.

Ve vztahu k vnějšímu prostředí se při využívání hard power klade důraz 
na donucování (coerction), jež spočívá v hrubém ekonomickém nebo dokon-
ce vojenském nátlaku, jehož nejkrajnější podobou je vojenská agrese a po 
ní následující okupace. spoléhání na hard power je příznačné především 
pro revizionistické státy, dále pak pro diktátorské státy usilující o teritoriální 
výboje a o získání surovin. na ukazatelích hard power stále více stavěl ně-
kdejší sovětský svaz, jenž se opíral především o svoji velkou rozlohu, která 
jej doslova spasila za druhé světové války. Dále spoléhal na své surovinové 
bohatství a silně zastoupený těžký průmysl umožňující jakž takž udržovat 
krok ve vyzbrojovacím soupeření s usa v době studené války. zároveň s tím 
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případ, tedy stabilní mírové uspořádání, je nejčastěji spojován s bipolárním 
uspořádáním v době studené války. pokud jde o druhou možnost, jejím vý-
mluvným příkladem jsou třicátá léta minulého století, jež se nesla ve zna-
mení sílícího vlivu německa, itálie a Japonska, tří zemí, které nakonec roz-
bily meziválečné mezinárodní uspořádání a rozpoutaly nejkrvavější válku 
lidských dějin.

Mezinárodní bezpečnostní uspořádání se v podstatě pohybuje mezi dvěma 
krajnostmi, jimiž jsou mír nebo válka. první z nich, tedy mír, je považo-
ván za ideální, optimální podobu mezinárodního uspořádání. naproti tomu 
válka představuje pro každý stát a stejně tak pro každého jedince největší, 
nejvážnější a také nejobávanější bezpečnostní hrozbu. Je spojena s velkými 
lidskými oběťmi i těžkými ekonomickými a kulturními ztrátami.

1.4.3 Válka a její úloha v mezinárodních vztazích
Válka je nejčastěji definována jako ozbrojený zápas či jako užívání ozbro-
jených sil ve vztazích mezi dvěma či více aktéry. o válce můžeme hovořit 
pouze v případě takového ozbrojeného střetu, při kterém je nejméně tisíc zabi-
tých lidí za rok. pokud je počet obětí nižší, hovoříme o ozbrojeném konfliktu. 
pohnutky, jež k válkám vedou, mají nejčastěji ekonomickou a politickou po-
vahu – jde o to zmocnit se vytipovaného území se všemi jeho surovinovými 
zdroji a s veškerým jeho ekonomickým bohatstvím a lidským potenciálem. 
během několika posledních staletí války probíhaly především na mezistátní 
úrovni, byly velice ničivé, přinesly mnoho nechtěných výsledků.

pod pojmem „válka“ tedy rozumíme nasazování ozbrojených sil k dosaho-
vání cílů stanovených na nejvyšší politické úrovni. pozornost dalších kapitol 
této knihy se zaměří na to, jak usa a ruská federace jako dva porovnávaní 
aktéři válku vnímají, jak k ní přistupují. bude sledováno, zda a za jakých 
okolností a podmínek jsou tito aktéři ochotni své zájmy prosazovat i cestou 
války.

přesto, že války byly často velice pustošivé a napáchaly spoustu škod, po 
dlouhou dobu se na ně nahlíželo jako na jeden ze způsobů, jejichž prostřed-
nictvím je možné řešit spory a střety zájmů mezi státy. Velmi typické to bylo 
pro clausewitzův přístup – ten válku považoval za „akt násilí, jehož smyslem 
je donutit protivníka k tomu, aby jednal tak, jak chceme my“ (clausewitz, 
1943: 75). Válku považoval za racionální, legitimní a instrumentální jev, 

nejpřesvědčivějším příkladem vítězství soft power nad hard power se 
stalo spontánní zbourání berlínské zdi, která po dobu 28 let symbolizovala 
studenou válku jako takovou. přitažlivost západoevropského životního sty-
lu byla natolik silná, že nakonec východní němci vyšli na počátku listopa-
du 1989 do ulic a sami zbourali berlínskou zeď jako symbol rozdělení nejen 
poválečného německa, ale celé evropy. tuto umělou bariéru tedy nezbouraly 
ani tanky, ani děla, zbourali ji svými kladivy a palicemi obyvatelé východní-
ho berlína (německa), kteří právě v západoevropském životním stylu viděli 
alternativu k tomu, co se oficiálně nazývalo reálný socialismus (ikenberry, 
1991; Heywood, 2011: 43).

novým pojmem se po skončení studené války stala tzv. smart power. Je-
den z jejích spoluautorů Joseph nye (armitage–nye, 2008) ji vymezuje jako 
ideální kombinaci předností hard power a soft power. Vychází z poznatku, že 
sama hard power nemůže stačit a že v některých případech může dokonce 
být kontraproduktivní (v nedávné minulosti to ukázala zejména tzv. druhá 
irácká válka v roce 2003).

ale všelékem není ani samotná soft power. pokud není jištěna odpoví-
dající hard power a náležitou odhodlaností, nemůže se tváří v tvář výrazné 
přesile prosadit. Smart power tedy je takovým působením na vnější prostředí, 
při kterém se ve vyváženém poměru využívají všechny dostupné nástroje síly 
a vlivu. nejlepší předpoklady pro vyváženou smart power v dnešním světě 
mají usa jako jeden ze dvou hlavních aktérů, kterým je tato komparativní 
monografie věnována. Je to země s nejsilnější a nejvýkonnější ekonomikou, 
s nejsilnější a nejmodernější armádou i s mnoha nástroji k ovlivňování pre-
ferencí jiných států (jimiž jsou zejména životní hodnoty, vysoká úroveň uni-
verzit a vědecko-výzkumných pracovišť, systém vrcholového sportu, zábavní 
průmysl atd.). Využití těchto předpokladů vždy bude záležet na přístupech 
dané americké administrativy.

1.4.2 Mezinárodní bezpečnostní uspořádání
pokud v rámci mezinárodního bezpečnostního uspořádání převládá vliv sta-
tutárních činitelů, můžeme hovořit o stabilním mírovém uspořádání. V opač-
ném případě, kdy převládá vliv revizionistických činitelů, jsou mezinárodní 
stabilita, mír a bezpečnost vážně ohroženy. Může dojít k hegemonické válce, 
jejímž cílem je svrhnout stávajícího hegemona a otevřít prostor pro nové čini-
tele, kteří chtějí obsadit silnější pozice a získat větší mezinárodní vliv. první 
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jimiž jsou národní identita, alianční politika, struktura ozbrojených sil a civil-
ně-vojenské vztahy (berger, 1996: 325–326). Mezinárodní dimenze bezpeč-
nostní kultury se vymezuje na základě tzv. instrumentálních preferencí toho 
kterého státu. konkrétně to znamená, zda stát upřednostňuje unilateralismus, 
nebo multilateralismus, donucovací, nebo přesvědčovací strategii, vojenské, 
nebo nevojenské nástroje, preventivní působení, nebo preemptivní údery 
(kirchner, 2007: 16). Dále je bezpečnostní kultura vymezována jako „sou-
hrn sdílených předpokladů, domněnek a přístupů k hrozbám a k referenčním 
objektům“ (gariup, 2009: 41).

při hodnocení bezpečnostní kultury usa a ruské federace a při jejich 
srovnávání budeme v tomto textu sledovat především vymezení hlavních 
cílů státu v oblasti bezpečnosti a způsoby jejich dosahování. zaměříme se na 
přístupy hlavních aktérů k bezpečnostním hrozbám, na to, zda upřednostňo-
vali donucovací, nebo přesvědčovací strategie, vojenské, nebo nevojenské 
nástroje. budeme posuzovat také to, jak přistupovali k úloze a významu válek 
a jaké úkoly zadávali ozbrojeným silám a dalším institucím odpovědným za 
naplňování bezpečnostněpolitických cílů.

Tabulka č. 2: Základní kritéria bezpečnostní kultury

Přístup k bezpečnostním 
hrozbám

securitizace bezpečnostních 
hrozeb

věcné posuzování 
bezpečnostních hrozeb

Přístup k ostatním aktérům unilateralismus multilateralismus

Upřednostňované přístupy militarismus politická řešení

Upřednostňované nástroje preemptivní údery preventivní působení

uvedená tabulka naznačuje, že bsk usa a rF po skončení studené války 
budeme posuzovat především podle toho, jak přistupovaly k bezpečnostním 
hrozbám, kterým byly vystaveny. Dále se budeme zabývat tím, zda upřed-
nostňovaly unilateralismus, nebo multilateralismus, zda více spoléhaly na 
vojenské, nebo na politické nástroje. a v neposlední řadě se zaměříme i na 

který byl výsledkem racionální rozvahy politických činitelů a který sloužil 
k dosahování národních zájmů.

zažitý clausewitzovský náhled na války a na jejich úlohu v mezinárod-
ních vztazích se začal měnit až po válkách, které zachvátily evropu v 19. 
století (zejména pak po napoleonských válkách), a po pustošivých válkách 
20. století, tedy po první a druhé světové válce, které si vyžádaly 20, resp. 55 
milionů lidských obětí a poničily hodnoty nevyčíslitelné ceny. teprve poté 
se na války začínalo nahlížet jako na příčinu nesmírného lidského utrpení, 
nedozírných škod a bídy.

počínaje šedesátými léty 20. století je válka, zejména v evropě, považová-
na za mimořádně záporný a ničivý jev. Válka se stala nejvážnější a největší 
hrozbou pro každý stát, národ, sociální skupinu či jednotlivce. pro naprostou 
většinu evropanů to je hrozba, která svým významem a svojí ničivou silou 
zcela zastiňuje všechny ostatní hrozby. snaha odvrátit válku, nedopustit, aby 
propukla, se stala nejvýznamnějším cílem a úkolem zahraniční a bezpečnost-
ní politiky všech evropských zemí.

1.4.4 Bezpečnost a bezpečnostní kultura
Významný americký autor Walter lippmann říká, že stát je bezpečný do té 
míry, do jaké nemusí obětovat své základní hodnoty v případě, že se chce vy-
hnout válce, nebo tyto hodnoty uhájit vítězstvím v případě, že by mu válka 
byla vnucena (lippmann, 1946). arnold Wolfers rozlišuje bezpečnost v ob-
jektivním a subjektivním slova smyslu. V prvním případě jde o neexistenci 
hrozby vůči základním hodnotám státu, ve druhém pak o nepřítomnost pocitu 
strachu, že tyto hodnoty by mohly být ohroženy (Wolfers, 1966). a v nepo-
slední řadě barry buzan považuje za bezpečný ten stát, který se nemusí obá-
vat hrozby (freedom from threat) a který dokáže uhájit svoji nezávislou iden-
titu a fungující integritu (buzan, 1998).

pod pojmem „bezpečnost“ rozumíme především nevyšší hodnotu v životě 
každého jedince, společnosti i státu. V negativním slova smyslu ji chápeme 
jak nepřítomnost hrozby pro nejvyšší a nejvýznamnější hodnoty daného stá-
tu či společenství. V pozitivním slova smyslu ji chápeme jako nejvyšší cíl 
a zároveň s tím i jako proces, tedy jako výsledek aktivních opatření na poli 
politickém, ekonomickém, diplomatickém a v neposlední řadě i vojenském.

pokud jde o bezpečnostní kulturu (bk), ta má dvě základní dimenze – vni-
trostátní a mezinárodní. první z nich se vymezuje na základě čtyř ukazatelů, 
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Dále je strategická kultura vysvětlována jako „souhrn ustálených názorů, 
stanovisek a praktických postupů při nasazování síly, jež jsou typické pro 
určitý kolektiv (zpravidla národ) a uplatňují se v průběhu delšího procesu“ 
(longhurst, 2004: 17–18). Důležité je i rozhodování a chování elit, které 
stanovují strategické cíle a přijímají důležitá rozhodnutí. Důležitý vliv na 
strategickou kulturu mají zlomové události, v jejichž důsledku pak může 
strategická kultura doznávat větších či menších změn (tamtéž).

Velmi důležitá je historická dimenze strategické kultury. přesvědčivě na to 
upozornili Mcnamara a VanDenMark při zpětném pohledu na vietnamskou 
válku. zdůraznili především nezbytnost brát v úvahu historii, kulturu a poli-
tické zvyky země, ve které jsou nasazovány ozbrojené síly s cílem naplňovat 
cíle stanovené politickými elitami. to je zvláště důležité právě v případě této 
komparace, která se zaměřuje na to, jak usa a ruská federace připravova-
ly a vedly vojenské operace out of area. půjde především o jejich zásahy 
v jiných zemích nebo dokonce civilizačních okruzích, v nichž se na základě 
rozhodnutí nejvyšších politických činitelů prosazovaly zásadní změny. V pří-
padě usa půjde o irák a afghánistán, v případě rF o válku s gruzií.

národní dimenze strategické kultury má dlouhodobé základy, nemění se 
podle toho, jak se střídají prezidenti, ministři, náčelníci generálních štábů 
a nejvyšší vojenští velitelé. ale zlomové události, jako např. vážné mezi-
národní krize, ozbrojené konflikty nebo války, rozšiřují prostor pro ty, kteří 
přijímají rozhodnutí zásadního významu, stanovují priority a vytyčují cíle, 
a tím otevírají možnost pro větší či menší změny strategické kultury, zejména 
pak pro nasazení nových zbraňových systémů nebo pro uplatnění nových 
postupů při vedení ozbrojeného zápasu. V případě obou zkoumaných a srov-
návaných zemí se národní dimenze strategické kultury výrazně formovala 
v období druhé světové války, kdy společně bojovaly proti společné hrozbě 
a byly strategickými partnery, ale stejně tak i během studené války, kde byly 
antagonistickými rivaly.

Mezinárodní dimenze strategické kultury je dána dvěma hlavními ukaza-
teli. prvním z nich je ekonomická síla a nedílně s ní i technologická vyspě-
lost. čím bohatší a vyspělejší ten který stát je, tím větší jsou jeho možnosti, 
aby měl moderní, nejlépe vyzbrojené a připravené ozbrojené síly schopné 
vítězit na kterémkoliv bojišti. to se výrazně potvrdilo v moderních ději-
nách obou srovnávaných aktérů. oba dva byli novými nastupujícími aktéry 

to, zda v případě nasazování ozbrojených sil volily preventivní, nebo pre-
emptivní postup.

1.4.5 Strategie a strategická kultura
basil liddell Hart strategii vymezil jako rozdělování vojenských prostředků 
a jejich nasazování v zájmu dosahování politických cílů. tím poukázal, že 
velké cíle stanovují nejvyšší političtí činitelé, zatímco vojáci mají za úkol 
naplňovat je cestou nasazování ozbrojených sil a vedením bojové činnosti 
(liddell Hart, 1932). andré beauffre, jeden z tvůrců francouzské strategie 
jaderného odstrašování, strategii definoval jako „umění nasazovat sílu k do-
sahování politických cílů“ (beaufre, 1963: 24–25). samuel Huntington po-
ložil důraz na propojení mezi politikou a vojenstvím, strategii definoval jako 
„naplňování cílů stanovených politickým vedením“ (Huntington, 1994).

strategie tedy má vždy politické předurčení, o jejím zaměření rozhodují 
nejvyšší političtí činitelé států – prezidenti, premiéři, ministři. ti přijímají 
rozhodnutí zásadního významu, která se týkají všech státních složek a in-
stitucí, včetně ozbrojených sil. stanovují hlavní cíle a úkoly, jejichž napl-
ňování se pak stává politickým zadáním pro konkrétní vykonavatele. poté, 
co padnou zásadní rozhodnutí na nejvyšší politické úrovni, přichází čas pro 
vojáky, jejichž úkolem je „vedení válek a úsilí o vítězství ve válkách“ (Heur-
lin–rasmussen, 2003: 13).

strategická kultura (sk) je všeobecně chápána jako souhrn myšlenek, 
podmíněných emocionálními reakcemi a ustálenými způsoby chování typic-
kými pro národní strategické komunity, které jsou získány vzděláním nebo 
napodobováním. Má rozhodující dopad na strategické rozhodování a zároveň 
s tím i na konceptuální rámce strategické debaty (snyder, 1977: 9). Dále 
je strategická kultura definována jako „souhrn myšlenek, stanovisek, tradic 
a chování, v jejichž důsledku je strategická kultura uvnitř nás, v našich insti-
tucích a v našich postupech“ (gray, 1999: 132).

strategická kultura každého státu má svoji historickou i politickou před-
určenost, vždy se do ní promítají minulé zkušenosti a stejně tak i konkrétní 
politické záměry v dané době. nejvyšší činitelé (decision makers) se postup-
ně sžívají s tradičními, dlouhodobě uplatňovanými základními strategickými 
přístupy a postupy. a zároveň s tím tyto přístupy v konkrétních situacích více 
či méně ovlivňují (Johnson, 2005).
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souboj, jenž by se stal třetí světovou válkou s celosvětovými dopady. navíc 
usa a sssr shodně zabředly v krutých asymetrických válkách vedených 
v tzv. třetím světě (Vietnam 1965–1973, resp. afghánistán 1979–1989), kte-
ré na celý svět působily jako demonstrace vojenské síly a způsobů vedení 
bojové činnosti.

Tabulka č. 3: Základní kritéria strategické kultury

Základní vymezení Národní dimenze Mezinárodní 
dimenze Klíčoví činitelé

nasazování 
ozbrojených sil 
k dosahování 
politických cílů

souhrn nástrojů, které 
jsou k dispozici pro 
potřeby bezpečnosti 
státu;
souhrn ustálených 
norem a postupů 
při využívání 
ozbrojených sil 
k naplňování 
bezpečnostních zájmů 
zemí

ekonomická síla 
a technologická 
vyspělost států;
postavení státu 
v mezinárodních 
bezpečnostních 
vztazích

nejvyšší velitelé 
ozbrojených sil, kteří 
rozhodují o tom, jak 
se budou naplňovat 
rozhodnutí přijatá 
na nejvyšší politické 
úrovni

pod pojmem „strategická kultura“ tedy rozumíme nasazování síly k dosa-
hování bezpečnostních cílů stanovených na nejvyšší politické úrovni. Jestliže 
je bezpečnostní kultura záležitostí nejvyšších politických činitelů, pak stra-
tegická kultura je chápána především jako záležitost nejvyšších vojenských 
činitelů. ti vycházejí ze zásadních politických rozhodnutí a zadání, a proto 
hledají nejúčinnější vojenské prostředky a uplatňují nejvhodnější způsoby 
vedení bojové činnosti, jejichž posláním je zajistit naplnění zadaných poli-
tických cílů.

1.4.6 Militarismus
s bezpečností států a především pak s jejími hlavními nástroji velice úzce 
souvisí pojem „militarismus“. na národní úrovni je nejčastěji vymezován 
jako nadvláda vojáků nad politiky a jako stav, za kterého se politici přizpůso-
bují vojákům, jejich prioritám, názorům, zájmům a rozhodnutím. arden bu-
cholz datuje nástup militarismu již od napoleonova italského tažení v roce 

mezinárodního uspořádání v meziválečném období, a to především díky uka-
zatelům hard power.

usa a tehdejší sssr měly ekonomickou a zejména průmyslovou převahu 
nad německem, kterou pak využívaly i ke zvýrazňování převahy vyzbrojo-
vací. Díky tomu byly schopny vyrábět stále více zbraňových systémů a touto 
cestou stále více zvyšovat počty svých vojáků, zvyšovat palebnou sílu jejich 
zbraní a tím vším zvýrazňovat svoji strategickou převahu. právě díky tomu 
bylo dosažení společného cíle, jímž byla bezpodmínečná kapitulace nacistic-
kého německa, nakonec jen otázkou času.

zároveň s tím se v závěru druhé světové války projevil jeden velice důleži-
tý kvalitativní rozdíl, a to technologický náskok usa. na jedné straně sssr 
po celou dobu války trvale spoléhal na rozhodující pozemní bitvy, během 
nichž tankové a pěší svazky a svazy dostávaly vydatnou leteckou podporu 
(kennedy, 1996: 372–373). na straně druhé usa nakonec válku uzavřely 
demonstrací náskoku strategického významu, jímž bylo svržení atomových 
bomb na dvě japonská města, po němž následovala okamžitá a bezpodmíneč-
ná kapitulace Japonska. usa tak předvedly svůj velký technologický náskok 
před sssr (kennedy-pipe, 2007: 136–150).

ekonomická síla a technologická vyspělost byly základními pilíři mezi-
národní dimenze strategické kultury obou srovnávaných aktérů i po skočení 
druhé světové války, zejména pak po celé období studené války. Mezi usa 
a sssr se stupňoval strategický souboj jak na poli ekonomickém, tak i na 
poli vyzbrojování. usa po celou dobu bipolární konfrontace využívaly svůj 
technologický náskok a díky tomu trvale udržovaly svoji převahu v kategorii 
jaderných zbraní, zejména pak těch, které byly odpalovány z letadel a z po-
norek. naproti tomu sssr měl kvantitativní převahu v konvenčních zbraních 
a v pozemní složce jaderného potenciálu (Drea, 2001).

Druhým ukazatelem mezinárodní dimenze strategické kultury je postavení 
a vliv daného státu v mezinárodních vztazích – čím silnější a vlivnější je 
daný stát, tím výraznější je i mezinárodní dimenze jeho strategické kultury. 
V době studené války to platilo o usa a o sssr, hegemonech dvou antago-
nistických bezpečnostních společenství (nato vs. Varšavská smlouva). oba 
státy udávaly tón celosvětovým závodům jak v jaderném, tak i v konvenčním 
vyzbrojování a v neustálém zdokonalování jaderného odstrašování. oba dva 
se buď přímo (usa), či nepřímo (sssr) zúčastnily korejské války v letech 
1950–1953, která naznačovala, jak by mohl být veden jejich případný přímý 
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a nadměrným důrazem na využívání přímého násilí, zejména pak vojenských 
nástrojů moci. Velmi často se vzájemně propojuje a doplňuje s unilateralis-
mem. V mnoha případech je velice kontraproduktivní – umožňuje vyhrávat 
války, ale není dostačující k tomu, aby se „vyhrál“ mír. nástroje, o které se 
militarismus opírá, umožňují ve velkém rozměru zabíjet, ale o to méně pře-
svědčovat, natož pak získávat srdce a mozky lidí.3

Tabulka č. 4: Hlavní charakteristické rysy militarismu – část 1

Konkrétní rysy vysoké výdaje 
na zbrojení

vysoké počty 
příslušníků 
ozbrojených sil

udržování 
velkých 
vojenských 
jednotek

vysoký počet 
vojáků na 1000 
obyvatel

Nejznámější 
příklady

japonský 
militarismus 
v meziválečném 
období;
hitlerovské 
německo;
sssr 1970–
1985;
izrael;
kldR

japonský 
militarismus 
v meziválečném 
období;
hitlerovské 
německo;
sssr;
kldR

japonský 
militarismus 
v meziválečném 
období;
hitlerovské 
německo;
nato 
a Varšavská 
smlouva v době 
studené války 
(systém pluk – 
divize – armáda 
vs. armádní 
sbor – front vs. 
armáda)

japonský 
militarismus 
v meziválečném 
období;
hitlerovské 
německo;
nato 
a Varšavská 
smlouva v době 
studené války;
izrael;
kldR

Militarismus je příznačný především pro totalitní zřízení a pro politiky 
s výrazným diktátorským profilem a způsobem vládnutí. V jejich případě 
militarismus není primárně reakcí na vnější tlak nebo na vnější hrozby. Je vě-
domě zvoleným způsobem vládnutí, který zajišťuje jejich přežití a také uspo-
kojení nezřízeně vysoké osobní ctižádosti. Jako příklady z moderních dějin 
můžeme uvést sjednocující se německo v době císaře Viléma ii (funkci za-
stával v letech 1888–1918), hitlerovské německo ve třicátých let 20. století. 

1796. tvrdí, že právě v té době se militarismus začal profilovat jako „nad-
vláda vojáků, jejich rozhodnutí, metod a cílů nad civilní částí společnosti, 
jako nerovnováha ve vztahu mezi civilisty a vojáky vychýlená ve prospěch 
vojáků“ (bucholz, 1999: 423–432).

naproti tomu francouzští autoři thiery de Montbrial a Jean klein (de 
Montbrial–klein, 2000: 362) za první klasický projev novodobého militaris-
mu označují nikoli napoleona, ale až bismarckovské německo v šedesátých 
letech 19. století. svůj názor odůvodňují slovy, že opravdový nástup milita-
rismu je spojen až s průmyslovou revolucí, která otevřela cestu k masovému 
zabíjení, a s budováním velkých armád ve druhé polovině 19. století. zákla-
dem militarismu je proces militarizace, který se vyznačuje třemi hlavními 
rysy: navyšováním vojenských rozpočtů, budováním velkých vojenských 
jednotek (divize, armádní sbory, armády) a zvyšováním počtu vojáků na tisíc 
obyvatel. na to pak navazuje militarismus jako způsob jednání, který Johan 
galtung vymezil jako sklon k využívání přímého násilí, ať už vyprovoko-
vaného, nebo ne, sloužícího k řešení konfliktů nebo k jejich podněcování 
(galtung, 1990: 291–305).

Militarismus není statický stav, je to především mentalita sui generis. Je 
to celospolečensky hluboce zakořeněný systém hodnot a způsob uvažování. 
Ve vnitřní politice se vyznačuje vychýlením civilně-vojenských vztahů ve 
prospěch profesionálních vojáků a podléháním jejich pohledům, názorům 
a navrhovaným řešením. Je na vzestupu především v dobách, kdy ten který 
stát chce demonstrovat svoji sílu a nadřazenost vůči jiným, nebo když je 
vystaven nějaké bezpečnostní hrozbě. V mezinárodních vztazích se milita-
rismus využívá k přípravě na vedení válek nebo na intervence v zahraničí.

národní dimenze militarismu je dána především charakterem režimu. Mi-
litarismus je jedním z nosných pilířů diktátorských režimů – je výsledkem 
sekuritizace politických hrozeb a zároveň s tím i nástrojem represivní moci. 
V minulosti byl příznačný především pro výbojné režimy, jež usilovaly o do-
bytí nových území, která jim mohla poskytnout nové zdroje strategických su-
rovin a mohla se stát i odbytišti pro jejich zboží. k militarismu se uchylovali 
politici, kteří chtěli prosadit výrazné změny mezinárodního uspořádání na 
mezinárodní úrovni bez ohledu na názory a stanoviska jiných zemí, meziná-
rodních organizací či svých spojenců.

na mezinárodním poli se militarismus vyznačuje především zveličováním 
závažnosti vnějších bezpečnostních hrozeb, spoléháním na vojenskou sílu 
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ve druhé polovině osmdesátých let, po nástupu Michaila s. gorbačova do 
funkce generálního tajemníka ÚV ksss v březnu 1985. Jeho strategickým 
záměrem totiž bylo snížit neúměrnou a pro sssr již zcela neúnosnou zátěž 
závodů ve vojenském vyzbrojování, aby bylo možné reformovat sovětskou 
ekonomiku a zvýšit její výkonnost.

a třetí výrazný pokles militarismu se prosadil bezprostředně po skon-
čení studené války, v první polovině devadesátých let, kdy nastalo čerpání 
tzv. mírových dividend, tedy výrazné snižování vojenských rozpočtů, počtu 
strategických i konvenčních zbraní, stavů ozbrojených sil a rušení velkých 
posádek, původně budovaných pro potřeby případné třetí světové války na 
území tzv. starého kontinentu. nejvíce takovýchto posádek bylo soustředě-
no podél hranice mezi oběma pakty, konkrétně pak v západní části někdejší 
nDr a na jihozápadní hranici čssr (od chebu přes karlovy Vary, sušici, 
plzeň, české budějovice až po Jihlavu) v rámci Varšavské smlouvy. na stra-
ně nato bylo nejvíc vojsk v jihovýchodní části srn, kde byly nejen dva 
armádní sbory srn, ale také dva armádní sbory usa, jeden armádní sbor 
francouzský a jeden britský (tzv. britská rýnská armáda).

Tabulka č. 5: Hlavní charakteristické rysy militarismu – část 2

Konkrétní rysy

podléhání názorům 
a hodnotám 
profesionálních 
vojáků

sekuritizace 
bezpečnostních 
hrozeb

upřednostňování 
vojenských řešení

Nejznámější 
příklady

napoleonská Francie;
vilémovské prusko;
Japonsko v době 
druhé světové války;
sssr v osmdesátých 
letech 20. století;
kldR

sssr na konci 
sedmdesátých let 20. 
století;
usa v době od 
11. 9. 2001 do 
zahájení oiF 2003

rozpoutání druhé 
světové války;
sovětská vojenská 
invaze do 
afghánistánu v roce 
1979;
oiF 2003

sklony k militarismu budeme v této komparativní práci posuzovat podle 
dvou základních kritérií. prvním z nich je přístup k bezpečnostním hrozbám 
na počátku 21. století, jimiž jsou zejména globální terorismus, šíření zHn 

Výrazně militaristickým státem byl také sssr po téměř celou jeho existence, 
přičemž nejvýraznějšími symboly byli vojenským vzděláním zcela nedotčení 
„generalisimus stalin“ (v čele sssr stál v letech 1922–1953, přičemž v roce 
1941 zavinil jeho naprostou nepřipravenost na německou invazi) a dementní 
„maršál“ brežněv (v čele sssr stál v letech 1964–1982). podobně komický 
je i militarismus soudobého diktátorského režimu v klDr, jehož symbolem 
se stal „mladý armádní generál“ kim čong-un.

V některých obdobích se militarismus může stát důsledkem a také akce-
lerátorem sílícího mezinárodního napětí. Jako příklad můžeme vzpomenout 
padesátá léta 20. století, kdy v důsledku korejské války nastal výrazný nárůst 
výdajů na zbrojení, a to jak ve státech nato, tak i ve státech Varšavské 
smlouvy. Jeho spouštěčem se stala americká strategie zakotvená v dokumen-
tu National Security Council Report 68 (nsc 68) z roku 1950 (tedy ještě pět 
let před vytvořením Varšavské smlouvy). předpokládalo se, že válka mezi 
Východem a západem by v evropě mohla mít velmi podobný průběh, jedině 
s tím rozdílem, že invaze by nesměřovala ze severu na jih (jako tomu bylo 
v případě koreje v roce 1950), ale od východu na západ.

Ve snaze vyhnout se horké válce, jež by měla podobně ničivé a pustoši-
vé důsledky jako válka v koreji, nsc 68 vytyčila alternativní, do té doby 
bezobdobné řešení. Vyhlásila orientaci na válku studenou, jež měla být spe-
cifickou podobou totální války, ale bez přímého bojové střetu mezi hlavními 
aktéry bipolárně rozděleného světa. Hlavní důraz položila na rozsáhlé budo-
vání strategických jaderných i konvenčních sil, což bylo velkou výzvou pro 
sssr a jeho satelity. pro obě strany, pro západ i pro Východ, to znamenalo 
výraznou a dlouhodobou militarizaci ekonomiky, přičemž američtí stratégo-
vé, v jejichž čele stál paul nitze, od samého počátku počítali s tím, že taková 
eskalace bude mít zhoubné účinky na ekonomiku sssr a jeho satelitních 
států, že ji to postupně „zadusí“ (thompson, 2009). Velmi výstižně to hodnotí 
přední britský odborník gordon barrass, když píše, že od samého počátku 
padesátých let byla ekonomická a vojenská síla usa hlavním nástrojem vněj-
šího tlaku na sssr, který směřoval k jeho uzbrojení a následnému kolapsu 
(barrash, 2009).

pokles militarismu nastal ve 20. století naopak hned třikrát. poprvé to 
bylo vzápětí po skončení první světové války, kdy tehdejší americký prezi-
dent Woodrow Wilson uvažoval o tzv. nové éře ve vývoji světové politiky 
(New Era in International Politicis). Druhý výrazný pokles militarismu přišel 
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tabulky věnované unilateralismu a multilateralismu napovídají, že při 
komparaci bsk usa a rF se budeme zaměřovat na to, zda v jednotlivých 
situacích respektovaly zájmy, stanoviska a názory jiných států a mezinárod-
ních organizací. budeme si všímat toho, zda více dávaly najevo svoji sílu, 
nebo se spíše snažily ovlivňovat preference ostatních aktérů mezinárodních 
bezpečnostních vztahů.

Tabulka č. 7: Multilateralismus a jeho zásady

Název zásady Smysl zásady

Nerozlišování nerozlišuje se mezi velkými a malými státy

Nedělitelnost nerozlišuje se mezi regiony nebo světadíly, nelze posilovat bezpečnost 
jedněch na úkor druhých

Vzájemnost státy navzájem respektují své zájmy a bez rozdílu dodržují základní 
zásady vzájemných vztahů

 
unilateralismus je typický pro silné státy, jejichž cílem je vynutit si nebo 

dále upevnit úlohu hegemona, a to v regionálním nebo dokonce globálním 
rozměru. V zájmu dosažení tohoto cíle nejsou brány do úvahy postoje jiných 
států nebo mezinárodních organizací, záměrně je postupována jednostran-
ně, s cílem dát ostatním najevo vlastní výjimečnost a odhodlanost. Jde tedy 
o jednostranné a bezohledné prosazování zahraničněpolitických a bezpeč-
nostněpolitických cílů států.

pozitivní vymezení unilateralismu spočívá na třech základních pilířích 
(tamtéž):

– stát, který chce postupovat jednostranně, musí mít tomu odpovídající 
sílu a schopnosti prosazovat své národní zájmy;

– v případě odporu jiných států se před zdlouhavým hledáním kompromi-
su upřednostňuje rozhodná jednostranná akce;

a tzv. zhroucené státy. nadsazování a zveličování bezpečnostních hrozeb 
a zejména pak zdůrazňování jejich vojenského rozměru bude považováno 
za projev militarismu. Druhé kritérium pro posuzování sklonu k militarismu 
vychází především z teoretického odkazu J. galtunga a zaměřuje se na využí-
vání přímého násilí a zejména pak na přístup hlavních aktérů dnešního světa 
k válkám a k využívání ozbrojených sil v procesu dosahování bezpečnostních 
cílů definovaných na nejvyšší politické úrovni.

1.4.7 Unilateralismus a multilateralismus
unilateralismus jako vyhraněný styl používání síly je definován především 
negativně – jako proces, při němž stát prosazuje své národní zájmy bez ohledu 
na zájmy, názory a stanoviska jiných států, a to i za cenu narušení či zpochyb-
nění míru a bezpečnosti, jichž bylo dosaženo v jiných oblastech (grif fiths–
o’callaghan–roach, 2002: 320). k velmi typickým projevům unilateralismu 
patří přezíravý vztah k mezinárodnímu právu, k mezinárodním konvencím 
a institucím a k zažitým normám mezinárodního chování. V krajním případě 
se unilateralismus může projevit i přezíravým vztahem ke spojencům a je-
jich názorům a vytvářením ad hoc koalic.

Tabulka č. 6: Základní rozdíly 
mezi unilateralismem a multilateralismem

Unilateralismus Multilateralismus

Typické rysy

prosazování vlastních zájmů bez 
ohledu na názory a zájmy
jiných států,
mezinárodních organizací a
vlastních spojenců

prosazování vlastních zájmů při 
respektování názorů a zájmů
jiných států,
mezinárodních organizací a
vlastních spojenců

Typičtí představitelé

silné státy a hegemoni, jež chtějí 
dát najevo svoji sílu, odhodlanost 
a neústupnost

státy a politici, jež dokáží 
ovlivňovat preference jiných na 
základě síly příkladů a věcných 
argumentů
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naproti tomu pozitivní vymezení multilateralismu spočívá na třech hlav-
ních zásadách, jimiž jsou: nerozlišování (non-discrimination), nedělitelnost 
(indivisibility) a vzájemnost (reciprocity) (tamtéž: 208).

zásada nerozlišování znamená, že jsou brány v úvahu zájmy a stanoviska 
všech aktérů mezinárodních vztahů, bez ohledu na to, jak se liší v ukazate-
lích síly a ve svých ambicích. Všechny státy by měly dodržovat mezinárodní 
uspořádání a jeho normy, měly by se řídit mezinárodním právem, psanými 
i nepsanými principy. tato zásada byla často při dělení světa do sfér vlivu 
v době studené války porušována. ale po roce 1990 se pro ni otevřely nové 
možnosti. nejvýrazněji se naplnily při přípravě a uskutečňování operace De-
sert storm 1991. pro hodnocení tohoto období se používá výraz „zlatá éra 
multilateralismu“, jež se vyznačovala tím, že tehdejší americká administra-
tiva „plně brala v úvahu názory mezinárodního veřejného mínění“ (tucker–
Hendrickson, 2004).

zásada nedělitelnosti se vztahuje především k mezinárodnímu míru a bez-
pečnosti. znamená, že tyto dvě nejvyšší hodnoty mezinárodních vztahů platí 
stejně a nedílně pro všechny státy. Vyplývá z ní, že nelze posilovat bezpeč-
nost jedněch na úkor druhých, zejména pak silných na úkor slabých. prostor 
pro její naplňování se rozšířil po skončení studené války, kdy se stále více 
používá výraz „společná bezpečnost“, jehož autorem je někdejší švédský 
premiér olaf palme. Je to velká myšlenka, která ještě ani zdaleka nebyla 
zcela naplněna.

a konečně zásada vzájemnosti je vysvětlována tak, že všichni účastníci 
mezinárodního systému důsledně a trvale dodržují obě výše prezentované 
zásady. Jejím smyslem je dlouhodobá spolupráce všech hlavních aktérů. 
znamená také vyloučení vztahů trvalé řevnivosti nebo dokonce nepřátelství.

1.4.8 Mentální model
Jedním z nedávno zavedených pojmů na poli výzkumu a analýzy zahraniční 
a bezpečnostní politiky a zejména pak bezpečnostní kultury se stal výraz 
„mentální model“ (mental model). Vychází z poznatků tří sociálních věd, ji-
miž jsou psychologie, politická věda a řečová komunikace (speech commu-
nication). zaměřuje se na to, co nejvyšší političtí a popř. i vojenští činitelé 
(decision makers) říkají, proč to říkají, jak to říkají a jak se to následně od-
ráží v jejich rozhodnutích a postupech na poli zahraniční a bezpečnostní po-
litiky. Vytváření mentálních modelů je charakterizováno jako jedna z metod 

– jakýkoliv případný odpor vůči své jednostranné politice hegemon vy-
dává za bezpečnostní hrozbu, neváhá nadsazovat její sílu, blízkost a nalé-
havost (sekuritizační pohyb), jen aby mohl zareagovat manifestací své síly 
a převahy.

unilateralismus může být výhodný z krátkodobého hlediska, protože 
zdánlivě zkracuje cestu k dosahování stanovených cílů. ale z hlediska střed-
nědobého či dlouhodobého má mnohé kontraproduktivní dopady. snižuje 
legitimnost hegemonova zásahu, a to i v případě odůvodněného a oprávněné-
ho zásahu. nedílně s tím v morální a politické rovině zvýhodňuje toho, proti 
komu hegemon uplatňuje svoji sílu. a v neposlední řadě zvyšuje náklady 
spojené s prosazováním národního zájmu hegemona.

unilateralismus může mít pro hegemona vážné mezinárodněpolitické 
i vnitropolitické dopady. Může vést k jeho diskreditaci v rámci regionu nebo 
dokonce celého světa a nedílně s tím může vytvořit těžké morální trauma, po 
němž přichází přehodnocování zahraničněpolitických priorit i způsobů jejich 
dosahování. z hlediska krátkodobého může unilateralismus zkracovat cestu 
k dosažení stanovených cílů, ale z hlediska střednědobého a dlouhodobého 
má řadu kontraproduktivních nebo dokonce diskreditačních dopadů.

chování usa a ruské federace jako hlavních aktérů mezinárodní bezpeč-
nosti na počátku 21. století je v této komparativní monografii posuzováno 
podle toho, jak postupovaly při vyhodnocování bezpečnostních hrozeb (zda 
šlo o sekuritizační pohyb) a při využívání ozbrojených sil k dosahování bez-
pečnostněpolitických cílů. Dále se zabýváme tím, zda byl, či nebyl brán ohled 
na zájmy a stanoviska jiných států, mezinárodních organizací a spojenců, zda 
národní zájmy byly prosazovány jednostranně, zda bylo dodržováno meziná-
rodní právo, normy a zvyklosti.

Multilateralismus jako styl používání síly má velmi stručné negativní vy-
mezení – je to opak unilateralismu. není postupem, který by nebral ohled 
na mezinárodní právo, mezinárodní instituce, na názory jiných států nebo 
dokonce spojenců. nevyznačuje se upřednostňováním vojenské síly a vo-
jenských nástrojů před nevojenskými, jež je typické zejména pro unipolární 
a bipolární mezinárodní uspořádání. Multilateralismus neusiluje o zadržování 
jiných ani o jejich paralyzování. stejně tak jeho cílem není posilování vlast-
ního postavení, síly a vlivu na úkor jiných.
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spolupráce na poli bezpečnosti a společného postupu proti společně vnímané 
bezpečnostní hrozbě. Jako její nejznámější příklad lze připomenout antifa-
šistickou koalici během druhé světové války. Druhou možnou krajností je 
otevřený nesoulad ve všech výše uváděných směrech, kdy každý takříkajíc 
bojuje sám za sebe, bez ohledu na stanoviska a zájmy jiných subjektů mezi-
národního bezpečnostního prostředí.

z výše uvedených skutečností vyplývá dílčí závěr, že mentální modely 
se na poli bezpečnostní a strategické kultury mohou pohybovat mezi dvěma 
krajnostmi: první z nich je kooperativní mentální model, druhou představuje 
konfliktní mentální model. oba tyto modely se mohou vztahovat jak k pů-
vodcům bezpečnostních hrozeb, tak i ke spojencům a mezinárodním organi-
zacím. V prvním případě jde o pohyb mezi snahou o politické řešení sporů 
a přímým silovým řešením, tedy otevřeným konfliktem. Ve druhém případě 
je na jedné straně spolupráce s ostatními subjekty MbV, zatímco na druhé 
straně se nachází jednostranné užití síly bez ohledu na zájmy, názory a sta-
noviska jiných států či mezinárodních organizací.

poslední část této úvodní kapitoly uzavíráme shrnutím, že práce s pojmem 
„mentální model“ bude součástí dvou následujících kapitol. Jejich autoři 
se snaží jednání jednotlivých aktérů popisovat také z tohoto úhlu pohledu. 
tuto metodu používají především při analýze rozhodovacích procesů před 
zlomovými okamžiky, jimiž jsou války. konkrétně jde o dvě války vedené 
proti iráku (1991 a 2003), jednu válku vedenou proti srbsku (1999) a vlek-
lou asymetrickou válku, která již více než 10 let probíhá v afghánistánu 
(2001–současnost).

Mentální model tedy bude jedním z nástrojů, podle kterých komparujeme 
bsk usa a ruské federace v období dvaceti let po skončení studené války. 
přitom se zaměřujeme především na to, zda v jednotlivých klíčových obdo-
bích dávaly přednost spíše kooperativnímu, nebo konfrontačnímu přístupu 
k bezpečnostním hrozbám, kterým čelily a vůči kterým se vymezovaly.

poznámky

1  pod tímto pojmem máme na mysli stav, za něhož vítěz války ztrácí kontrolu nad vývojem 
v dané zemi, není už považován za osvoboditele, ale za okupanta a stále víc sil musí věnovat 
na to, aby chránil své pozice a své vojáky v dané zemi.

obsahové analýzy, která vychází z rozboru projevů, rozhovorů, výroků na tis-
kových konferencích a v neposlední řadě i programových nebo doktrinálních 
dokumentů (Malici, 2008: 25–33).

z hlediska obsahového se v pojmu mentální model odráží několik zá-
kladních skutečností, které jsou výsledkem vztahu států a jejich nejvyšších 
činitelů k vnějšímu bezpečnostnímu prostředí. Jde zejména o tři následující 
skutečnosti klíčového významu.

první z nich je přístup k charakteru bezpečnostních hrozeb, který se může 
pohybovat mezi dvěma krajnostmi. na jedné straně může být názor, že hroz-
by, kterým jejich státy čelí, nejsou ani naléhavé, ani existenciální, a že je tedy 
možné je eliminovat bez použití vojenské síly, cestou jednání a diplomacie. 
Jako příklad z dějin můžeme připomenout chamberlainovu politiku appease-
mentu vůči hitlerovskému německu nebo stalinův přístup k téže hrozbě po 
podepsání paktu Molotov–ribbentrop. na druhé straně se nejvyšší činitelé 
mohou domnívat, že jejich země jsou vystaveny hrozbám existenciálním, 
naléhavým a přímým, jež vyžadují co nejrychlejší a nejdůraznější odpověď, 
včetně použití vojenské síly. Mezi historickými příklady můžeme uvést chur-
chillovo rozhodnutí vyhlásit válku hitlerovskému německu v září 1939.

Druhým klíčovým prvkem mentálního modelu je přístup k původcům 
těchto bezpečnostních hrozeb, kde se škála možných přístupů pohybuje mezi 
dvěma krajními názory. podle prvního z nich jsou původci hrozeb považová-
ni za protivníky, se kterými je možné jednat a nacházet politická řešení a tím 
se vyhnout použití síly. Jako nejvýznamnější příklad z nejnovějších obecných 
dějin si můžeme připomenout bezpečnostní spolupráci mezi usa a sssr 
v době studené války, zejména pak smlouvy salt i (1972), salt ii (1979) 
a inF 1987. podle druhého krajního modelu může jít o vyhraněné nepřátele, 
se kterými nelze hledat politická řešení bez použití vojenské síly, ale které je 
nutno porazit použitím síly. Jako příklady můžeme uvést americké rozhodnutí 
zahájit válku ve Vietnamu (1965–1973) nebo sovětskou vojenskou invazi do 
afghánistánu v roce 1979. V prvním případě usa nasadily síly k potlačení 
hrozby komunizace jihovýchodní asi, ve druhém případě sssr vsadil na vo-
jenský boj proti hrozbě islamizace svých tehdejších zakavkazských republik.

třetím klíčovým prvkem mentálního modelu je vztah ke spojencům 
a k mezinárodním organizacím, kde jde především o rozsah kompatibility 
v přístupu k bezpečnostním hrozbám, k původcům těchto hrozeb a k mož-
ným řešením. Jednou z jeho krajností je naprostá shoda a z ní vyplývající 
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Kapitola 2

bezpečnOsTní a sTraTegická kulTura 
usa v leTech 1991–2012

tato kapitola dále rozvíjí text, který byl zveřejněn jako jedna z kapitol mo-
nografie vydané v karolinu v roce 2011 (eichler, 2011). přebírá z něho části 
věnované období do roku 2006 a rozšiřuje ho o bilanci prvního funkčního ob-
dobí prezidenta baracka obamy. Jejím ústředním námětem je vývoj bezpeč-
nostní a strategické kultury usa po skončení studené války. ale na rozdíl od 
výše vzpomínaného textu se neomezuje pouze na období po roce 1990. při-
náší také stručné zhodnocení americké angažovanosti ve světě již od konce 
19. století a zastavuje se u jejích hlavních milníků. těmi byly především první 
světová válka, meziválečné období a zejména pak studená válka.

2.1 hlavní náměty kapitoly

každá z výše vzpomínaných světodějných událostí vyústila ve zvýšené za-
pojení usa do vývoje politiky ve světě a především pak v evropě. Ve všech 
třech případech usa jednaly na základě pozvání nebo dokonce naléhavých 
žádostí, které přicházely z vnějšího světa a zejména pak ze strany evro-
panů. nešlo o expanzi vedenou s cílem dobýt nová území, ale naopak o zá-
sahy proti expanzivním militaristickým diktaturám. tato narůstající angažo-
vanost ve světové politice je námětem části o historických faktorech. největší 
pozornost je věnována třem americkým prezidentům, jimiž byli W. Wilson, 
F. D. roosevelt a r. reagan.

na Woodrowa Wilsona se velká pozornost zaměřuje ze dvou hlavních dů-
vodů. především proto, že jako první státník přišel s myšlenkou na vytvoření 

2  tento pojem se používá pro označení situace, kdy proti sobě bojují dva jinak naprosto ne-
souměřitelní soupeři. silnější není schopný zvítězit v jedné rozhodující bitvě, a tak de facto 
prohrává v morální rovině. naproti tomu slabší se rozhodující bitvě dokáže vyhýbat a je 
schopný svými výpady silnějšího stále více opotřebovávat jak v materiální, tak zejména po 
morální rovině. V důsledku toho se slabší stává morálním vítězem asymetrické války.

3  elias, robert (1999): Violence as solution, culture of. in: Encyclopedia of Violence, Peace 
and Conflict. Volume 3. london: academic press, s. 660–673.
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2001 a v iráku v roce 2003), aby svrhly dva diktátorské režimy (tálibánský 
režim v afghánistánu a nepotický režim saddáma Husajna v iráku), pova-
žované za naléhavé bezpečnostní hrozby, a dodnes v těchto zemích mají své 
vojenské jednotky.

zásadní rozhodnutí a následné kroky g. W. bushe na poli bezpečnostní 
strategie mají na jedné straně své zastánce, ale na druhé straně také nemálo 
kritiků, a to i v samotných usa. bushova rozhodnutí historického významu 
vyvolala rozsáhlé diskuse o tom, v jak velkém rozsahu se v jeho zahraniční 
a bezpečnostní politice projevovaly sklony k unilateralismu a k militarismu, 
jež jsou základními kritérii při hodnocení bezpečnostní kultury každého ak-
téra mezinárodních bezpečnostních vztahů.

nejrozsáhlejší část kapitoly je věnována bilanci bushovy administrativy 
po 11. 9. 2001 a zaměřuje se na její klíčová rozhodnutí na poli bezpečnostní 
a strategické kultury. soustřeďuje se především na historické a politické fak-
tory nejdůležitějších rozhodnutí, jimiž byly války v afghánistánu (oeF 2001) 
a v iráku (oiF 2003). rozboru těchto dvou válek předchází analýza hlavních 
strategických dokumentů z let 2001–2003. Dále text kapitoly hodně čerpá 
z monografií a statí, jež byly zveřejněny během probíhající vnitroamerické 
diskuse a jejichž většina zaujímá k dědictví 43. prezidenta usa více či méně 
kritické postoje. bezpečnostní a strategická kultura usa je hodnocena přede-
vším podle toho, jak se projevila v přípravách obou výše zmiňovaných válek 
a v dalším postupu po jejich vítězném dobojování.

2.2 historické milníky ve vývoji bezpečnostní a strategické  
kultury usa

Mezi autory, kteří se specializují na americkou bezpečnostní kulturu, je velmi 
často citován W. r. Mead, který své souhrnné poznatky zobecnil v rozsáhlém 
pojednání o čtyřech bezpečnostních subkulturách, které se v usa postupně 
vyprofilovaly (Mead, 2002). podle Meada jimi jsou hamiltonovci, jefferso-
novci, wilsonovci a jacksonovci.

2.1.1 Čtyři bezpečnostní subkultury USA podle W. R. Meada
první z výše vymezených subkultur, hamiltonovce, charakterizuje Mead 
jako stoupence silné armády, kteří ji ale chtějí mít pod politickou kontrolou. 

mezinárodní organizace, jejímž posláním bylo udržovat mír ve světě a ne-
dopustit vypuknutí další velké zničující války. Druhý důvod spočívá v tom, 
že Wilson je celosvětově považován za klasika idealismu v mezinárodních 
vztazích. na jeho odkaz se odvolává každý prezident usa, i když nakonec 
postupuje v mnoha směrech jinak.

Franklin Delano roosevelt stál v čele usa v době druhé světové války, 
a tak se stal zosobněním přeměny usa ve všestranně nejsilnější stát světa. 
zvláště pozoruhodný je korektní a elegantní způsob, jakým uplatňoval narůs-
tající vliv usa na světovou politiku, a také způsob, jakým jednal se svými 
spojenci v době nejničivější války lidských dějin. k jeho odkazu též patří vize 
poválečného mezinárodního uspořádání.

a konečně ronald reagan vešel do dějin jako zosobnění jednoznačného 
vítězství usa ve studené válce. Dodnes se diskutuje o tom, zda se tak stalo 
díky jeho tzv. hard line policy vůči někdejšímu sssr, nebo zda reagan měl 
to štěstí, že se prezidentem usa stal v době, kdy sssr už byl vyčerpán dlou-
holetou konfrontací. ať tak či tak, reagan se dodnes těší pověsti ikonického 
prezidenta, na kterého se odvolávají všichni republikánští politikové – právě 
jeho jménem se zaštitují, když kritizují jakýkoli projev domnělé slabosti a ne-
důslednosti demokratických prezidentů v přístupu k bezpečnostním hrozbám 
a k vyzyvatelům na počátku 21. století.

Hlavní pozornost dalších částí kapitoly se soustřeďuje na období dvaceti 
let, během nichž se v bílém domě vystřídali celkem čtyři prezidenti, a to 
g. H. bush, bill clinton, g. W. bush a barack obama. první dva prezidenti 
jsou vzpomenuti jenom stručně, hlavní pozornost se zaměřuje na dvě období 
na samém počátku 21. století, kdy funkci prezidenta zastával george Walker 
bush. Dále se kapitola zabývá bezpečnostně-politickými částmi programů 
prezidentských kandidátů, se kterými šli do voleb na konci roku 2008, a kon-
čí hodnocením prezidentského mandátu baracka obamy, jenž se stal 44. 
prezidentem usa.

kapitola se tedy zabývá obdobím, které bylo velice dynamické, plné vý-
znamných rozhodnutí a konkrétních kroků, jež měly vážné důsledky nejen 
pro usa, ale pro mezinárodní bezpečnostní vztahy na celosvětové úrovni. 
na počátku sledovaného období se usa staly obětí nejrozsáhlejších a také 
nejpustošivějších teroristických útoků v moderních dějinách a v odpověď na 
ně vyhlásily tzv. celosvětovou válku proti terorismu (gWot). V jejím rámci 
dvakrát vojensky intervenovaly v islámském světě (v afghánistánu v roce 
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2.2.2 Dlouhá cesta USA od izolacionismu k úloze supervelmoci
kořeny bezpečnostní kultury usa sahají až do devadesátých let 19. století, 
kdy se poprvé začalo připouštět, že tzv. nový svět by mohl začít postupně, 
i když nejprve jen opatrně, obezřetně a pouze občasně, ale přece jen expan-
dovat i mimo svoje hranice, blíže viz např. robert kagan (kagan, 2006). za 
důležitý mezník na cestě větší angažovanosti usa ve světě se všeobecně 
považuje Poselství o stavu Unie, se kterým v prosinci roku 1904 vystoupil 
tehdejší prezident theodore roosevelt. ten se tváří v tvář hrozbě, že Velká 
británie a německo budou intervenovat ve Venezuele, stal vůbec prvním 
americkým prezidentem, který otevřeně vyhlásil, že případné negativní jevy 
v zahraničí mohou usa donutit k tomu, aby na sebe vzaly úlohu meziná-
rodní policejní síly.

Faktory změny na počátku 20. století
ale již v té době působily faktory, z nichž vyplývalo, že usa budou časem 

nuceny svoji angažovanost ve světě stále více rozšiřovat. těšily se výhodě 
rozlehlého a přitom vzdáleného území, takže byly vojensky nenapadnutlné. 
neustále navyšovaly těžbu ropy, výrobu oceli, zrychlovaly tempo industriali-
zace a výstavby železniční sítě, která již v té době byla nejhustší a nejmoder-
nější na světě. navíc usa vyráběly a vlastnily nejvíce motorových vozidel. 
trvale sílilo i jejich zemědělství, jež rostlo kvantitavně i kvalitativně a již 
v té době bylo nejvýkonnější na celé světě. to vše dohromady znamenalo, 
že usa byly schopné v případě potřeby rychle vybudovat nejmodernější 
a nejsilnější armádu světa. Měly totiž všechny ekonomické výhody, se kte-
rými ostatní velmoci disponovaly jen zčásti, ale neměly ani jednu slabinu či 
nevýhodu.

usa na počátku 20. století také budovaly silné vojenské námořnictvo, ale 
pozemní vojsko záměrně držely na velmi nízkých početních stavech. celkově 
na obranu vydávaly pouze 1 % svého HDp. Ve zbrani měly jen desetinu mužů 
ve srovnání s tehdejším ruskem, ale měly mnohem větší průmyslovou sílu, 
včetně výroby oceli. rozvinutý automobilový průmysl jim dával možnost, 
aby v případě potřeby postupně vybudovaly nejmodernější a nejúčinnější ar-
mádu světa. Jejich vládnoucí elity měly doslova nechuť k udržování velkých 
pravidelných armád a k uzavírání trvalých spojeneckých smluv, a proto usa 
i nadále upřednostňovaly pohodlnou izolaci a na počátku 20. století nebyly 
součástí velmocenského systému.

upřednostňují nevojenské nástroje bezpečnostní kultury a velký význam při-
kládají stabilnímu mezinárodnímu uspořádání.

Jeffersonovci jako druhá subkultura jsou nejvíce ze všech antimilitarističtí 
a izolacionističtí, války považují za neúnosně nákladné a zatěžující, a proto 
se snaží se jim co nejvíce vyhýbat. Velmi silným a vlivným proudem jsou 
wilsonovci – jsou známi jako idealističtí internacionalisté, přesvědčení, že 
demokracie je nejlepším řešením problémů světové politiky a že důležitou 
úlohu musejí hrát mezinárodní organizace.

Jádrem tzv. wilsonovského programu je šíření liberální demokracie, prosa-
zení otevřeného tržního systému na celosvětové úrovni a spolehlivé fungová-
ní mezinárodních institucí, jejichž posláním je regulovat konflikty a zejména 
pak použití vojenské síly (ikenberry–inoguchi, 2000). přitom až po skončení 
studené války se součástí tzv. wilsonismu stala myšlenka šíření demokracie 
také v celosvětovém měřítku (thompson, 2010: 46). Jestliže tato myšlenka 
obecně ve wilsonovské subkultuře takříkajíc zdomácněla, konkrétní způsoby 
a nástroje šíření demokracie ve světě jsou předmětem rozsáhlých diskusí.

W. r. Mead uzavírá, že nejhlouběji zakořeněnou a také nejvlivnější stra-
tegickou subkulturou v usa jsou jacksonovci (Mead, 1999–2000). ti jsou 
přesvědčeni, že pokud usa vstoupí do války, pak musí svého protivníka 
porazit co nejrychleji a co nejrozhodněji, což znamená, že v plném rozsahu 
přejímají důraz na uplatnění tzv. zásad bohatého. pokud jde o válečné ne-
přátele, jacksonovci je dělí na důstojné a nedůstojné a vždy trvají na jejich 
bezpodmínečné kapitulaci. V případě tzv. nedůstojných nepřátel jsou velice 
nesmlouvaví a tvrdí, což se nejvýrazněji projevilo svržením atomových bomb 
na japonská města Hirošima a nagasaki v roce 1945 nebo při tvrdém postupu 
vůči Vietkongu po dobu vietnamské války v letech 1965–1973.

Meadův teoretický odkaz je velkou inspirací pro hodnocení několika 
amerických prezidentů a zejména pak těch, kteří úřad zastávali po skončení 
studené války. nejprve bude využit při stručném hodnocení g. H. bushe 
a billa clintona, kteří budou posuzováni podle toho, jak vyhodnocovali bez-
pečnostní hrozby, zda postupovali unilaterálně, nebo ve spolupráci s jinými 
státy a mezinárodními organizacemi, a v neposlední řadě podle toho, kdy 
nasadili vojenskou sílu a jak postupovali při přípravách i vedení války. tentýž 
přístup bude uplatněn i při hodnocení g. W. bushe a při stručném hodnocení 
baracka obamy.
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aby byly dány vzájemné záruky politické nezávislosti a územní celistvosti 
jak velkým, tak i malým státům.

Díky tomuto 14bodovému programu se 28. americký prezident dočkal 
velkého mezinárodního uznání, a to již hned v roce 1919, kdy obdržel no-
belovu cenu míru. nedílně s tím se Wilson stal velkou autoritou, na kterou 
se již téměř sto let odvolávají nejrůznější hnutí usilující o získání národní 
nezávislosti a samostatnosti. a snad nejdůležitější je to, že tzv. wilsonianis-
mus se stal jednou ze čtyř základních tradicí americké bezpečnostní kultury, 
zejména pak přístupem k otázkám války a míru ve světě (Mead, 2002). Já-
drem tzv. wilsonovského programu je šíření liberální demokracie, prosazení 
otevřeného tržního systému na celosvětové úrovni a spolehlivé fungování 
mezinárodních institucí, jejichž posláním je regulovat konflikty a zejména 
pak použití vojenské síly (ikenberry–inoguchi, 2000).

Druhá světová válka jako mezník zásadního významu
Již před jejím vypuknutím byly usa na prvním místě ve světě ve výrobě 

oceli, produkovaly více automobilů než všechny ostatní státy světa dohro-
mady a stejně tak stály v čele světového pořadí v rozvoji elektrotechnické-
ho a chemického průmyslu. Vyráběly sice o něco méně letadel než sssr, 
zato však v lepší kvalitě, s lepšími technologiemi. to jim dávalo možnost, 
aby v případě potřeby rychle mobilizovaly všechny prostředky nezbytné pro 
rychlé posilování obranného potenciálu nejen svého, ale i svých spojenců. 
navíc se těšily nejvyšší životní úrovni na světě, a tak zvyšování průmyslové 
výroby nemohlo nijak zásadně ohrozit sociální soudržnost, jež je za takových 
situací zcela nezbytná.

první významný krok na cestě k zásadní angažovanosti byl učiněn v břez-
nu 1941, a to schválením zákona o půjčce a pronájmu. ten prezidenta usa 
zmocnil k tomu, aby poskytoval zboží a služby státům, jejichž obrana měla 
životní význam pro obranu usa. to mělo doslova životní význam pro zá-
padoevropské spojence, ale také pro sssr, který byl na americké investiční 
a technologické pomoci doslova životně závislý.

přelomová událost pak přišla na začátku prosince 1941, kdy Japonsko 
podniklo útok na tichomořské loďstvo usa v pearl Harbor. tento útok dal 
americkému prezidentovi F. D. roosveltovi jedinečnou příležitost, aby zlomil 
poslední odpor amerických izolacionistů a aby usa přešly od ekonomic-
ké podpory svých spojenců k přímé účasti na válce. právě tato skutečnost 

Důsledky první světové války
pro další angažovanost usa ve světě byla významná skutečnost, že 

v květnu 1917, tedy na konci třetího roku světové války, byl schválen zákon 
o povinné vojenské službě, který dal možnost nasazovat americké vojáky i do 
bojů v zámoří. Mezitím se armáda usa dostala z původního počtu 200 000 
vojáků a 9000 důstojníků na 4 miliony vojáků a 200 000 důstojníků, což do 
té doby nemělo v dějinách budování armád obdobu. navíc američtí vojáci 
měli nejmodernější výzbroj a byli velice dobře vycvičeni. Jejich příprava byla 
založena na mobilním a útočném pojetí boje.

tím, že na konci roku 1917 vstoupily do první světové války, ukončily po-
litiku izolacionismu, v jejímž rámci se chtěly stát zprostředkovatelem „míru 
bez vítězů“. Jejich vstup do války byl rozhodující především pro vítězství 
států Dohody, byly nejdynamičtější zemí tehdejší světa s nejvýkonnějším 
průmyslem a se zcela „čerstvou“ a moderně vyzbrojenou armádou. Vstup 
usa do závěrečného roku války měl obrovský význam i pro následující po-
válečné uspořádání v evropě.

usa jako jeden z klíčových vítězných států a zejména pak jejich tehdejší 
prezident W. Wilson zásadním způsobem ovlivňovaly poválečné uspořádání 
na tzv. starém kontinentu, přičemž jejich cílem bylo předejít opakování vá-
lečných hrůz a útrap. V důsledku toho se výchozí platformou nově tvořeného 
míru staly představy zakotvené v dokumentu nazvaném Čtrnáct bodů, který 
prezident W. Wilson zformuloval ještě za války, v lednu 1918. Jeho hlavním 
charakteristickým rysem byl důraz na pozitivní vymezení míru, jež je zakot-
veno v několika článcích.

Jde zejména o článek č. 1, který stanovil, že základem nového uspořádání 
budou veřejné dohody o míru a že diplomacie bude vždy postupovat přímo 
před zraky veřejnosti. navazující článek č. 2 vyhlásil naprostou svobodu 
plavby na mořích, mimo pobřežní vody, v míru i ve válce. a konečně článek 
č. 3 nastínil perspektivu zavedení rovnosti v hospodářských vztazích a sty-
cích mezi všemi národy, které jej přijímají a sdruží se k jeho zachování. prvky 
pozitivního vymezení míru jsou obsaženy také v článku č. 4, který položil 
důraz na záruky, že zbrojení států bude sníženo na nejnižší míru, slučitelnou 
s jejich domácí bezpečností. nesporným vrcholem budování pozitivního 
míru se stal závěrečný článek č. 14, v němž je zdůrazněno, že je nutno vy-
tvořit všeobecné sdružení národů na základě zvláštních dohod k tomu cíli, 



56 57

USA A RUSká fedeRAce – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury bezpečnostní a strategická kultura usa v letech 1991–2012

svržením dvou atomových bomb na japonská města usa uvedly lidstvo do 
atomového věku, protože tyto zbraně ukázaly do té doby nepředstavitelnou 
ničivou sílu, která dala možnost zkrátit cestu k dosažení konečného vítězství 
a k bezpodmínečné kapitulaci protivníka. ale nedílně s tím se Hirošima a na-
gasaki staly také mementem pro následující generace vojenských stratégů 
a státníků, stala se pro ně varováním před nepředstavitelnými účinky těchto 
zbraní.

usa nakonec byly jedinou zemí, pro kterou měla druhá světová válka 
příznivé ekonomické důsledky. Vždyť během války zdvojnásobily svůj hrubý 
národní produkt, přičemž hlavním tahounem jejich ekonomického vzestupu 
byl zbrojní průmysl. objem zbrojních závodů za dobu trvání války vzrostl 
přibližně o polovinu a objem jejich výroby se zvýšil ještě výrazněji (Milward, 
1980). zároveň s tím se zvyšoval i objem výroby mimo zbrojní průmysl, 
země dosahovala ekonomického růstu přes 15 %, což se nikdy předtím, ale 
ani potom nestalo. Výrazně se zvyšovala i životní úroveň, usa se staly jedi-
nou zemí, která na válce nezchudla, ale naopak zbohatla, a to velmi výrazně.

na konci války usa vlastnily dvě třetiny celosvětových zásob zlata a byly 
zemí, v níž byla soustředěna více než polovina celosvětové průmyslové vý-
roby (kennedy, 1996: 434). navíc měly nejmodernější vojenské letectvo 
a námořnictvo tehdejšího světa. to vše výrazně kontrastovalo s oslabením 
a úpadkem, kterým prošly do té doby tradiční imperiální mocnosti, zejména 
pak Francie a Velká británie, o poraženém německu a Japonsku ani nemluvě. 
a ve srovnání s druhým hlavním vítězem války, tedy se sssr, měly usa 
tu zásadní výhodu, že jejich území a průmysl nebyly poškozeny, ale naopak 
prošly obrovským rozmachem.

Mimořádně významnou historickou roli za druhé světové války sehrával 
prezident F. D. roosevelt, který usiloval o to, aby zájmy usa byly naplňo-
vány za cenu co nejmenších vlastních obětí. z pohledu bezpečnostní kultury 
zcela jasně upřednostňoval multilateralismus před unilateralismem. boj proti 
expanzivnímu hitlerovskému německu chápal jako záležitost mnoha národů 
a států, jako společnou věc velké antifašistické aliance. za její základ po-
važoval klíčové hodnoty zakotvené v atlantické chartě. zvlášť velký důraz 
přitom kladl na dodržování první zásady atlantické charty, která zdůrazňo-
vala, že usa nebudou usilovat o územní zisky, tedy že nebudou expanzivní.

neméně důležité bylo také to, že roosevelt svým spojencům nic nevnuco-
val, ale naopak jim poskytoval pomoc na základě jejich naléhavých žádostí. 

nakonec měla osudové důsledky nejen pro Japonsko jako agresora, ale hlavně 
pro německo a jeho vojáky nasazené v evropě.

Japonský úder otevřel cestu k tomu, aby se do probíhající války přímo vo-
jensky zapojily usa jako finančně a průmyslově nejsilnější stát světa, který 
byl také schopen během následujících měsíců a let postavit nejsilnější armádu 
celého tehdejšího světa. usa mohly nastartovat vyzbrojovací programy, aniž 
by to znamenalo velké zatížení jejich ekonomiky. staly se zbrojovkou pro 
všechny spojence, jež byla tak silná a výkonná, že se jí žádná jiná země ne-
mohla vyrovnat, a navíc se těšila strategické výhodě vojenské nezranitelnosti.

Vyzbrojování v usa v letech 1941–1943 vykázalo osminásobný nárůst 
a zajišťovalo spojencům doslova drtivou převahu, a to zejména v počtu 
a účinnosti bombardérů a ponorek a v jejich ničivých schopnostech. americ-
ký strategický letoun b-29 byl schopný přepravovat nejtěžší a nejničivější 
munici na velké vzdálenosti a byl používán k bombardování velkých měst 
v německu a v Japonsku s cílem zlomit vůli k odporu a dosáhnout jejich 
bezpodmínečné kapitulace. a americké ponorky byly využívány ve válce 
proti Japonsku, v níž Japoncům hrozilo vyhladovění. Díky neustále narůs-
tající převaze spojenců ve všech druzích výzbroje bylo jen otázkou času, 
kdy dojde ke konečné porážce agresivních expanzivních mocností (kennedy, 
1996: 430–431).

Další zlomovou událostí se stalo vylodění v normandii, během něhož se 
do evropy přesunulo jeden a půl milionů amerických vojáků a spolu s nimi 
50 000 tanků. zároveň s nimi se do operace zapojilo také 1 750 000 britských 
vojáků. Šlo tedy o největší a nejrozsáhlejší vyloďovací operaci v celých dě-
jinách vojenství.

souběžně s tím se usa soustředily na dokončení války v pacifiku, jež 
byla nejvýchodnější frontou celé války. uplatňovaly tam stejný postup jako 
na všech ostatních frontách – vytlačovaly expanzivní militaristické mocnosti 
z oblastí, kterých se předtím zmocnily cestou vojenské intervence a násled-
ného bezohledného využití tamních surovinových zdrojů a poroby (v japon-
ském případě doslova zotročení) místního obyvatelstva. američtí vojáci vy-
hnali Japonce z Filipín a pak taktikou „skoků od ostrova k ostrovu“ dospěli 
až k závěrečnému úderu na samotné Japonsko.

namísto původně plánované vyloďovací operace nakonec ve dnech 
6. a 8. srpna přišly dva atomové údery na města Hirošima a nagasaki, při 
nichž zahynulo přes 100 000 lidí a dalších až 150 000 jich bylo vážně zraněno. 
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2.3 Faktory poválečného vývoje bezpečnostní a strategické kultury usa

Bezpečnostní kultura USA1 se již od skončení druhé světové války vyznačuje 
několika základními rysy, jimiž jsou především dlouhodobý odklon od izola-
cionismu, aktivní ovlivňování bezpečnostního prostředí v celosvětovém mě-
řítku (world scale milieu shapping) a také odhodlání mít nejsilnější armádu 
světa, která se datuje již od zmiňovaného projevu prezidenta H. trumana 
z října 1945. souhrnným výsledkem těchto dlouhodobých přístupů je skuteč-
nost, že usa mají dlouhodobě nejvyšší vojenské výdaje na světě.

Strategická kultura USA je významně předurčena tím, že usa jsou již 
od konce druhé světové války ekonomicky nejsilnějším a politicky nejvliv-
nějším státem na celém světě. V důsledku toho má jejich strategická kultura 
nejvýraznější mezinárodní rozměr, nejvíce ze všech ovlivňuje celosvětové 
strategické myšlení, je předmětem důkladného studia ve všech zemích svě-
ta. Dlouhodobě klade důraz především na trvalou modernizaci profesionální 
armády, na schopnost vést současně několik válek na několika místech (stra-
tegic configuration) a na naplňování „zásad strategie bohatého“.2 ty spočíva-
jí ve využití technologické převahy, soustředění nejvyšší možné ničivé síly 
a odhodlanosti k naprostému zničení nepřítele v případě války.

2.3.1 Historické faktory bezpečnostní a strategické kultury USA
bezpečnostní a strategická kultura usa se dlouhodobě utvářela pod urču-
jícím vlivem dvou okruhů faktorů, a to historických a politických. pod po-
jmem „historické faktory“ rozumíme ty skutečnosti, kterým se doposud více 
či méně přizpůsobovali všichni američtí prezidenti a jejich administrativy, 
zatímco politické faktory odrážejí vliv a přínos jednotlivých prezidentů a je-
jich administrativ. V historických faktorech se odráží „význam času a historie 
v obecné sociální i politické rovině“ (karlas, 2007: 82–85). Řada teoretiků při 
zkoumání závislosti politických procesů na předchozím vývoji používá vý-
raz path dependence. paul pierson připomíná, že to, co se stalo v minulosti, 
má vliv na sled událostí v dalším vývoji, a klade důraz především na „pozo-
ruhodnou stabilitu způsobů politické mobilizace v průběhu dějin“ (pierson, 
2004: 33) a na sílu historických rozměrů sociálních interakcí a politických 
procesů (tamtéž: 167).

V této kapitole jsou historické faktory operacionalizovány jako prvky 
exogenní povahy: zahrnují vlivy, které administrativa amerického prezidenta 

tak vlastně založil přístup, kterým usa ukončily dlouhodobě uplatňovanou 
politiku izolacionismu a začaly se ve světě angažovat na základě pozvání 
a stávaly se lídrem na základě shody na společně sdílených hodnotách a na 
základě přitažlivosti vlastního životního způsobu. právě tím roosevelt vy-
tvořil základy budoucího spojenectví, kterému se později začalo říkat empire 
by invitation, consent and attraction.

usa se tedy v důsledku druhé světové války dostaly do situace, ze které 
se už nemohly vrátit zpět – stály před nutností vyplnit nově vzniklé vakuum 
a stát se ústřední velmocí poválečného mezinárodního uspořádání. záleželo 
jen na nich, jak s touto výzvou naloží. první odpověď dal již rooseveltův 
nástupce Harry truman svým projevem ke Dni námořnictva v říjnu 1945, 
v němž zdůraznil, že usa musejí mít nejsilnější námořnictvo, letectvo i po-
zemní vojsko na celém světě, a tím založil dodnes platnou a doslova vzýva-
nou zásadu vojenské nadřazenosti (military supremacy) usa nad jakýmkoliv 
možným kompetitorem.

Ronald Reagan jako poslední prezident z doby studené války
ronald reagan jako poslední prezident usa z dob studené války vytěžil 

maximum z toho, že sssr byl v té době již zcela vyčerpán čtyřmi desítka-
mi let vojenského soupeření a že v jeho čele stanul politik, který si to plně 
uvědomoval a chtěl konfrontaci ukončit. reagan tak, obrazně řečeno, sklidil 
plody toho, co bylo zaseto již na samém počátku padesátých let v koncepci 
nsc 68. pro mnoho amerických politiků, zejména pak pro republikány, se 
stal vzorem vítězství dosaženého cestou tzv. hard line policy.

z hlediska kritérií bezpečnostní kultury se r. reagan choval jako hamil-
tonovec, neboť byl stoupencem silné armády a mohutného vyzbrojování, 
které pevně držel pod svojí politickou kontrolou. ale ještě více si počínal 
jako jacksonovec. naplňováním zásady bohatého dokázal závody ve zbrojení 
v osmdesátých letech 20. století stupňovat do té míry, že urychlil porážku 
sssr jakožto dlouholetého protivníka. ale nakonec s ním, a zejména pak 
s jeho nejvyšším představitelem M. gorbačovem, jednal jako s důstojným 
protivníkem a podepsal první odzbrojovací smlouvu atomového věku.
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přístup měl internacionalistické založení, posuzoval svět v jeho komplexnosti 
a na další státy nahlížel více jako na partnery (chollet–goldgeier, 2008: 68).

naproti tomu druhý přístup měl typické státocentristické založení a dopo-
ručoval, aby usa držely ostatní státy „v šachu“. objevil se již v roce 1992 
v dokumentu nazvaném Defense Planning Guidance (Dpg) – tzv. Wolfowi-
tzova doktrína.4 Dokument zdůraznil tři dlouhodobé cíle: zabránit tomu, aby 
vznikla nějaká velmoc, která by pro usa mohla představovat stejnou hrozbu, 
jakou byl v době studené války sssr; nedopustit, aby nějaká nepřátelská 
mocnost ovládla region, jehož zdroje by mohla využít k tomu, že by se stala 
velmocí světového rozměru; nepřipustit, aby se na mezinárodní scéně objevil 
nějaký stát nebo skupina států, které by omezovaly svobodu jednání spoje-
ných států kdekoli ve světě.

s postavením usa ve světové politice po skončení studené války souvisí 
čtvrtý historický faktor – USA jsou jediným balancérem celosvětového vý-
znamu a působnosti. často jsou oslovovány, aby zasáhly v zájmu řešení té či 
oné vážné mezinárodní krize. naléhá se na ně, aby nebyly lhostejné – zejmé-
na v dobách rozsáhlého utrpení a násilí kdekoli ve světě se bude zmiňovat 
americká „morální povinnost jednat“ (cottey, 2007: 56). nejvýrazněji se to 
projevilo ve 2. polovině devadesátých let při krizi v bývalé Jugoslávii. tato 
determinanta obrovské americké síly a jejího vlivu na světovou politiku má 
nejen světlou, ale i stinnou stránku. pokud usa nezasáhnou, vyčítá se jim 
lhostejnost – nejvýrazněji se to projevilo v souvislosti s bývalou Jugoslávií. 
když zasáhnou, vytýká se jim motivace5, způsob6 a důsledky zásahu7. proces 
globalizace po roce 1990 je považován za dominantně americký projekt, 
který se především v rovině mezinárodní ekonomiky vyznačuje nespravedl-
ností, jež generuje stále silnější výhrady vůči americké politice (perkovich, 
2005: 86).

pátým historickým faktorem je vojenská síla USA. po skončení studené 
války na usa připadá polovina celosvětových výdajů na zbrojení, což jim 
umožňuje, aby ve svém vojenství nadále naplňovaly tzv. zásady bohatého, 
tedy zvýrazňování technologického náskoku před všemi ostatními, schopnost 
mít v jakémkoli konfliktu zdrcující převahu a případného protivníka v krát-
kém čase takříkajíc na hlavu porazit. Díky tomu nemá americké vojenství 
po skončení studené války ve světě konkurenci, disponuje nejmodernější 
a nejúčinnější armádou světa. nejsilnější a nejlépe vyzbrojené pozemní voj-
sko, vojenské námořnictvo i vojenské letectvo, nejsilnější strategické síly 

g. W. bushe nemohla nebrat v úvahu, kterým se musela ve větším či menším 
rozsahu přizpůsobit. naproti tomu politické faktory mají endogenní povahu, 
obsahují konkrétní předsevzetí a rozhodnutí, která svým záběrem a dopadem 
významně ovlivnila nejen politiku usa, ale i mezinárodní bezpečnostní vzta-
hy na počátku 21. století.

prvním historickým faktorem je dlouhodobá strategická výhoda odlehlosti 
a nezranitelnosti. Díky ní byly usa od skončení občanské války ušetřeny 
válek na vlastním území. Jejich vojáci bojovali jak v první, tak i ve druhé 
světové válce, ale americké území a životy civilního obyvatelstva zůstaly 
ušetřeny. Druhá světová válka dokonce přinesla zdvojnásobení průmyslové 
výroby, usa z ní vyšly jako nejsilnější stát světa a převzaly ústřední úlohu 
při vytváření poválečného mezinárodního uspořádání. během studené války 
usa vedly dvě velké a dlouhé války, ale opět daleko od svého území (ko-
rea 1950–1953 a Vietnam 1965–1973). usa se během studené války staly 
globální velmocí se silným vlivem na politický vývoj v celém světě (zabo-
rowski, 2008: 21).

Druhým historickým faktorem je plně profesionální charakter americké 
armády již od demobilizace po skončení druhé světové války. Výjimkou bylo 
období vietnamské války, ale po ní se usa opět vrátily k modelu profesio-
nální armády. V důsledku toho americká společnost i vojáci sami na vojenské 
nasazení v zahraničí nahlížejí jako na zcela profesionální záležitost, do které 
se nastupuje na základě strategického rozhodnutí americké administrativy. 
proto je v usa ve srovnání s evropou mnohem menší váhavost při nasazo-
vání ozbrojených sil v zahraničí.

třetím historickým faktorem se stal náhlý konec studené války, po němž 
se usa staly jedinou supervelmocí globalizovaného světa. Jsou „jedinou 
komplexní globální mocností dnešního světa“ (cottey, 2007: 50). Jsou „je-
diným státem, který pokrývá plné spektrum moci“ (nye, 2002). proto se 
v usa začalo diskutovat, jak s tímto statutem nakládat. podobně jako po 
skončení druhé světové války3 se opět vyprofilovaly dva základní přístupy. 
první z nich ve svém memorandu zkoncipoval lawrence eagleburger – ten 
na svět po roce 1990 nahlížel jako na složitější ve srovnání s minulostí, ni-
koli jako nebezpečnější. navrhoval, aby usa působily jako architekt nového 
uspořádání mezinárodních bezpečnostních vztahů, jako budovatel. základem 
vedoucí úlohy usa měla podle něho být síla příkladu a dosažených úspěchů 
a spolu s tím i přesvědčivost americké inspirace pro ostatní státy světa. tento 
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kontroly nad touto oblastí zmocnil někdo jiný než usa.9 to má dva hlavní 
důsledky – dlouhodobou podporu autoritativních režimů v zemích s bohatý-
mi zásobami ropy a zároveň s tím i trvalou a téměř bezvýhradnou podporu 
státu izrael. situace se nakonec dostala tak daleko, že „podřízenost tamních 
autoritativních režimů americe a neochvějná podpora, které se izrael těší ze 
strany Washingtonu a spolu s nimi pocit ponížení, vedou k nárůstu terorismu 
a islamismu“ (andréani: 2004–2005: 47).

a konečně sedmým faktorem se stal nástup globálního terorismu po těž-
kých úderech 11. 9. 2001. ty měly vážný psychologický dopad – nabouraly 
do té doby hluboce zakořeněný pocit nezranitelnosti amerického území, „na 
američany náhle padl pocit zranitelnosti“ (gordon, 2006: 76). a z tohoto 
pocitu, do té doby naprosto neznámého, „vyvstalo přesvědčení, že rizika 
a náklady nečinnosti by byly nepřijatelně vysoké“ (Jervis, 2003: 371). te-
roristické údery z 11. 9. 2001 vyvolaly těžký otřes a zároveň s tím i silné 
odhodlání nenechat něco takového bez odvety. Jako silný exogenní faktor 
vytvořily příznivé vnitrostátní prostředí „pro idealisty požadující především 
upevnění bezpečnosti usa [homeland security], pro použití americké vojen-
ské síly v zájmu eliminace hrozeb typu saddáma Husajna a šíření demokracie 
a svobody ve světě“ (gordon, 2006: 78). navíc měly i důležitý institucio-
nální dopad – vytvořily příznivé podmínky pro to, aby klíčová rozhodnutí 
bezpečnostně-politického charakteru mohl přijímat úzký okruh nejvyšších 
politických činitelů v usa – prezident, viceprezident, ministr obrany, šéf 
cia, poradce pro otázky národní bezpečnosti.10

teroristické útoky z 11. 9. 2001 tedy v usa vytvořily, řečeno s a. Mali-
cim, jakýsi nový mentální model v přístupu k otázkám národní bezpečnosti, 
vytvořily novou situaci na poli bezpečnostní a strategické kultury. Ústředním 
bodem tohoto modelu se stala al-kaidá a potažmo s ní radikální islamismus 
jako hlavní hrozba pro bezpečnost usa na počátku 21. století. na to nava-
zovalo odhodlání bushovy administrativy vést proti této hrozbě nekompro-
misní a tvrdý boj až do jejího úplného odstranění. V odpovědi na 11. 9. 2001 
se výchozím prvkem bezpečnostní a strategické kultury usa stal posun od 
zadržování bezpečnostních hrozeb k preemptivním úderům proti nim a důraz 
na aktivistickou politiku. tento posun byl neotevřeněji a nejvýstižněji vyjád-
řen v prezidentově projevu ve vojenské akademii ve West pointu 1. 7. 2002.

a nejzkušenější speciální síly umožňují plánovat a uskutečňovat rychlé a silné 
zásahy na kterémkoli místě planety, a tak americké administrativy neváhají 
s nasazováním ozbrojených sil.

V této souvislosti je důležité připomenout, že g. H. bush vedl krátkou 
a jednoznačně vítěznou válku v perském zálivu 1991 (operace pouštní bouře 
1991 – Operation Desert Storm 1991, oDs 1991), během níž na základě jas-
ného mandátu rb osn a za podpory mezinárodního společenství v nejširším 
možném slova smyslu (s jejím uskutečněním se smířil tehdy ještě existující 
sssr, i když se na ní vojensky nepodílel, obrovský finanční příspěvek po-
skytly Japonsko a srn) vyhnal irácká okupační vojska z kuvajtu a obnovil 
nezávislost a svrchovanost tohoto strategicky významného státu na blízkém 
východě.

bill clinton, 42. prezident usa, vedl v roce 1999 dokonce válku v evropě 
ve svazové republice Jugoslávie (srJ) – byla to operace spojenecká síla 
(Operation Allied Force 1999, oaF 1999), jejímž výsledkem bylo zastavení 
etnických čistek a genocidy. tato operace však již neměla mandát rb osn, 
neměla podporu celého mezinárodního společenství (zúčastnily se jí jen státy 
nato) a byla dost kontroverzní. navíc otevřela pandořinu schránku separa-
tistického hnutí na okrajích evropy.

a konečně clintonův nástupce g. W. bush, 43. prezident usa, rozpoutal 
dokonce dvě významné války. V roce 2001 to byl úder na odlehlý afghá-
nistán, tedy operace Enduring Freedom, která měla jasný mandát rb osn 
a v prvním dějství byla zcela bezproblémová. a o dva roky později zahájil 
operaci Iraqi Freedom 2003, která se stala vůbec nejkontroverznější americ-
kou válkou po roce 1990. nejenže neměla mandát rb osn, ale vyvolala i zá-
sadní nesouhlas několika významných členských států nato (Francie, srn, 
belgie a lucemburska). a navíc se po krátkém času překlopila ve vleklou 
asymetrickou válku doplněnou těžkými teroristickými údery na dva evropské 
státy, které se této války zúčastnily (Španělsko a Velkou británii).

Šestým faktorem je dlouhodobá a vážná nestabilita oblasti Blízkého vý-
chodu, která se v uplynulých letech přeměnila v líheň teroristických organi-
zací. tento faktor má dva základní rozměry – ekonomický a politický. eko-
nomický rozměr je dán obrovským ropným bohatstvím – v oblasti blízkého 
a středního východu se nachází přes 60 % celosvětových zásob ropy8 (téměř 
700 mld. barelů). politický rozměr je dán americkým odhodláním, bez ohledu 
na to, zda vládnou republikáni, či demokraté, nedopustit, aby se strategické 
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V postupu g. H. bushe se neprojevily ani typické rysy militarismu, tedy 
zveličování závažnosti bezpečnostních hrozeb, ani nadměrné spoléhání na 
vojenskou sílu. operace pouštní bouře byla uskutečněna až po vyčerpání 
všech nevojenských prostředků nátlaku a poté, co saddám Husajn odmítl 
stáhnout všechny své vojáky z kuvajtu za podmínky, že tam zanechají i veš-
kerou výzbroj, se kterou tam přišli. navíc 41. prezident usa uhájil určující 
vliv politického rozhodnutí před názory nejvyšších vojenských činitelů. re-
spektoval, že mandát rb osn dával oprávnění pouze k vytlačení iráckých 
vojsk z kuvajtu, nikoli však k tažení až do bagdádu12, po kterém volali nej-
vyšší vojenští činitelé.

bushův nástupce bill clinton (42. prezident usa, 1993–2001) se během 
svého prvního mandátu zaměřoval především na udržení pozice a vlivu jedi-
né supervelmoci, přičemž rozhodující důraz kladl nikoli na vojenské, ale pře-
devším na ekonomické a obchodní nástroje síly a působení usa ve světě.13 
upřednostňoval multilaterální řešení, do kterých chtěl co nejvíce zapojovat 
evropské spojence, a byl zdrženlivý při nasazování ozbrojených sil usa v za-
hraničí. ale ve svém druhém období přistoupil na jednu zásadní změnu – tou 
byla operace spojenecká síla 1999. ta již ve srovnání s operací pouštní bouře 
1991 neměla zmocnění užít všech nezbytných prostředků (proti byly rusko 
a čínská lidová republika) a nebyla záležitostí tak širokého mezinárodního 
společenství, byla zúžena na usa a na jejich spojence v nato.

pokud oba prezidenty budeme hodnotit podle přístupu W. r. Meada, 
můžeme konstatovat, že g. H. bush svým postupem navázal především na 
hamiltonovskou tradici, která přikládá velký význam silným a spolehlivým 
ozbrojeným silám, ale pod pevnou politickou kontrolou. zároveň s tím na-
plnil jacksonovský přístup, podle kterého je v případě války nutné nepřítele 
rozdrtit co nejrychleji a co nejprofesionálněji. a v neposlední řadě přinesl 
vlastní vklad wilsonismu – postupoval na základě několika po sobě jdoucích 
rezolucí rb osn a s podporou mezinárodního společenství, jež zahrnova-
lo státy všech kontinentů a civilizačních okruhů. bill clinton se od svého 
předchůdce odlišil větší návazností na jeffersonovskou tradici, která se vy-
značuje podporou svobody a demokracie ve světě, ale také snahou vyhýbat 
se mezinárodním konfliktům a válkám. V tomto směru postupoval velice 
podobně jako James carter (39. prezident usa, 1977–1981) a jeho mini-
str zahraničních věcí cyrus Vance. Důrazem na získávání nových pozic ve 
světě a především pak nových trhů navázal na hamiltonovskou tradici, která 

Tabulka č. 8: Historické faktory bezpečnostní 
a strategické kultury USA

Historické faktory bezpečnostní 
a strategické kultury USA Důsledek

odlehlost a nezranitelnost území usa vyhlášení války v zahraničí není považováno 
za problém

profesionální armáda již od konce druhé 
světové války

snadný postup při nasazování vojáků 
v zahraničí

statut jediné supervelmoci odhodlání nedopustit návrat jakéhokoliv 
kompetitora

angažovanost na blízském východě dlouhodobá podpora izraele 
a konzervativních arabských režimů

teroristické útoky z 11. 9. 2001
odhodlání k vojenské pomstě 
a k preemptivním úderům – jednoznačný 
politický a společenský konsenzus

Bezpečnostní kultura dvou prvních amerických prezidentů
po skončení studené války
prvním testovaným bude 41. prezident g. H. bush (1989–1993). ten do 

úřadu nastupoval v době, kdy se nečekaně rychle zhroutil sssr a usa se 
staly jednoznačným vítězem studené války. přesto však g. H. bush nejednal 
unilateralisticky, ani militaristicky. V odpovědi na saddámovu vojenskou 
invazi do kuvajtu a jeho následující anexi dal souhlas k přípravě rozsáhlé 
vojenské operace, ale až poté, co rb osn schválila zmocnění k užití všech 
nezbytných prostředků (rezoluce 678 z 29. 11. 1990). při přípravě operace 
pouštní bouře 1991 „plně bral v úvahu názory mezinárodního veřejného mí-
nění“11 a během pěti měsíců velkého diplomatického úsilí vytvořil dočasnou 
koalici 33 zemí. operace tak byla záležitostí skutečně velmi širokého me-
zinárodního společenství a při její přípravě byly dodrženy všechny zásady 
multilateralismu.
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neokonzervativní myslitelé psali o nezbytnosti překonat těžký vietnamský 
syndrom a za cestu k jeho definitivnímu překonání označili upevnění síly 
usa a jejich vlivu na světovou politiku (David, 2004: 838–839). Vyjadřovali 
kritická stanoviska k odkazu r. nixona, g. Forda a H. kissingera a zejména 
k jejich politice uvolnění, aby o to více připomínali odkaz r. reagana a jeho 
hard line policy. zpochybňovali politiku zadržování vůči iráku a stále čas-
těji volali po vojenském svržení saddámova režimu. D. cheney již v lednu 
1996 jako první rozsáhle pojednával o kladech i záporech vojenského svržení 
saddámova režimu.15

nejucelenější syntézou aktivistického pojetí americké zahraniční a bez-
pečnostní politiky se stal programový text neokonzervativců nazvaný Project 
for a New American Century (projekt nového amerického století, pnac).16 
na jeho hlavní myšlenky navázal Otevřený dopis prezidentovi USA z led-
na 1998, jehož přední signatáři D. rumsfeld a p. Wolfowitz, kteří připouštěli 
nebezpečí a těžkosti spojené se svržením saddáma Husajna, přesto však uza-
vírali, že ještě horší by bylo takové řešení oddalovat.

Mimořádně významnou událostí pro americké neokonzervativce se staly 
teroristické útoky z 11. 9. 2001, „daly jim příležitost, aby získali dominantní 
vliv v rámci administrativy“ (allin–simon: 2004–2005: 9). neokonzervati-
vismus se tak z někdejšího disidentského proudu stal dominantní (krautham-
mer, 2005), stal se ideologií, jejíž čas přišel právě díky teroristickým útokům 
z 11. 9. 2001 (smith, 2009: 75).

právě po 11. 9. 2001 američtí neokonzervativci vystupňovali tlak na vo-
jenské řešení iráckého problému. pouhé tři týdny po teroristických úderech 
r. kagan a W. kristol ve společném článku nazvaném „the right War“17 
zdůrazňovali nezbytnost svržení režimu v iráku ihned po porážce tálibánu. 
nemalý význam měla i ta skutečnost, že stejně aktivistický přístup k sad-
dámovu iráku od samého počátku plně sdíleli i přední politici státu izrael, 
zejména pak benjamin netanjahu, Šimon peres a ehud barak, kteří na strán-
kách amerického tisku otevřeně volali po preemptivním útoku na irák.18

po 11. 9. 2001 však nezůstalo jen u článků v denním nebo odborném tisku. 
Dalším dynamizujícím faktorem se stala stupňovaná aktivita proizraelské 
lobby v usa, jejíž páteří v usa je American–Israel Public Affairs Commi-
ttee (americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti, aipac), nátlaková 
skupina, která podle výše citovaných autorů nemá v dnešním světě žádného 

považuje stabilní mezinárodní uspořádání za jednu ze základních podmínek 
pro naplňování amerických ekonomických zájmů.

stručné srovnání dvou prvních amerických prezidentů po skončení stude-
né války tedy ukazuje, že v přístupu k mezinárodní bezpečnosti a válkám se 
neřídili žádnými neměnnými pravidly stranické příslušnosti. na jedné straně 
republikán vedl válku s jasným mandátem rb osn a předvedl přímo ukáz-
kový multilateralismus. na druhé straně demokrat, který nakonec souhla-
sil s válkou, přestože neměla zmocnění užít všech nezbytných prostředků. 
z těchto skutečností můžeme vyvodit, že při souběhu historických a politic-
kých faktorů nakonec záleží na mezinárodní situaci a na rozhodování kon-
krétního prezidenta a jeho nejbližších spolupracovníků, tedy na politickém 
faktoru daném tím, kdo právě zastává funkci prezidenta usa.

2.3.2 Politické faktory bezpečnostní kultury USA na počátku 21. století
po teroristických úderech z 11. září mnohé záviselo na tom, jak se zachová 
úřadující administrativa, v jejímž čele stáli prezident george W. bush, vice-
prezident Dick cheney a ministr obrany Donald rumsfeld. ti byli již před 
příchodem do bílého domu pod silným vlivem neokonzervativního proudu, 
který se vyprofiloval svébytnou interpretací teorie demokratického míru 
(tDM). američtí neokonzervativci kladli po skončení studené války důraz 
na nezbytnost návratu ke klíčovým hodnotám americké politiky, zejména 
pak na individualismus, šíření demokracie ve světě, volný trh s nejomeze-
nějšími státními zásahy, na americkou výjimečnost (exceptionalism) a v ne-
poslední řadě na militantní unilateralismus při prosazování amerických zá-
jmů ve světě (Dodge, 2010).

Sílící myšlenkový vliv neokonzervativního proudu
programovým manifestem neokonzervativního proudu se stal článek 

Williama kristola a roberta kagana ze září roku 1996. autoři volali po ná-
vratu k reaganovské zahraniční politice, zejména pak k důrazu na hegemo-
nismus a na včasné zásahy proti rogue states a proti teroristickým organiza-
cím. Další společný článek zveřejnili již v době, kdy se formoval tým okolo 
g. W. bushe, a uzavřeli jej slovy, že „jsou jen dvě možnosti: pokles americké 
síly, nárůst chaosu ve světě a nebezpečné 21. století, nebo reaganovské pře-
hodnocení americké síly a jejího morálního vůdcovství“.14
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jim takovou konečnou podobu, jež by co nejvíce odpovídala stanovenému 
politickému zadání.20

2.4.1 Kategorizace proliferátorů
činnost výše zmiňovaných orgánů vycházela z politického zadání bushovy 
administrativy, která v roce 2002 označila státy usilující o vybudování vlast-
ních jaderných potenciálů pojmem „proliferátoři“ a rozdělila je do dvou sku-
pin. Do první skupiny byli zařazeni tzv. de facto proliferátoři (izrael, indie, 
pákistán), kterým nepřisuzovala nepřátelské záměry ve vztahu k usa. zato 
druhá skupina, tvořené irákem, íránem a klDr, dostala název nepřátelští 
proliferátoři a byly jim přisouzeny agresivní záměry ve vztahu k usa (lit-
wak, 2002–2003: 67). na základě této percepce hrozby nepřátelských proli-
ferátorů byla v prosinci 2002 vypracována „národní strategie boje proti ší-
ření zbraní hromadného ničení“ (National Strategy to Combat Weapons of 
Mass Destruction). ta výslovně uvedla i možnost, že usa mohou nepřátel-
skému proliferátorovi zasadit zdrcující úder, kterému se předem nekladou 
žádná omezení.21

Jako nejnebezpečnější proliferátor, a tím pádem i jako nejnaléhavější 
bezpečnostní hrozba pro usa a pro jejich strategické spojence byl vyhod-
nocen saddámův režim v iráku. a tak se irák stal po afghánistánu druhým 
místem, kde mělo být uplatněno tzv. terapeutické bezpečnostní paradigma 
(Humphrey, 2009: 59–70), jehož podstatou je přesvědčení, že usa jsou po-
volány k tomu, aby identifikovaly problémy bezpečnosti kdekoli na světě 
a aby zároveň s tím stanovily a prosazovaly řešení, jež považují za nejvhod-
nější. V obou případech se přitom prosadily dva nosné nástroje – ideologie 
a vedení válek – a v iráku usa ve velkém rozsahu využívaly „ideologický 
nástroj před rozpoutáním války a ideologické metody v zájmu legitimizování 
imperiálního vměšování do záležitostí jiných států při nastolování nového 
celosvětového uspořádání“ (kapferer, 2004: 64–71).

během přípravy vojenského úderu na irák se systematicky a s velkým na-
sazením lidských sil i technických prostředků shromažďovaly argumenty ve 
prospěch dvou zásadních tezí: saddám byl zapleten do teroristických útoků, 
saddám vlastní silný arzenál zbraní hromadného ničení (zHn) a chystá se je 
použít proti usa a jejich spojencům. tvrdilo se, že úder byl příliš sofistiko-
vaný na to, aby jej mohla provést teroristická skupina bez podpory nějakého 

vážného konkurenta. nejdůraznějším hlasatelem této lobby v bushově admi-
nistrativě se stal náměstek ministra obrany p. Wolfowitz.

Přímý vliv neokonzervativismu na bezpečnostní politiku administrativy
V etapě přípravy vojenské odpovědi na 11. 9. 2001 se v usa spojily dva 

významné politické proudy. první z nich představovaly výše vzpomínané 
špičky neokonzervativního myšlenkového hnutí, druhý pak viceprezident 
D. cheney a ministr obrany D. rumsfeld a další vlivní politici z tábora re-
publikánských politiků. symboly jejich personálního propojení se stali ze-
jména p. Wolfowitz, náměstek ministra obrany, a l. libby, šéf sekretariátu 
viceprezidenta cheneyho. klíčovým rozhodovacím orgánem se znovu stala 
Federální rada pro národní bezpečnost (National Security Council), jež za 
clintona nebyla příliš uznávaná a v níž se několikrát týdně scházel tým nej-
vlivnějších činitelů: g. W. bush, D. cheney, c. powell, D. rumsfeld, c. rise, 
J. negroponte (velvyslanec usa při osn), p. Wolfowitz. zároveň s tím se 
však při úřadu viceprezidenta vytvořil další rozhodovací orgán, jehož činnost 
řídil lewis libby. Viceprezident D. cheney vytvořil svůj vlastní orgán na 
způsob nsc a dosadil do něho dvanáct zkušených specialistů (Daalder–lin-
dy, 2003: 59), a tak se zmocnil ústřední role v politice národní bezpečnosti 
usa po 11. 9. 2001.

2.4 prezident g. W. bush a jeho doktrína regime change policy

Velmi důležitou úlohu při přípravě americké odpovědi na 11. 9. 2001 sehrá-
vali nejvyšší činitelé amerického ministerstva obrany. brzy po 11. září byly 
vytvořeny dvě významné pracovní skupiny podřízené náměstkovi ministra 
obrany Douglasi Feithovi. první z nich, skupina pro boj proti terorismu (Po-
licy Counterterrorism Evaluation Group), měla za úkol hledat důkaz o spo-
jení mezi irákem a al-káidou, druhá, skupina pro speciální plánování (The 
Office of Special Plans), byla pověřena shromažďováním všech údajů, které 
by mohly být využity ke zdůvodnění války v iráku. navíc po celou dobu pří-
prav vojenského úderu na irák pracovala v pentagonu zvláštní skupina,19 jež 
měla za úkol důkladně vyhodnocovat všechny zprávy přicházející ze cia 
a z Dia (Defense Intelligence Agency; Vojenská zpravodajská služba) a dávat 
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styl, jež vyvolávají nenávist radikálních islamistů. Vyústilo v idealistické 
rozhodnutí měnit svět podle vlastních představ a norem. souhrnným výsled-
kem vyhodnocování hrozby globálního terorismu se stala politika Regime 
Change Policy, jejíž podstatou je svrhávání nepřátelských režimů a postupná 
přeměna světa podle představ usa (Haas, 2005). Důraz na Regime Change 
Policy cestou vojenských úderů je předmětem kritiky řady významných ame-
rických autorů. někteří to považují za důkaz, že „základní charakteristikou 
neokonzervatismu je sklon k nadsazování hrozeb národní bezpečnosti a důraz 
na vysoký stupeň obranné připravenosti“ (Freedman, 2004b: 247). Jiní do-
konce psali o „nebezpečí, které představují válkychtiví intelektuálové, kteří 
šíří svůdnou iluzi o schopnosti ameriky přeměňovat vzdálené státy k obrazu 
svému“ (Heilbrunn, 2008: 91).

Tabulka č. 9: Politické faktory bezpečnostní a strategické kultury USA

Konkrétní politické faktory … a jejich důsledky
silné pravomoci prezidenta usa snadný postup při vyhlašování válek

triumvirát g. W. bush–D. cheney– 
D. rumsfeld

silné odhodlání pro aktivistickou politiku 
Regime Change Policy

přístup k válkám většího rozsahu převládající názor, že mohou být vedeny  
i bez mandátu rb osn

teroristické útoky z 11. 9. 2001 odhodlání svrhnout režimy v afghánistánu 
a v iráku

přístup k válce v iráku konsenzus politický (republikáni vs. 
demokraté) i společenský (vláda vs. veřejnost)

přístup 43. amerického prezidenta k hrozbě globálního terorismu je čas-
to označován pojmem „bushova doktrína“ (gordon, 2006). tento výraz je 
v další části textu používán jako charakteristika přístupu g. W. bushe k za-
jišťování bezpečnosti usa. teoretickým základem je hodnocení roberta 
Jervise, který pojednává o čtyřech základních pilířích bushovy doktríny 
(Jervis, 2003: 365). první pilíř spočívá v důrazu na vnitropolitické uspořá-
dání států dnešního světa – pokud je nějaký režim považován za diktátorský 

státu (clarke, 2004: 32). zvlášť významnou úlohu v době vrcholících příprav 
sehrála osobní angažovanost viceprezidenta, ministra obrany a jejich nejbliž-
ších spolupracovníků. na konci roku 2002 a na počátku roku 2003 uskutečnil 
D. cheney několik návštěv sídla cia, které měly demonstrativní či dokonce 
zastrašovací poslání (Freedman, 2004a: 28). Vyvrcholením tohoto přístupu 
k arzenálu iráckých zHn jakožto klíčovému důkazu se stalo rumsfeldovo 
vyjádření ze srpna 2003, že nedostatek důkazů o zničení těchto zbraní není 
důkazem, že tyto zbraně tam skutečně nejsou (absence of evidence is not the 
same as evidence of absence).22

2.4.2 Tři klíčové Bushovy projevy
na základě dvou hlavních, byť neprokázaných argumentů, se postupně bu-
dovala rozsáhlá konstrukce, jejíž závěrečná podoba se dostala do několika 
prezidentových projevů. prvním z nich bylo Poselství o stavu unie předne-
sené v lednu 2002. V něm se již naplno projevily „hlavní analytické katego-
rie amerických konzervativců“ (Dodge, 2010: 1275), zejména pak tvrzení 
o tom, že usa byly vystaveny „bezobdobnému nebezpečí, které měly před-
stavovat ‚desetitisíce vycvičených teroristů‘“23, připravujících další zákeřné 
zničující údery na usa.

Další významný projev sepsaný pod určujícím vlivem hlavních analytic-
kých kategorií amerických konzervativců pronesl g. W. bush v létě 2002 na 
vojenské akademii ve West pointu. Jeho námětem už bylo nejen hodnocení 
bezpečnostních hrozeb, ale také nástin dalšího postupu usa. prezident v něm 
položil hlavní důraz na americký excepcionalismus, na příležitost i povinnost 
budovat celosvětový mír založený na lidské svobodě.24

a konečně třetí v řadě svých klíčových projevů pronesl g. W. bush v cin-
cinnati 8. 10. 2002, tedy jen několik dní před klíčovým hlasováním kongresu. 
prezident ve svém projevu zdůraznil tři základní argumenty:25 irák a al-káida 
mají společného nepřítele, kterým jsou usa, saddám Husajn se nepokrytě 
radoval z teroristických útoků na usa, během uplynulých let se mezi oběma 
stranami uskutečnilo několik setkání na vysoké úrovni, irák poskytl teroris-
tům odborný vojenský a záškodnický výcvik. obšírněji se vrátil k otázce dů-
kazů a vyhlásil: „tváří v tvář evidentní hrozbě nemůžeme čekat na konečný 
důkaz, kouřící zbraň, protože by to mohlo mít podobu jaderného hřibu.“26

bushovo hodnocení tzv. irácké hrozby se odvíjelo od přesvědčení, že se 
usa staly terčem útoků proto, že představují hodnoty, myšlenky a životní 
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nejvýznamnějším dokumentem strategického plánování z této doby je 
„národní bezpečnostní strategie“ (National Security Strategy, nss;) ze 
září 2002, dalšími důležitými dokumenty jsou „národní strategie boje proti 
šíření zHn“ (2002), Global Posture Review 2003, nss 2006 a v nDs 2008. 
nedílně s tím se tato část kapitoly zastaví u operace iraqi Freedom 2003, aby 
ji zhodnotila z pohledu bezpečnostní i strategické kultury.

Národní bezpečnostní strategie 2002
tento dokument vyjadřuje základní filozofii bushovy administrativy na 

poli národní i mezinárodní bezpečnosti. Jeho základní charakteristika se 
odráží již v samotném úvodu – ten, stejně jako výše vzpomínané bushovo 
Poselství o stavu unie z ledna 2002, převzal základní analytické kategorie 
neokonzervativního proudu. zdůraznil odhodlání bushovy administrativy 
„aktivně šířit naději, demokracii, rozvoj, volný trh a volný obchod do všech 
koutů světa“.

Ve výchozí doktrinální části věnované rozboru a hodnocení bezpečnost-
ních hrozeb nss 2002 upozornila na tři nejnaléhavější. první z nich je tero-
rismus, definovaný jako politicky motivované násilí proti nevinným. Druhá 
hrozba vyplývá z přesvědčení, že dnešní svět je nebezpečnější, než byl v době 
studené války. tento závěr se odlišuje od názoru většiny evropanů, ale je 
plně pochopitelný. usa od občanské války nezažily na svém území žádnou 
bojovou činnost a také během studené války jejich stratégové pracovali na 
takových scénářích, které by případnou třetí světovou válku pokud možno 
omezily na evropu a na jiné světadíly, ale uchránily by území usa. nikdy 
předtím nebyly zasaženy tak jako v případě 11. 9. 2001, a tím lze vysvětlit 
jejich velké znepokojení novými hrozbami.

z hlediska bezpečnostní a strategické kultury se nss 2002 vyznačuje 
dvěma hlavními charakteristickými rysy: příklonem k militarismu a k uni-
lateralismu. první z těchto rysů nss 2002, tedy militarismus, je zakotven 
ve velkém důrazu na úlohu a význam vojenské síly, na „potvrzení ústřední 
úlohy vojenské síly usa“ a na odhodlání „budovat a udržovat obranyschop-
nost mimo dosah jakéhokoli vyzyvatele“ (nss, 2002: 29). nedílně s tím 
nss 2002 zdůrazňuje, že usa nebudou váhat použít svoji vojenskou sílu 
k preemptivním, tedy předstihujícím úderům zasazovaným v zájmu ochrany 
usa, jejich ozbrojených sil v zámoří a také v zájmu bezpečnosti spojenců 
(tamtéž: 15).

a nekooperativní, může být označen za bezpečnostní hrozbu pro usa a vo-
jensky svržen, nahrazen jiným a daná země může být po určitou dobu vo-
jensky okupována (Haas, 2005). Druhým pilířem je odhodlání prosazovat 
„novou, důraznou politiku“ za situace, kdy žádný z tzv. rogue states nemá 
prostředky, aby mohl zaútočit přímo na usa, tzn. že usa povedou preven-
tivní, nikoli preemptivní války.

třetím pilířem se stalo rozhodnutí postupovat unilaterálně, kdykoliv to 
bude potřeba, a konečně čtvrtým je přesvědčení, že stabilita a mír ve světě si 
vyžadují, aby si usa uchovaly své prvořadé postavení ve světové politice. 
Jde o odhodlání „přecházet jakékoliv námitky spojenců, pokud to usa budou 
považovat za nezbytné k dosažení svých strategických cílů“ (tamtéž: 375). 
V tomto pilíři bushovy strategie se tak projevil „všeobecně přezíravý přístup 
k mezinárodním pravidlům, smlouvám a bezpečnostním partnerstvím“ (iken-
berry, 2009: 53). čtvrtý pilíř položil důraz na uchování americké hegemonie 
v dnešním světě, na odhodlání zabránit, aby se ve světové politice objevil 
stát, který by se v rovině vojenské síly mohl stát vyzyvatelem spojených 
států podobným sovětskému svazu v době studené války. prezident bush to 
v roce 2002 vyjádřil slovy, že „amerika musí svoji vojenskou sílu udržovat 
mimo dosah jakéhokoli vyzyvatele“.27

V bushově doktríně se tedy odráželo odhodlání vlastní představy o me-
zinárodním uspořádání bez ohledu na názory jiných států či mezinárodních 
organizací a jakýmikoli prostředky, včetně vojenských. Jejím souhrnným 
charakteristickým rysem se stalo propojení mezi šířením svobody a demo-
kracie jako cíle a užíváním vojenské síly jako nástroje (Hendrikson–tucker, 
2005: 21). Jejími hlavními charakteristickými rysy byly unilateralismus, pre-
emptivní války a šíření demokracie (porter, 2009: 286). byla svým založením 
aktivistická a idealistická.

2.4.3 Klíčové doktrinální dokumenty Bushovy administrativy
tato část kapitoly čtenáře seznámí s klíčovými doktrinálními a strategickými 
dokumenty, které byly v usa schváleny v prvním desetiletí 21. století. bude 
je představovat a posuzovat především pod úhlem jejich přístupu k bezpeč-
nostním hrozbám postkonfrontačního světa a dále pak také podle toho, zda 
tváří v tvář těmto hrozbám upřednostňovaly politické či vojenské nástroje, 
zda se více zaměřovaly na multilateralismus nebo unilateralismus.
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tomu o preemptivních úderech lze podle litwaka hovořit pouze v tom přípa-
dě, když prokazatelně existuje hrozba, že nepřátelský stát již plánuje bezpro-
střední útoky za použití zHn.

Dalším tématem se staly možné mezinárodní dopady amerického příklonu 
k preempci. Dva přední odborníci ze stanley Foundation varovali, že nss 
2002 by mohla zapůsobit jako precedens směřující až k rozkladu dlouhodobě 
budovaného mezinárodního práva. zdůvodnili to slovy, že když usa pova-
žovaly saddámův irák za hrozbu a vojensky na něj udeřily, co potom může 
bránit tomu, aby stejně tak postupovala indie v případě pákistánu, rusko ve 
vztahu ke gruzii nebo člr k tchaj-wanu? (korb–Wadhams, 2006).

Hodně komentován byl také odklon od multilateralismu a příklon k unila-
teralismu. zazněl názor, že nss 2002 je strategií země, jež je ve válce a jejíž 
nejvyšší političtí činitelé jsou posedlí vojenskými nástroji. „netrpěliví“ na 
poli diplomacie výrazně degradovali význam formálních aliancí, postupně 
zmilitarizovali vnitrostátní bezpečnost (homeland security) (kirchner–sper-
ling, 2007: 179), na nato začali nahlížet jako na uskupení, ze kterého mo-
hou vybírat jednotky při formování koalic sestavovaných pro jednu konkrétní 
misi, při níž mají podporovat nebo nahrazovat americké jednotky v zahraničí. 
završením tohoto bushova přístupu se stal záměr spoléhat se především na 
koalice států, které jsou ochotné a schopné realizovat rovnováhu sil potřeb-
nou pro šíření svobody.

přístup ke spojencům byl ve vnitroamerické debatě hodnocen jako „nový 
unilateralismus, jež má za cíl posilovat americkou moc a bezostyšně ji uplat-
ňovat ve jménu cílů, které sám stanovuje“ (krauthammer, 2001). Jedním 
z nejtvrdších kritiků takového přístupu se stal philip gordon z brookings 
institution – vytkl mu především to, že „vítá ty spojence, kteří se k němu 
přidají, ale že zároveň s tím není ochoten za jejich podporu platit jakýmikoli 
kompromisy“ (gordon, 2007–2008: 35).

Národní strategie boje proti šíření ZHN
Dalším důležitým dokumentem se stala v prosinci 2002 schválená Nati-

onal Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (nscWMD). Je to 
souhrnná odpověď na jev, který usa považují za nejnaléhavější hrozbu na 
počátku 21. století. Vychází z obavy, že existují nebezpečné státy či orga-
nizace, které zHn nechápou jako nástroj nejkrajnějšího řešení, nýbrž jako 
nástroj, který by mohl sloužit k vyvažování konvenční převahy usa a navíc 

při vymezování významu vojenské síly nss 2002 vykazuje dva základní 
přístupy, které jsou typické pro militarismus. prvním z nich je vyhlášené 
odhodlání udržet stávající vojenskou převahu USA nad zbytkem světa, a to 
na neomezeně dlouhou dobu. nss 2002 položila velký důraz na výlučnost 
amerických vojenských schopností a na odhodlání kdykoli je využít v zájmu 
naplňování vytyčených cílů (Dodge, 2006). Druhým projevem militarismu 
v rámci nss 2002 se stalo zaměření na preempci. nss 2002 preempci vy-
mezila jako nový přístup usa k bezpečnostním hrozbám světa po skončení 
studené války. přitom stanovila, že preempce by měla být uplatňována ve 
dvou hlavních situacích:

● když už nelze uplatňovat odstrašování, protože by nefungovalo. cílem 
preemptivních úderů by v takovém případě byly buď nestátní organizace, 
nebo tzv. darebácké státy, které logiku odstrašování prostě nepřijímají;

● bezpečnostní hrozby spojené s případným použitím zHn by byly velmi 
vážné a naléhavé a obsahovaly by potenciál škod nedozírných rozměrů.

Druhý ze základních rysů nss 2002, důraz na unilateralismus, se projevil 
v tom, že ve srovnání s předcházejícími dokumenty přiřkla nesporně menší 
význam multilaterálním přístupům při dosahování amerických cílů v oblasti 
bezpečnosti. na žádném místě nss 2002 se nehovoří o úloze osn a její 
rady bezpečnosti ani o významu mezinárodního práva. pokud jde o vztah 
ke spojencům, nss 2002 sice uznává význam nato, ale zároveň s tím zdů-
razňuje, že „aliance musí být schopná zasáhnout, kdekoliv jsou naše zájmy 
ohroženy“ (nss, 2002: 25). Vyjmenovává úkoly, které nato musí splnit 
(tamtéž: 25–26), a uvádí, jaká zlepšení na poli vojenských schopností tehdejší 
administrativa očekávala od svých spojenců. přitom ale nikde není zmíněno, 
že by ji zajímaly také jejich názory na svět po roce 1990 a na případné alter-
nativní přístupy k bezpečnostním hrozbám.

zveřejnění nss 2002 vyvolalo rozsáhlou a velice intenzivní debatu o ně-
kolika významných tématech. prvním z nich se staly preventivní a preemptiv-
ní války. přední americký odborník na toto téma robert litwak (litwak, 
2002–2003: 62) napsal, že o preventivním zásahu v rámci boje proti prolife-
raci zHn lze hovořit v případě izraelského útoku na irácký jaderný reaktor 
v osiraku v červnu 1981. tento cíl nepředstavoval pro izrael naléhavou hroz-
bu, ale tehdejší premiér begin nařídil úder v obavě, že v případě nečinnosti 
by irák mohl svůj civilní jaderný program zneužít k výrobě jaderných zbraní 
a ty už by pro židovský stát představovaly naléhavou životní hrozbu. naproti 
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k militarismu, k využití zdrcující vojenské převahy. přístupem k osn a ke 
spojencům v rámci nato naplnil základní charakteristiku unilateralismu.

V následujících letech byly oba doktrinální dokumenty z roku 2002, tedy 
nss 2002 a nscWMD, stále více posuzovány ve světle v té době už při-
pravované události celosvětového významu, kterou se stala operace irácká 
svoboda. pod tímto zorným úhlem se nakonec ukázalo, že „byly zcela na 
míru přizpůsobeny bushovu rozhodnutí jít do války proti iráku“ (berensko-
etter, 2005: 79).

2.5 Operace irácká svoboda jako bojový test 
bezpečnostní a strategické kultury usa

tato operace je často nazývána druhá irácká válka. Je tomu tak z toho dů-
vodu, že byla vyhlášena 12 let po operaci pouštní bouře 1991, která byla od-
povědí na iráckou invazi do kuvajtu a na jeho následující anexi. obě tyto 
války v samém srdci arabského světa měly jednoho společného jmenovatele, 
a to jméno bush. první válku spustil george bush starší, tedy 41. prezident 
usa. Druhou válku zahájil jeho syn, 43. prezident usa. tím ale základní 
společné rysy v podstatě končí a do popředí vystupují vzájemné rozdílnosti.

první z obou srovnávaných válek měla jasný mandát rb osn, zatímco 
druhá jej postrádala. po skončení první z těchto válek nenastaly žádné vět-
ší problémy, zatímco druhá z nich vyústila ve vleklou asymetrickou válku 
doprovázenou sérií teroristických útoků v iráku i v evropě. stala se jedním 
z nejkontroverznějších rozhodnutí v celých poválečných dějinách usa, vy-
volala vážnou krizi uvnitř nato, svými vysokými náklady v řádu bilionů 
dolarů zatížila americkou ekonomiku a stala se i těžkou zkouškou pro americ-
kou armádu. bylo o ní napsáno mnoho knih, statí a článků, a tak zcela logicky 
nemůže chybět ani v této kapitole. Je jedním z jejích klíčových námětů.

2.5.1 OIF 2003 z pohledu bezpečnostní kultury
nedlouho po schválení „národní strategie proti šíření zHn“ se uskutečnila 
operace irácká svoboda 2003, která je označována také jako druhá irácká 
válka (20. 3. 2003–1. 5. 2003). při jejím posuzování z hlediska bezpečnostní 
kultury je třeba začít negativním hodnocením, a proto uvedeme, čím nebyla. 
nebyla spuštěna pod tlakem vojáků, nedošlo k ní tak, že by politické vedení, 

by mohl spojeným státům znemožnit, aby v oblastech svých životních zájmů 
zasahovaly v případě agrese proti jejich přátelům a spojencům (nscWMD, 
2002: 1).

podle amerického přístupu jsou izrael, indie a pákistán, jakožto tři nové 
jaderné státy, tzv. de facto proliferátory, kteří nezaujímají nepřátelský postoj 
k usa a ani je nechtějí ohrozit. proto nejsou považováni za hrozbu pro usa. 
zcela jinak se ale nahlíželo na irák, írán a klDr. tyto státy byly označeny 
za nepřátelské proliferátory (anthony–French, 1999: 359) a za hrozbu, proti 
které je nutné zasáhnout.

boj proti nepřátelským proliferátorům má podle této strategie spočívat na 
třech pilířích, jimiž jsou tzv. neproliferační politika (nonproliferation), ak-
tivní proti-proliferace (counterproliferation) a odstraňování následků ozbro-
jeného konfliktu za použití zHn. první ze tří pilířů strategie usa spočívá 
především v diplomatickém úsilí s cílem „odrazovat dodavatelské státy od 
spolupráce s proliferátory a tyto státy zase vést k tomu, aby ukončily své 
programy“ (nscWMD, 2002: 4). tato politika se bude zaměřovat na vy-
tváření mnohostranných programů a režimů, jejichž smyslem je bránit šíření 
jaderných, chemických a biologických zbraní a řízených střel jakožto jejich 
nosičů.

nejvýznamnější je druhý pilíř, jímž je zákaz šíření zHn, odstrašování 
a obrana a zmírňování následků v případě konfliktu za použití zHn. nosnou 
a také nejvíce diskutovanou část této roviny americké strategie představuje 
odhodlání, že „na použití zHn proti spojeným státům, proti jejich ozbroje-
ným silám v zahraničí nebo proti jejich přátelům a spojencům budou usa 
reagovat nasazením všech sil, včetně zbraní nejkrajnějšího řešení, tedy zHn“ 
(tamtéž: 4). podoba třetího pilíře by záležela na konkrétním rozsahu použití 
zHn.

také tento strategický dokument byl schválen v době, kdy bushova ad-
ministrativa stupňovala své zahraničněpolitické aktivity ve třech hlavních 
směrech. prvním z nich byl tlak na saddámův režim, druhým byl sílící ná-
tlak na rb osn (šlo o to, aby dala zmocnění „užít všech nezbytných pro-
středků“ proti iráku) a třetím směrem byl tlak na spojence usa (šlo o to, 
aby bezvýhradně podpořili záměr na vojenské svržení saddámova režimu). 
za této situace strategický dokument z prosince 2002 položil velký, ne-li 
rozhodující důraz na vojenské nástroje a na odhodlání nasadit je, kdykoli to 
podle názoru administrativy bude nezbytné. tím potvrdil pokračující sklon 
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stabilizace, sami rozhodovali o tom, kolik sil je pro oiF 2003 třeba a jaké 
jednotky mají být nasazeny (bacevich, 2007).

na přelomu let 2002 a 2003 tedy v usa došlo k jakémusi militarismu 
naruby: důraz na válku jako nástroj k dosahování politických cílů nevnu-
covali vojáci politikům, ale přesně naopak – vnutili jej politici vojákům. 
V rozhodnutí zahájit tuto válku za každou cenu a co nejrychleji ji ukončit 
se odrazilo bezpečnostně-politické uvažování, které bylo zcela typické pro 
43. prezidenta usa a pro jeho nejbližší spolupracovníky. především se v něm 
odrazil specifický způsob využití historických faktorů bezpečnostní a strate-
gické kultury usa.

administrativa prezidenta g. W. bushe šla do války v iráku s vědomím, 
že se bude bojovat daleko od území usa, jimž strategická výhoda odlehlos-
ti od iráckého bojiště zaručovala nezranitelnost. nasazení profesionálních 
jednotek nejsilnější a nejmodernější armády světa proti těžce zdecimované, 
beznadějně zastaralé a morálně vyhaslé irácké armádě dávalo záruku jasného 
vojenského vítězství (tamtéž). navíc byla tato vojenská výprava představo-
vána jako odpověď na teroristické útoky z 11. 9. 2001, a tak měla velkou 
podporu americké veřejnosti.

V neposlední řadě se v rozhodnutí spustit tzv. druhou iráckou válku od-
razil i faktor významu oblasti blízkého a středního východu. zcela výstižně 
to vyjádřil paul rogers, když napsal, že jedním z nosných záměrů celé této 
války bylo zajistit kontrolu ropných zdrojů v perském zálivu v době, kdy 
k nim stále silněji vzhlížela čína, kdy režimy v bagdádu a v teheránu byly 
považovány za nepřátelské a kdy klesala spolehlivost saúdské arábie (ro-
gers, 2007).

z výše shrnutých skutečností vyplývá, že prezident bush a jeho nejbližší 
spolupracovníci navázali na hlavní myšlenky dokumentu nazvaného Projekt 
nového amerického století a na hlavní myšlenky tzv. Wolfowitzovy doktríny. 
Vědomě se rozhodli pro aktivistickou politiku přeměny světa za použití vo-
jenské síly a prosazovali ji bez ohledu na stanoviska a zájmy mezinárodních 
organizací, jiných států a dokonce i přes výhrady svých spojenců. nesou roz-
hodující politickou odpovědnost za tzv. druhou iráckou válku, za její kladné, 
ale i záporné výsledky a v neposlední řadě i za její dopady na situaci v oblasti 
blízkého a středního východu a na mezinárodní bezpečnostní vztahy.

v daném případě administrativa prezidenta g. W. bushe, podlehlo nátlaku ze 
strany vojáků a nechalo si vnutit jejich názory a řešení.

bylo tomu přesně naopak – přípravy na tuto válku a samotné její zahájení 
byly výsledkem té skutečnosti, že po teroristických úderech 11. 9. 2001 byli 
američtí neokonzervativci jedinými, kdo nabízeli jasné a nanejvýš důrazné 
řešení nově nastalé situace (Muravchik, 2006). Jeden z jejich nejčelnějších 
představitelů mohl doslova v předvečer této války s velkým pocitem zado-
stiučinění napsat, že jejich „politika, jasně vyjádřená už v roce 1997, se stala 
politikou oficiální, stala se politikou americké vlády“ (kristol, 2003).

první charakteristický rys militarismu tedy v případě druhé irácké vál-
ky rozhodně naplněn nebyl, ale o to více byly naplněny jiné základní rysy 
militarismu, a to celkem čtyři. prvním z nich bylo zdůrazňování vojenské 
dimenze bezpečnostních hrozeb na počátku 21. století na úkor dimenzí nevo-
jenských. Druhým rysem militarismu bylo vyhlášení globálního terorismu za 
existenciální a smrtelnou hrozbu pro usa i pro celý svobodný svět a po něm 
následující vyhlášení celosvětové války proti terorismu (gWot) – což byla 
klasická ukázka vojenské odpovědi na hrozbu převážně politického charak-
teru. třetí rys se projevil vojenským řešením state to state, tedy vojenským 
úderem na vytypovaný stát, na irák. a konečně čtvrtým rysem bylo spoléhání 
se především na vojenské nástroje, na zdrcující vojenskou převahu a zniču-
jící vojenské údery, které dostaly jednoznačnou přednost před politickým 
vyjednáváním či stupňováním politického, diplomatického a ekonomického 
nátlaku. právě při přípravě a zahájení tzv. druhé irácké války se nejvýrazněji 
projevily prvky „militarizované zahraniční politiky“ (porter, 2009: 293).

Válka v iráku v roce 2003 byla spuštěna nikoli pod nátlakem vojáků, ale 
na základě zásadního politického rozhodnutí americké administrativy, pro 
kterou „se válka stala ústředním rysem politických reakcí…, a tak g. W. 
bush své prezidentství ve velkém rozsahu ztotožnil s rolí válečného preziden-
ta“ (andréani, 2004–2005: 33). byla vyústěním situace z přelomu let 2002 
a 2003, kdy „se střetli váhaví válečníci s jestřábími civilisty“ (Desch, 2007: 
99). aktivismus nejvyšších politických činitelů bushovy administrativy byl 
tak silný, že nejvyšší vojenští velitelé měli vážné výhrady k tomu, jak do 
vysloveně vojenských záležitostí vstupovali ministr obrany rumsfeld a jeho 
náměstek Wolfowitz. ti zlehčovali varování před iráckým odporem a mož-
ným odbojem, odmítali se zabývat požadavky generálů na zajištění poválečné 
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začíná zničujícími vzdušnými údery, na které navazuje rychlý postup obr-
něných jednotek pozemního vojska – v síle divize nebo i armádního sboru.

z pohledu bezpečnostní kultury se tedy oiF 2003 jeví jako svérázná po-
doba militarismu, jako válka, kterou politici vnutili vojákům. ale z pohledu 
strategické kultury vypadá zcela jinak. byla to pečlivě a profesionálně naplá-
novaná operace, jež v největším možném rozsahu využila obrovské převahy 
na poli vojenské technologie (zejména pak ncW), aby ve velmi krátkém 
termínu a při velmi nízkých ztrátách na vlastní straně splnila politické zadání 
zásadního významu.

a tento základní přístup zůstal zachován i po oficiálním ukončení oiF. 
Do popředí pozornosti vystoupila příprava vojsk k nasazování vojenské síly 
v zájmu naplňování zahraničněpolitických cílů na kterémkoli místě světa. 
Velkou prioritou se stala výstavba jednotek určených k rychlé projekci síly na 
velkou vzdálenost. bojová příprava amerických vojsk se zaměřila především 
na úkoly intervenčního a okupačního charakteru v místech, o kterých rozhod-
ne ta administrativa, která právě bude u moci. po vojenském svržení saddá-
mova režimu bushova doktrína nabyla podobu, v jejímž rámci je „koncepce 
odstrašování překonaná… jediným řešením je útok“ (ikenberry, 2002: 51).

2.6 bushova strategie jako mentální model

bushova doktrína byla i výrazně vyprofilovaným mentálním modelem, který 
se odrážel nejen v klíčových doktrinálních dokumentech, ale také ve zlomo-
vých rozhodnutích historického charakteru. V přístupu k bezpečnostním hroz-
bám byla velice kategorická, kladla důraz na jejich existenciální charakter, 
na jejich naléhavost a blízkost. Velmi významné a doslova směrodatné hod-
nocení vyjádřil viceprezident cheney v únoru 2002. tehdejší saddámův irák 
označil za smrtelnou hrozbu (mortal threat) pro usa a zdůvodnil to následu-
jícími argumenty: saddám usiluje o ovládnutí celého blízkého a středního 
východu, chce pod svoji kontrolu dostat celosvětově významné surovinové 
zdroje a vůči usa a jejich spojencům chce uplatňovat politiku jaderného vy-
dírání. z hlediska základního vymezení mentálních modelů se tedy jednalo 
o nanejvýš konfliktní vymezení původce bezpečnostní hrozby, o takové vy-
mezení, které jednoznačně předurčovalo další postup tehdejší administra-
tivy. Vyplývalo z něj, že byla zcela vyloučena možnost nekonfrontačního, 

2.5.2 OIF 2003 z pohledu strategické kultury
naproti tomu strategická kultura usa v letech 2001–2008 se jeví ve zcela 
jiném světle. američtí vojáci postupovali velice profesionálně. především 
správně vyhodnotili jak fyzický, tak i morální stav a možnosti iráckých vojsk, 
počítali se zastaralostí irácké výzbroje i taktiky, s jejich demoralizací a neo-
chotou bojovat za zcela zprofanovanou a nenáviděnou diktaturu. neočeká-
vali žádný zásadní odpor a ve vzdušné fázi bojů velice rychle vyřadili nejvý-
znamnější zbraňové systémy iráckých vojsk.

při přípravě pozemní fáze bojů se američtí vojáci rozhodli pro rychlé 
obchvaty hlavních ohnisek spíše symbolického odporu iráckých vojsk. na-
sadili nejlépe vyzbrojené a připravené jednotky – proti zaostalé a žalostně 
vy zbrojené irácké armádě nastoupilo čtvrt milionu profesionálů ze dvou mo-
derně vyzbrojených a dokonale připravených sborů profesionálních vojáků 
– z V. armádního sboru us army a 1. expedičního sboru námořní pěchoty 
(1. Marine Expeditionary Force, MeF). Jednotky V. armádního sboru během 
svého postupu z jihozápadu směrem na bagdád narážely jen na ojedinělý 
a slabý odpor iráckých vojsk. Jejich 10 000 bojových vozidel dokázalo zcela 
obejít několik důležitých měst a během pouhých tří dnů postoupit o 560 ki-
lometrů. z jihovýchodu pak stejně hladce pronikaly útvary 1. MeF.

součástí strategické kultury se stalo i nasazení přesně naváděné muni-
ce – na ni připadalo 70 % všech uskutečněných úderů ve srovnání s 15 % 
při operaci pouštní bouře v roce 1991. rozhodujícím činitelem amerického 
úspěchu bylo maximální možné využití předností strategické kultury počí-
tačově řízené války (Network Centric Warfare, ncW) – právě díky tomu se 
dosáhlo dokonalé souhry mezi všemi jednotkami, která vycházela z velmi 
spolehlivých zpravodajských informací. američtí vojáci tak během pouhých 
tří týdnů, nejrychleji a nejprofesionálněji, jak jen to bylo možné, zničili irácké 
ozbrojené síly a zmocnili se klíčových strategických míst. Do hlavního města 
iráku se dostali dokonce ještě rychleji, než si sami původně stanovili. Dosáhli 
naprosté kapitulace irácké armády a splnili politické zadání: svrhnout režim 
saddáma Husajna.

Vzdušně-pozemní operace v iráku byla naplánována jako operace se 
silným vojenským i psychologickým účinkem (Effects Based Operations, 
ebo),28 nazývaná shock and awe, a otevřela novou etapu při naplňování 
vojenských zásad bohatých zemí – využití technologického náskoku k vy-
tvoření zdrcující převahy, která umožní rychlé a úplné zničení nepřítele. ebo 
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v úvahu tehdejšího generálního tajemníka osn kofiho annana, že není nic, 
co by mohlo nahradit legitimnost, kterou poskytuje osn (blix, 2004). stejně 
tak se zcela přehlíželo i vyjádření tehdejšího francouzského prezidenta Jac-
quese chiraka, pronesené ve Versailles 21. 1. 2003 při příležitosti 40. výročí 
podpisu tzv. elysejské smlouvy, že válka není nevyhnutelná a že jediným 
rámcem pro legální a legitimní řešení je osn.

Hlavním argumentem amerického nátlaku na osn bylo tvrzení, že na-
stala doba, kdy rb osn musí ukázat, že je nezbytným orgánem k naplnění 
všech do té doby schválených rezolucí. symbolem stupňovaného nátlaku 
na osn a zejména na její radu bezpečnosti se stal velmi pateticky napsa-
ný dokument, tzv. Dopis osmi z 30. 1. 2003, pod který se vedle t. blaira,  
J.-M. aznara, s. berlusconiho a dalších stoupenců tvrdého postupu vůči 
iráku nakonec podepsal, doslova v posledních dnech svého mandátu, také 
tehdejší český prezident Václav Havel.

2.7 rozmístění ozbrojených sil usa ve světě (global posture review)

pod vlivem vojenského úspěchu oiF 2003 byl schválen další významný stra-
tegický dokument, a to Global Posture Review 2003. Jde o završující do-
kument tzv. bushovy doktríny vyznačující se soustředěností na upevňování 
a zdokonalování vojenské síly usa. V tomto konkrétním dokumentu byl 
hlavní důraz položen na rekonfiguraci sítě americké vojenské přítomnosti ve 
světě.29 gpr 2003 stanovila, že na jedné straně se bude snižovat počet vojen-
ských základen usa v zahraničí, ale na druhé straně se bude zvyšovat schop-
nost amerických jednotek k rychlému nasazení kdekoli ve světě. cílem je, 
aby jednotka o síle brigády mohla být nasazena na kterékoli místo světa do 
čtyř dnů a jednotka v síle divize během pěti dnů. strategický záměr byl vyjá-
dřen vzorcem 1–4–2–1, což znamená plná připravenost k obraně území usa, 
schopnost zasáhnout ve kterémkoli ze čtyř „kritických regionů“ (evropa, se-
verovýchodní asie, východní asie a střední východ), čelit naráz dvěma agre-
sím kdekoli ve světě a dosáhnout rozhodujícího vítězství včetně změny re-
žimu a následné vojenské okupace.

na základě výše uvedeného zadání připadá rozhodující úloha vzdušným 
silám. V jejich sestavě dále narostl význam „úsporných bombardérů“ a ne-
dílně s tím i bitevních letounů JsF, možná na úkor letounu F-22, který byl 

politického či diplomatického řešení a že již na počátku roku 2002 se na-
prosto jednoznačně počítalo s vojenským řešením.

cheneyho vyhraněné vymezení irácké hrozby se za několik měsíců od-
razilo ve významném projevu prezidenta bushe, předneseném 1. 7. 2002 
na vojenské akademii ve West pointu. V jeho první části byl dále upřesněn 
charakter hrozby: diktátoři vybavení zHn, kteří by tyto zbraně mohli buďto 
odpálit proti usa nebo by je mohli poskytnout teroristickým organizacím. 
Hrozba tedy byla charakterizována nanejvýš dramatickým způsobem.

zároveň s tím v bushově projevu otevřeně zaznělo i další upřesnění pří-
stupu k původci hrozby, a to hned ve dvou směrech. především se zcela 
jednoznačně vyloučilo jakékoliv zadržování, zavrhla se i ta možnost, že by 
pokračovaly inspekce osn a Mezinárodní agentury pro atomovou energii, 
přestože jak Hans blix (šéf unscoM, speciální mise osn pro irák), tak 
i Muhamad baradej (Maae) poukazovali na jejich pozitivní přínos. H. blix 
na konci ledna 2003 ocenil, že inspektorům byl umožněn přístup do všech 
zařízení a M. baradej ve stejnou dobu řekl, že nejsou žádné důkazy o jader-
ných aktivitách iráku.

i přes nedostatek důkazů o naléhavosti irácké hrozby se veškerá pozornost 
soustředila na vojenské řešení, konkrétně pak na preemptivní úder, jehož 
podstatou je to, že se nečeká na akci původce hrozby, ale naopak, zasadí se 
mu předstihující úder, aby se předešlo možnosti, že to bude on, kdo získá 
výhodu prvního úderu (Dodge, 2010: 1276).

Významnou součástí bushovy doktríny jakožto mentálního modelu se stal 
i vyhraněný přístup ke spojencům a k mezinárodním organizacím. z tohoto 
úhlu pohledu měl mentální obraz bushovy doktríny dva hlavní charakteris-
tické rysy. prvním z nich bylo prezidentovo památné, velmi vyhraněné vyjá-
dření z 18. 9. 2001, podle kterého mohli spojenci volit mezi dvěma krajními 
možnostmi vyjádřenými slovy: buď jste s námi, nebo jste s teroristy. nedlou-
ho poté, 6. 11. 2001, přišlo vyhlášení, že v boji proti hrozbě terorismu není 
možná žádná neutralita. Druhým rysem se stalo vyjádření ministra obrany 
rumsfelda na mnichovské bezpečnostní konferenci, že charakter a poslání 
mise určují složení koalice a nikoli naopak.

pokud jde o vztah k osn, doslova signifikantním projevem jeho mentál-
ního modelu se stal tvrdý nátlak ve dnech a týdnech, které předcházely zahá-
jení druhé irácké války (oiF 2003). bushova administrativa zcela přehlížela 
vyjádření tehdejších státníků o nezbytnosti zapojit do hry rb osn. nevzala 
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2.8 národní bezpečnostní strategie 2006

určujícím činitelem dalšího směřování bezpečnostní a strategické kultury 
bushovy administrativy se stal vývoj situace v iráku. tam již na podzim roku 
2003 nastala změna k horšímu – impozantně vyhraná válka se začala překlá-
pět ve válku vleklou a asymetrickou. Výsledkem se stalo neustálé zhoršování 
situace v iráku a nárůst počtu obětí na obou stranách. k dovršení všeho zlého 
se k vleklým a nemilosrdným soubojům a šarvátkám v iráku přidalo zhoršo-
vání situace v afghánistánu – takřka v reálném čase tam byly zanášeny me-
tody bojové činnosti odzkoušené v iráku, zejména pak sebevražedné atentáty, 
na dálku odpalované výbušné směsi, nástrahy a léčky, terorizování tamního 
obyvatelstva. stále častěji se hovořilo o irákizaci afghánistánu a o tálibáni-
zaci iráku.

pod vlivem neblahého vývoje na obou frontách bushem spuštěné celo-
světové války proti terorismu (gWot) stále více sílily kritiky jak v usa, 
tak i ve světě. tyto skutečnosti nutily bushovu administrativu k tomu, aby 
začala přehodnocovat svůj přístup k bezpečnostním hrozbám, ke spojencům 
a k nástrojům bezpečnostní strategie. první přehodnocení se odrazila ve dvou 
strategických dokumentech vypracovaných a schválených ve druhé polovině 
prvního desetiletí 21. století. těmito dokumenty se staly nss 2006 a zejména 
pak nDs 2008.

nss 2006 byla zveřejněna tři roky po oficiálním ukončení oiF 2003 a jsou 
v ní ve srovnání s nss 2002 obsaženy jak prvky shody a návaznosti, tak 
i některé nové přístupy a pohledy. shoda spočívá v zachování nejen vnitřní 
struktury dokumentu z roku 2002, ale i všech jeho tří nosných pilířů. nadále 
se používají pojmy „globální válka proti terorismu“, „preempce“ a „udržo-
vání vojenské nadvlády usa“.

naproti tomu se nové přístupy projevily ve třech hlavních oblastech. prv-
ním z nich se stalo pozměněné pojetí globálního terorismu jako hlavní bez-
pečnostní hrozby na počátku 21. století. nss 2006 představila dvoupilířovou 
strategii, která obsahuje nejen vojenské nástroje, ale také demokratizaci těch 
zemí, které jsou líhní terorismu. zároveň s tím přišlo rozšířené pojetí hro-
zeb – nss 2006 upozornila na význam energetické bezpečnosti a boje proti 
šíření zHn. Druhý posun se projevil důrazem na diplomacii a na podporu 
vnitřní přeměny režimů, které by mohly představovat hrozbu pro mezinárod-
ní mír a bezpečnost. a v neposlední řadě se prosadilo rozšíření prostoru pro 

koncipován vyloženě pro studenou válku. Velkou prioritou se staly bezpilotní 
letouny – nejen průzkumné, ale i úderné. Dopravní letectvo dostalo za úkol 
zvyšovat své schopnosti přepravovat mobilní jednotky vysoké pohotovosti.

pokud jde o jednotky pozemního vojska, jejich bojová příprava se za-
měřila především na rychlý postup s cílem využít ochromení nepřátelských 
vojsk po zničujících vzdušných úderech. Do popředí úkolů pro speciální síly 
se dostalo získávání a upřesňování informací nezbytných pro navádění pro-
středků vzdušného napadení. Dalším důležitým směrem se stalo zdokonalo-
vání schopností využívat při pozemních akcích jednotky opozičních sil (tzv. 
proxies) ochotných a motivovaných pro boj proti teroristickým organizacím 
a státům či vládám, které jim poskytnou útočiště. Mělo se tedy navazovat na 
zkušenosti získané při operaci allied Force 1999 v srJ, kde působily jed-
notky kosovské osvobozenecké armády (uÇk), a v afghánistánu, kde tuto 
úlohu sehrály jednotky severní aliance.

při stanovování úkolů pro vojenské námořnictvo byl položen důraz na 
urychlení výstavby nových letadlových lodí nezbytných pro překonávání již 
zmiňované „tyranie vzdálenosti“. právě z nich totiž mohou vzlétat bitevní 
letouny i vrtulníky. Dále bylo stanoveno, že ponorky budou modernizová-
ny tak, aby byly schopny namísto jaderných slbM odpalovat řízené střely 
s plochou dráhou letu vyznačující se kratším doletem (slcM), ale větší přes-
ností a menšími ničivými následky než slbM. Všechny tyto systémy mají 
být udržovány ve vysoké pohotovosti, aby byly schopny rychle zasáhnout na 
kterémkoli místě na světě.

první čtyřletý mandát 43. amerického prezidenta tedy vycházel z velmi 
ostře vyhraněného mentálního modelu, kterým byla tzv. bushova doktrína, 
a z jeho konfrontačního a silového uplatňování v zahraniční a bezpečnost-
ní politice usa. Jejími nejvýraznějšími projevy se staly dvě války vedené 
v islámském světě. ty na jedné straně odstranily dva nebezpečné režimy, jež 
bezesporu představovaly hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. na druhé 
straně se však nedlouho po jasných vítězstvích amerických vojsk překlopily 
v prohraný mír a ve dvě vleklé asymetrické války. Vyvolaly stále sílící kritiky 
v zahraničí a nedílně s tím i sílící pochybnosti v samotných usa. tento vývoj 
se pak postupně promítal i do vnitroamerické diskuse a také do obsahu nově 
schvalovaných doktrinálních dokumentů. prvním z nich se stala nová verze 
„národní bezpečnostní strategie usa“.
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proti násilné extremistické ideologii, která usiluje o rozvrácení mezistátní-
ho systému“. zcela nové je i strategické zarámování amerického přístupu 
k hrozbě globálního terorismu: nDs 2008 pojednává o tzv. dlouhé válce 
(long war), která bude mít dlouhé trvání, bude se odehrávat na více frontách 
a bude mít nejen vojenskou, ale také mnoho dalších rovin (nDs 2008 použí-
vá výraz multi-dimensional conflict).

nDs 2008 vyznívá jako odklon od sekuritizačního pohybu z let 2001–
2003, zejména pak od militaristického přístupu k bezpečnostním hrozbám 
dnešního světa (globální terorismus, rogue states, proliferace zHn). Doslova 
uvádí, že dlouhodobý boj proti násilnému extremismu není možné vyhrát 
v jedné rozhodující vojenské bitvě nebo kampani. Vytyčila cíl, který se zcela 
zásadně lišil od základní filozofie nss 2002, a to „prosazování mírové změny 
mezinárodního systému“. navíc se upřednostňování nevojenských nástrojů 
bezpečnostní kultury uplatnilo i v dalším směru nDs 2008, kterým je kon-
traproliferace, tedy snaha zabránit tomu, aby se zHn staly součástí výzbroje 
nepřátelských států.

Velmi důležitým rysem nDs 2008 je odklon od unilateralismu a od donu-
covací strategie. Ve všech kapitolách nDs 2008 se zdůrazňuje, že usa chtě-
jí při vedení své dlouhé války postupovat společně se spojenci, s partnery, 
s vládami a představiteli států, ve kterých budou působit. nDs 2008 přitom 
zavádí do té doby nebývalý výraz „široké spektrum partnerů“ a upřesňuje, 
že s nimi chce nejen spolupracovat, ale že jim chce poskytovat všestrannou 
a rozsáhlou pomoc při budování jejich schopností nezbytných pro zajišťo-
vání dlouhodobé bezpečnosti. Je to tedy pozitivní posun, posun znamenající 
odklon od donucovací strategie směrem k přesvědčovací strategii.

Důležitá je kapitola věnovaná schopnostem a nástrojům americké bez-
pečnostní strategie – ta za nezbytný předpoklad pro naplňování strategic-
kých cílů usa označuje posilování stávajícího systému aliancí a partnerství. 
zároveň s tím i rozlišuje možnosti pro strategickou spolupráci se spojenci. 
u některých spojenců nevylučuje politickou vůli a schopnost významného 
podílu na různých operacích, zatímco u jiných bude postačovat omezenější 
podíl (mělo by jít zejména o protiteroristické akce nebo o stabilizační pů-
sobení). Je to tedy výrazný odklon dělení evropy na novou a starou, jehož 
autorem byl D. rumsfeld.

V rámci zaměření na dlouhodobé preventivní působení je základním spo-
lečným jmenovatelem celé nDs 2008 pojem „jointness“. Jeho podstatou je 

spolupráci se spojenci v nato, s regionálními organizacemi a také s ngo 
– v tom se projevilo nesmírné zmírnění unilateralismu, jenž byl tak příznačný 
pro první volební období prezidenta g. W. bushe.

z výše uvedeného můžeme vyvodit, že nss 2006 nepřinesla zásadní pře-
hodnocení tzv. bushovy doktríny, ale obsahovala významné posuny v rovi-
ně nástrojů volených k dosahování cílů stanovených na nejvyšší politické 
úrovni. zmírnila dosavadní upřednostňování vojenské síly a jednostranného 
postupu, otevřela cestu pro návrat k využívání diplomacie a spolupráce se 
spojenci a s mezinárodními organizacemi. stala se prvním krokem k oslabení 
dosavadního militarismu sui generis, tedy militarismu v podání nejvyšších 
politických činitelů, který se vyznačoval přeceňováním vojenské dimenze 
bezpečnostních hrozeb a stejně tak i přeceňováním vojenských nástrojů 
bezpečnostní kultury. přinesla rovněž zmírnění dosavadního unilateralis-
mu a otevřela prostor pro postupný návrat k multilateralismu, zejména pak 
k uznání významu spolupráce s mezinárodními organizacemi a se spojenci.

2.9 národní obranná strategie 2008 jako první zásadní revize 
bushovy doktríny

Jestliže nss 2006 přinesla některé významné posuny, pak o dva roky poz-
ději přišly mnohem výraznější změny. ty jsou zakotveny v dokumentu na-
zvaném National Defense Strategy (nDs 2008), kterému se často říká „ga-
tesova doktrína“ – a to podle roberta gatese, jenž ve funkci ministra obrany 
usa nahradil tolik kritizovaného D. rumsfelda a zůstal v ní i po nástupu 44. 
prezidenta usa. nDs 2008 je prvním doktrinálním dokumentem, který ob-
sahuje výrazné změny ve srovnání s bezpečnostní a strategickou kulturou 
g. W. bushe. tyto změny se nejvýrazněji projevují ve čtyřech hlavních ro-
vinách, jimiž jsou přístup k hrozbě globálního terorismu, odklon od militari-
smu, posun od unilateralismu k multilateralismu a důraz na dlouhodobé pre-
ventivní působení.

pokud jde o přístup k hrozbě globálního terorismu, za hlavní bitevní pole 
boje jsou v nDs 2008 nadále označovány irák a afghánistán, což znamená 
plnou návaznost na dosavadní bezpečnostní strategii. ale zároveň s tím nDs 
2008 na rozdíl od předcházejících dokumentů už vůbec nepoužívá pojem 
Global War on Terror (gWot). ten je nahrazen výrazem „celosvětový boj 
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Tabulka č. 10: NSS 2002 vs. NDS 2008

Klíčová
témata NSS 2002 NDS 2008

Hrozba 
globálního 
terorismu

celosvětová válka proti terorismu 
(gWot); vojenské svrhávání režimů 
označených a za teroristické

celosvětový boj proti násilné 
extremistické ideologii usilující 
o rozvrácení mezistátního systému; 
dlouhodobý boj proti násilnému 
extremismu nelze vyhrát v jedné 
rozhodující vojenské bitvě nebo 
kampani.

Způsoby 
naplňování 
stanovených 
cílů

preemptivní války proti 
nedemokratickým a diktátorským 
režimům

prosazování mírových změn 
mezinárodního systému

Vztah ke 
spojencům

budování účelových koalic 
ochotných

orientace na široké spektrum 
partnerů

Nástroje 
bezpečnostní 
kultury

spoléhání na ozbrojené síly a na 
jejich schopnosti plnit úkoly na 
kterémkoli místě planety

jointness – důraz na propojené 
a vzájemně navazující využívání 
všech nástrojů

Důsledky

nadměrné spoléhání na vojenskou 
sílu;
vysoké náklady na vojenskou 
přítomnost ve světě;
hegemonie usa příliš ztotožňována 
s vojenskou silou

snaha o vyrovnanost mezi hard 
power a soft power;
omezování vojenské přítomnosti 
usa ve světě;
posun ambicí od hegemonie 
k leadershipu na základě 
přesvědčování ostatních

2.10 bilance 43. prezidenta usa

bezpečnostní kultura usa v letech 2001–2008, kdy funkci prezidenta usa 
zastával g. W. bush, se vyznačovala čtyřmi hlavními rysy: zveličováním bez-
pečnostních hrozeb, svérázným militarismem, silným sklonem k unilatera-
lismu a v neposlední řadě i svérázným revizionismem, který spočíval v od-
hodlání vynutit si změny ve vnitřní a potažmo i v zahraniční politice zemí 
islámského světa.

důraz na propojené a vzájemně navazující využívání všech nástrojů, které 
mohou a musejí být využívány v zájmu dosažení úspěchu v „dlouhé vál-
ce“. pojetí jointness je vysvětlováno ve dvou rovinách, jimiž jsou jednak 
konkrétní úkoly, jednak instituce a organizace, které mají tyto úkoly plnit. 
Mezi konkrétními úkoly dlouhodobého preventivního působení se vedle 
vojenských operací uvádějí zejména ekonomický rozvoj, budování nových 
institucí, nastolení právního státu, prosazování vnitřního usmíření mezi 
někdejšími nepřáteli, zajištění základních služeb pro obyvatelstvo, výcvik 
a výzbroj vojenských a policejních sil na místě zásahu, vybudování strategic-
kých komunikací, předávání civilních zkušeností. a při vysvětlování přístupu 
k in  stitucím a organizacím nDs 2008 zdůrazňuje, že ministerstvo obrany 
usa bude při naplňování svých cílů v zámoří dlouhodobě spolupracovat 
především s ministerstvem zahraničních věcí, s místními vládami a státními 
představiteli, s partnery i se spojenci, s mezinárodními organizacemi. Hlavní 
smysl preventivního působení je v nDs 2008 spojován s výrazem, který 
v předchozích strategických dokumentech zcela chyběl: jde o výraz „grie-
vancies“ (křivdy). pod ním se rozumí nejrůznější nespravedlnosti, které se na 
různých místech světa objevují v ekonomickém, sociálním i politickém uspo-
řádání – svým způsobem tedy jde o skutečnosti strukturálního charakteru, 
i když v nDs 2008 to tak výslovně není napsáno. nDs 2008 však vytyčuje za 
cíl tyto křivdy nejprve pochopit a potom je i odstraňovat, protože jsou velmi 
často hlavní příčinou vzbouřeneckých nebo dokonce teroristických aktivit. 
napravování křivd je považováno za způsob, jak znemožňovat, aby extremis-
té zneužívali těžkých podmínek, a jak bourat jejich struktury. V tomto směru 
se tedy nDs 2008 blíží k evropskému přístupu, který hovoří o „hlubokých 
příčinách nestability a o jejich nejvýraznějších příznacích a projevech“.30

nDs 2008 tedy ve všech čtyřech rovinách znamená výrazný odklon od 
základní filozofie tzv. bushovy doktríny, především pak od unilateralismu 
a militarismu. Vyznívá jako negace přístupů spojených zejména s vicepre-
zidentem cheyneyem, ministrem obrany rumsfeldem, jeho náměstkem 
Wolfowitzem, s analytiky kristolem a kaganem a dalšími. Je odklonem od 
nadměrného důrazu na vojenské nástroje zahraniční politiky a bezpečnostní 
strategie usa a na prosazování amerických strategických zájmů bez ohledu 
na názory a stanoviska jejich spojenců. Ve srovnání s předcházejícími pří-
stupy je nDs 2008 posunem směrem k multilateralismu a k vyváženému 
užívání všech nástrojů bezpečnostní politiky.
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a výrazně přizpůsobovali vojákům, jejich prioritám, názorům, zájmům a roz-
hodnutím. proto nelze hovořit o vyhraněném militarismu, ale spíše o busho-
vě neskrývaném sklonu k militarismu, nebo nanejvýš o jakémsi militarismu 
sui generis, a to hlavně ve smyslu spoléhání se především na vojenskou sílu.

naproti tomu k naplnění některých rysů militarismu došlo ve třech dů-
ležitých směrech: před oiF 2003 se zdůrazňoval vojenský rozměr bezpeč-
nostních hrozeb, od samého počátku se upřednostňovaly odpovědi zakládané 
na vojenské síle, došlo k výraznému navýšení vojenského rozpočtu usa 
s hlavním důrazem na zbraňové systémy sloužící k zasazování vojenských 
úderů na velkou vzdálenost od území usa. bezpečnostní kultura 43. prezi-
denta byla založena na přeceňování významu hard power na úkor soft power 
(nye, 2010: 223).

Dále se sklony k militarismu projevily v postupu nejvyšších činitelů ad-
ministrativy. g. W. bush, D. cheney a D. rumsfeld při prosazování svých 
rozhodnutí na přelomu let 2002 a 2003 používali zavádějící argumenty (exi-
stence silného arzenálu zHn a napojení na al-káidu), aby získali podporu 
americké veřejnosti pro válku v iráku. V neposlední řadě se naplnil i jeden 
formální rys militarismu: g. W. bush se jako vrchní velitel ozbrojených sil 
na rozdíl od svých předchůdců, kteří také vedli války (a zejména pak na 
rozdíl od svého otce), několikrát objevil ve vojenské uniformě – hlavně při 
oficiálním ukončení druhé irácké války 1. 1. 2003.

bushovy sklony k militarismu se nejvýrazněji projevily v případě operace 
irácká svoboda 2003 – ta byla pojata jako velká manifestace bezobdobné 
vojenské síly tváří v tvář hrozbě, jejíž skutečný vojenský rozměr byl výrazně 
menší než její rozměr politický či ekonomický (bacevich, 2008). během let 
2002 a 2003 se vytvořila specifická situace, kdy hlavními stoupenci války 
byli politici, zatímco vojáci byli podstatně zdrženlivější. zároveň s tím se 
prosadila výrazná strategická rekonfigurace ozbrojených sil usa a jejich 
bojová příprava se zaměřila na rychlé a soustředěné zásahy na kterémkoli 
místě planety.

V této souvislosti je velmi pozoruhodné hodnocení ulricha becka, který 
tvrdí, že v důsledku bushovy sázky na silnou vojenskou odpověď se dal do 
pohybu mechanismus chování, jež je v rozporu se zájmy civilizace (circle of 
decivilisation). po naprosto antihumánních a nemorálních teroristických ak-
tech přišla odpověď, která se zcela odklonila od zásad mezinárodního práva. 
V takovém postupu beck spatřuje rozpor s civilizačním posláním státní síly 

Zveličování bezpečnostních hrozeb
první ze základních rysů bushovy strategie, tedy zveličování bezpečnost-

ních hrozeb, byl výsledkem silného sekuritizačního pohybu a zdůrazňování 
vojenského rozměru bezpečnostních hrozeb spojených s terorismem a proli-
ferací zHn. bushova administrativa hovořila o jejich vzájemném propojení 
a označila je za hrozbu existenciálního charakteru a celosvětového rozměru. 
navíc je přímo spojila s irákem a s jeho domnělým arzenálem zHn, a tím 
jim dodala rozměr naléhavé hrozby vojenského charakteru, tedy hrozby, která 
vyžadovala preemptivní vojenský úder.

Militarismus sui generis
od přístupu k bezpečnostním hrozbám po roce 2001 se odvíjel i druhý rys, 

militarismus. prostor pro militarismus se před prezidentem g. W. bushem 
otevřel v typické zlomové situaci, kterou byly teroristické údery 11. 9. 2001. 
ty svým dopadem objektivně vyžadovaly ráznou odpověď, bez ohledu na 
to, kdo byl ve funkci prezidenta usa. odpověď bushovy administrativy na 
11. září byla bezesporu nanejvýš rozhodná a silná. Jak během oeF 2001, tak 
zejména při oiF 2003 byl nepřítel po vojenské stránce rozdrcen nejrychleji 
a nejprofesionálněji, jak jen to bylo možné.

základním projevem bushova svérázného militarismu bylo upřednostňo-
vání přímého násilí. se všemi nepřáteli, zejména pak s tálibánem, se saddá-
mem Husajnem a jeho režimem a následně i s iráckými vzbouřenci, se vždy 
jednalo jako s naprosto nedůstojnými nepřáteli. Dnes, s odstupem několika 
let však stále výrazněji vyniká jeden zásadní rozdíl – v případě oeF 2001 šlo 
o násilí vyprovokované, ale v případě oiF 2003 šlo o násilí nevyprovokova-
né. invaze do iráku a jeho následná okupace tak naplnily galtungovo pojetí 
militarismu jako zvláštního způsobu jednání.

bushův postup se jeví jako militarismus sui generis, jehož zvláštnost se 
projevovala ve dvou hlavních směrech. první z nich zahrnuje ukazatele, 
v nichž všeobecně uznávané projevy militarismu nebyly naplněny. Druhý 
směr obsahuje ty ukazatele, které jsou pro militarismus příznačné.

pokud jde o nenaplněné projevy militarismu, pak v období vlády 43. prezi-
denta usa nedošlo ani k nárůstu počtu vojáků na tisíc obyvatel, ani ke zvyšo-
vání početních stavů ozbrojených sil. stejně tak nelze tvrdit, že by se v usa 
prosadila výrazná a otevřená nadvláda vojáků nad politiky nebo nad civilní 
částí společnosti. a nedostalo se ani to, že by se američtí politici soustavně 
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tento přístup se naplno projevil „přeměnou george W. bushe z prezidentské-
ho kandidáta odmítajícího budování států v prezidenta píšícího dějiny jedné 
těžce zkoušené části světa“ (Fukuyama, 2006).

bushova politika v islámském světě, ať jakkoli motivovaná a zdůvodňo-
vaná, tedy jasně naplnila rysy revizionismu, byť to bylo „pouze“ v regionál-
ním, nikoli celosvětovém rozměru (thompson, 2010: 47). nejvýraznějším 
nástrojem a zároveň s tím i netypičtějším projevem revizionistické posedlosti 
prezidenta bushe a jeho dvou administrativ se staly dvě rozsáhlé války v is-
lámském světě. ty na jedné straně svrhly dva nenáviděné diktátorské režimy, 
ale na druhé straně si vyžádaly desetitisíce obětí z řad iráckého (údaje se po-
hybují od 100 až do 300 tisíc obětí), ale i afghánského civilního obyvatelstva 
a přinesly obrovské hmotné škody těmto dvěma islámským zemím, v nichž 
se intervenovalo.

zároveň s tím však obě války vedené v islámském světě vážně postihly 
také sousední země, zejména Jordánsko, sýrii a pákistán, které se staly cílem 
milionů iráckých, resp. afghánských uprchlíků. na poli lidské bezpečnosti 
(human security) se tak svým způsobem opakoval vývoj z osmdesátých let, 
kdy z afghánistánu do pákistánu utíkaly statisíce lidí – podle některých údajů 
jich bylo dokonce milion. po dvou amerických operacích se však počet ute-
čenců (refugees) ještě zvýšil, jejich počet je odhadován na dva až dva a půl 
milionů osob.

Vážným regionálním důsledkem revizionistické politiky 43. preziden-
ta usa se stala rozsáhlá destabilizace celého islámského světa. americká 
vojenská přítomnost v islámském světě je mezi muslimy hodnocena jako 
svatokrádežná, znesvěcující a ponižující okupace. ti nejnesmiřitelnější, jako 
např. Faisal shahzád, hovoří dokonce o predátorské americké politice vůči 
islámskému světu.31 na základě této interpretace se daří stále radikalizovat 
zejména mladé muslimy v arabském světě a posilovat vliv a agresivitu al-
-káidy v této části světa (Al Qaeda in the Arabian Pensinsula, aQap).

radikalizace arabského světa se navíc vzájemně doplňuje a umocňuje se 
soustavně sílící radikalizací stále početnější a vlivnější islámské diaspory 
v západní evropě. americká politika v okupovaných islámských zemích je 
trvale účinným argumentem pro nábor nejmilitantnějších muslimů z celého 
světa pro to, aby odjížděli bojovat na území okupovaná americkými vojáky.

(decivilisation of state force), a proto bushově doktríně postavené na válce 
proti terorismu vyčítá elasticitu koncepce nepřítele, jejímž výsledkem je, že 
„nikoli vyhlášení války ze strany nepřátelského státu, ale jednostranné vy-
hlášení tzv. ohroženého státu rozhoduje o tom, kdo bude příštím nepřítelem 
a proti komu bude směřovat vojenská intervence“ (beck, 2005: 21–24).

Výrazný unilateralismus
třetím charakterickým rysem bezpečnostní kultury usa v letech 2001–

2008 byl unilateralismus. bushova administrativa při svém postupu, zejména 
pak při vyhlášení druhé irácké války, nebrala dostatečný zřetel na zájmy 
a stanoviska ostatních aktérů mezinárodních bezpečnostních vztahů, čímž 
se odkláněla od zásady nerozlišování. Výrazně porušovala zásadu nedělitel-
nosti – spolupracovala jenom s těmi, kteří souhlasili (coalition of willing). 
nectila ani zásadu vzájemnosti, nerespektovala mezinárodní normy, rozpou-
tala velkou válku bez mandátu rb osn. bezpečnost usa nadřazovala nad 
bezpečnost ostatních států, což se nejvýrazněji projevilo spuštěním operace 
irácká svoboda – ve jménu upevnění bezpečnosti usa se prudce zhoršil bez-
pečnostní statut třicetimilionového státu a potažmo i celé oblasti tzv. velkého 
středního východu (Great Middle East).

Statutární, nebo revizionistická politika?
při celkové bilanci prezidenta g. W. bushe zbývá poslední otázka: po-

stupovaly usa v té době jako statutární velmoc, nebo se chovaly spíše jako 
revizionistický stát? z hlediska celosvětového, globálního uspořádání byly 
bezesporu statutární velmocí. Jejich jasně deklarovaným zájmem bylo ucho-
vat svůj statut jediné globální supervelmoci a nedopustit, aby se na poli glo-
bálních mezinárodních bezpečnostních vztahů objevil jakýkoliv vyzyvatel, 
který by mohl chtít svoji sílu a svůj vliv využívat k oslabování pozic usa 
a k prosazování zásadních změn mezinárodního uspořádání.

ale poněkud jinak se jeví politika 43. prezidenta usa ve vztahu k is-
lámskému světu. cílem bushových administrativ sice nebylo měnit hranice 
islámských zemí, ale otevřeně vyhlášeným cílem bylo měnit jejich režimy, 
jejich vnitřní a potažmo i zahraniční politiku. Velmi výstižně to vyjádřil Fran-
cis Fukuyama, když bushovu politiku oficiálně nazvanou Greater Middle 
East označil jako „ambiciózní sociální inženýrství“ a když dále uvedl, že 
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z největších selhání v amerických dějinách, protože po ní si usa vytvořily 
ještě více nepřátel, než měly před tím“. bushovu gWot označil za „kon-
traproduktivní doktrínu“, jež na jedné straně zdiskreditovala spojené státy 
a snížila jejich oblíbenost ve světě a na druhé straně výrazně rozšířila prostor 
pro nábor nových teroristů do sítě al-káidy. V koncepční části svého progra-
mu zdůraznil, že problémy dnešního světa nemohou ani zdaleka být řešeny 
jenom vojensky, ale také cestou dlouhodobého preventivního působení.

2.11.1 Hillary Clintonová a její důraz na mezinárodní spolupráci
Hillary clintonová (clinton, 2007), druhá z demokratických kandidátů, od-
soudila především bushův unilateralismus, v jehož důsledku se vážně zhor-
šily vztahy se spojenci, dále mu vytkla špatná rozhodnutí činěná na základě 
ideologických předsudků, velký nedostatek ochoty naslouchat i těm, kteří ne-
souhlasí nebo mají výhrady, a nadměrné spoléhání na vojenské nástroje. Vy-
slovila se především pro rozšíření spolupráce s mezinárodními institucemi 
a se všemi spojenci, pro stažení amerických vojsk z iráku a pro rozsáhlou di-
plomatickou iniciativu zaměřenou na obnovu mírového procesu na blízkém 
východě. zdůrazňovala, že rusko a čína by neměly být vnímány jen jako 
hrozby, ale také jako partneři, se kterými je třeba jednat a spolupracovat. za-
vázala se jednat tak, aby rusko a usa podstatně a ověřitelně snížily stavy 
svých jaderných zbraní a aby tím daly jasné poselství celému světu, že ne-
budou dále postupovat v rozporu se svými závazky v rámci smlouvy npt.

2.11.2 Barack Obama a jeho vize nového leadershipu
třetí kandidát, senátor barack obama, především odmítl bushovu snahu 
o přeměnu světa k obrazu svému, nadměrné spoléhání na vojenskou sílu a na 
vojenská řešení a přezíravý vztah ke spojencům (obama: 2007). za svůj cíl 
označil „nové pojetí leadershipu [vedoucí úlohy usa] ve světě na počátku 
21. století“. nemělo to být ani izolacionistické stažení usa ze světa, ani to, 
aby se zbytek světa podřídil americkým představám a cílům. obama kladl 
důraz na celosvětově sdílené pojetí společné bezpečnosti a společných hod-
not lidstva.

Dále obama volal po jasném stanovení poslání ozbrojených sil, přehod-
nocení vyzbrojovacích programů podle skutečných bezpečnostních hrozeb 
a jim odpovídajících potřeb ozbrojených sil. položil důraz na politické pod-
mínky úspěšnosti při jakémkoli nasazení ozbrojených sil usa: podpora ze 

Ekonomické důsledky Bushovy doktríny
bezpečnostní kultura založená na militarismu, unilateralismu a násilně 

prosazovaných změnách v islámském světě měla nejen politické, ale také 
vážné ekonomické důsledky. během prezidentství g. W. bushe se americký 
federální dluh zvýšil téměř trojnásobně (z částky 3,5 bil. usD, představu-
jících 35 % HDp, na 9 bil. usD, což činí 62 % HDp) a veřejné zadlužení 
na jednoho obyvatele narostlo o plnou polovinu, a tak toto období přineslo 
„největší fiskální erozi v celých dějinách usa“ (altman–Haas, 2010: 26–27). 
americká vnitřní zadluženost se dostala na nejvyšší úroveň, která se zazna-
menává od roku 1792. V důsledku toho se výrazně zvyšuje cena dluhové 
služby usa, snižují se příjmy státního rozpočtu i příjmy rodin, omezují se 
výdaje na zdravotnictví, školství, na sociální projekty, stále více se nedostává 
prostředků na zahraniční mise.

nedílně s nárůstem vnitřního dluhu se výrazně zvýšila i vnější zadlu-
ženost. usa se staly největším dlužníkem na celém světě, přičemž jejich 
největším věřitelem je čína, která drží celkem 22 % veškerých amerických 
státních dluhopisů. usa se tak během prezidentství g. W. bushe dostaly do 
situace, za které pro ně čínští bankéři představují větší nebezpečí než čínští 
admirálové (tamtéž: 30). právě tento aktér by mohl americké problémy vy-
volané válkami v afghánistánu a v iráku využít k tomu, aby se stal jedním 
z nových vyzyvatelů. ale to je problém, který je zatím velmi nejasný a dis-
kutabilní a který ozřejmí až vývoj v dalších letech.

2.11 prezidentské volby 2008

Významným mezníkem se staly prezidentské volby v usa v roce 2008. Je-
jich základním charakteristickým rysem byla silná polarizace nikoli podle 
vnitroamerických, ale podle zahraničněpolitických a bezpečnostněpolitic-
kých témat. nejostřejší střety se odehrávaly při hodnocení bushovy vojenské 
intervence v iráku. republikánští kandidáti vystupovali jako obhájci bushova 
dědictví, demokratičtí kandidáti jako jeho nesmlouvaví kritici.

barack obama do kampaně vstoupil jako jeden ze tří demokratických 
senátorů, kteří se shodli na velice kritickém přístupu ke strategii bushovy 
administrativy a na nezbytnosti jejího zásadního přehodnocení. první z těchto 
kandidátů, John edwards (edwards, 2007), označil válku v iráku za „jedno 
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Dalším velkým námětem kandidáta Mccaina bylo přehodnocení smlouvy 
npt, kterou on sám považoval za nevýhodnou pro usa. navíc přišel s názo-
rem, že osn a její rada bezpečnosti jsou příliš byrokratické a málo účinné, 
a proto by k nim usa měly zaujmout čistě účelový přístup – pokud rb osn 
dá mandát, bude dobře, pokud jej nedá, měly by usa konat i bez něho. záro-
veň s tím Mc cain představil i vizi alternativních mezinárodních organizací, 
před které by usa mohly předstupovat se svými případnými intervenčními 
záměry. Měly by jimi být nato a především pak liga demokracií. tu by 
vedle členských zemí nato měli tvořit spolehliví partneři, jakými jsou ze-
jména Japonsko, korejská republika, austrálie a nový zéland. společným 
jmenovatelem těchto zemí je dlouhodobě neochvějný kladný přístup k po-
litice usa, vyznačující se politickou podporou, finanční spoluúčastí nebo 
dokonce přímým vojenským podílem na intervenčních operacích.

společným rysem republikánských kandidátů tedy byl kladný přístup 
k bushově doktríně, včetně války v iráku. Dále se shodovali v kritických 
stanoviscích na adresu osn a v odhodlání podnikat vojenské intervence 
i bez mandátu rb osn. oba zaujímali kladné stanovisko k politice z po-
zice síly, k unilateralismu a k preemptivním vojenským operacím. zvláště 
pozoruhodná byla Mccainova myšlenka ligy demokracií. Její vytvoření by 
dalo možnost rozšířit počet řady států, s jejichž podporou mohou usa vždy 
počítat. stalo by se tak na úkor států, které měly k bushově politice výhrady 
(zejména tzv. banda čtyř, tedy Francie, srn, belgie a lucembursko) – ty by 
totiž mohly být odsunuty na okraj.

V prezidentských volbách 2008 tedy šlo z pohledu bezpečnostní a strate-
gické kultury skutečně o hodně. Šlo o to, zda usa budou pokračovat v linii, 
kterou nastolil 43. prezident, nebo zda budou pokračovat změny přístupů, 
které byly vyjádřeny již v doktrinálním dokumentu nDs 2008.

2.12 barack Obama a jeho prezidentská bilance

barack obama se díky vítězství ve volbách 2008 stal nejen 44. prezidentem 
usa, ale také dvanáctým americkým prezidentem v řadě, kterému je vy-
hrazena výsada dát souhlas k použití jaderných zbraní. pro úplnost si připo-
meňme tři základní skutečnosti. prvním jaderným prezidentem a také jediným, 
který použití těchto zbraní schválil, byl Harry truman, 33. prezident usa. 

strany spojenců, podíl usa na zastavování masového zabíjení kdekoli na 
světě a také na následující obnově a rekonstrukci.

obama se vyjádřil také pro aktivní spolupráci s ruskem, pro překonání 
přístupů z doby studené války, pro snížení dosavadního nadměrného spolé-
hání na jaderné zbraně a pro společné porozumění ve věci ratifikace smlouvy 
o zákazu jaderných zkoušek (cntbt). součástí jeho přístupu ke spolupráci 
s ruskem bylo i působení na írán, aby se vzdal svých jaderných ambicí, což 
samo o sobě byla další z nosných priorit jeho programu.

při hodnocení demokratických kandidátů z pohledu všeobecných kritérií 
bezpečnostní kultury je důležité to, že všichni se shodli na několika spo-
lečných přístupech a stanoviscích. prvním jejich společným jmenovatelem 
byl kritický postoj k bushově doktríně gWot, tedy celosvětové války proti 
terorismu. Druhý společný rys se vztahoval na způsoby uplatňování vedoucí 
úlohy usa ve světové politice – všichni demokratičtí kandidáti volali po po-
sunu od globální hegemonie ke globálnímu vedení (From Global Hegemony 
to Global Leadership). Dále se všichni shodli na tom, že vojenská řešení by 
měla přicházet až po vyčerpání všech nevojenských způsobů a postupů (last 
resort). čtvrtým společným rysem jejich programu bylo upřednostňování 
preventivního působení před preemptivními válkami a multilateralismu před 
unilateralismem.

pokud jde o konkrétní problémy mezinárodní politiky, všichni demokra-
tičtí kandidáti se shodli na nezbytnosti změny přístupu ke třem velkým vyzy-
vatelům, jimiž jsou ruská federace, čína a írán. zaujali názor, že tyto státy 
by neměly být posuzovány jenom jako hrozby, ale mělo by jim být nabídnuto 
také jednání o konkrétních námětech.

naproti tomu republikáni postavili dva kandidáty. první z nich, rudolph 
giuliani (guiliani, 2007), šel do voleb s platformou nazvanou „realistický 
mír“. Její základní myšlenka zněla, že idealismus je rámcem pro jeho dlou-
hodobé cíle, zatímco realismus představuje cestu vedoucí k jejich dosažení. 
zároveň s tím giuliani zdůrazňoval, že tzv. realistický mír může být dosažen 
jedině na základě síly, přičemž síla se musí vzájemně doplňovat s diplomacií.

Druhým republikánským kandidátem byl John Mccain. Východiskem jeho 
programu byl zásadní souhlas s bilancí 43. prezidenta, včetně jeho gWot 
a války v iráku. o ní napsal, že sama o sobě není špatná (Mccain: 2007), ale 
že potřebuje kvalitnější řízení a s tím samozřejmě vyčlenění dalších finanč-
ních a lidských zdrojů, a musí být vedena s ještě větší odhodlaností.



98 99

USA A RUSká fedeRAce – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury bezpečnostní a strategická kultura usa v letech 1991–2012

pokud jde o optimisty, tak např. Joseph cirincione, přední americký od-
borník na problematiku odzbrojení, píše o „historickém vývoji názorů ame-
rických elit ve prospěch odzbrojení“. naproti tomu jiní, a to nejen v usa32, 
nýbrž i ve Francii33, ve Velké británii a v dalších evropských zemích, namíta-
jí, že v případě Henryho kissingera a dalších jde o politiky, kteří v době, kdy 
byli u moci, prosazovali tvrdou „realpolitik“ a sami podporovali zavádění 
nových druhů jaderných zbraní. na základě toho kladou dvě zpochybňující 
otázky. první z nich je osobní: Jsou výše jmenovaní bývalí politici skutečně 
věrohodní? Druhá otázka je systémová: Je svět bez jaderných zbraní skuteč-
ně dosažitelným cílem, nebo zda by spíše nemělo jít o cíl skromnější, tedy 
o pouhé snižování počtu jaderných zbraní?

Vrátíme-li se ke dvěma výše zmiňovaným dokumentům podporujícím 
vizi světa bez jaderných zbraní, je zřejmé, že jejich myšlenkový potenciál 
se odrazil ve třech hlavních rovinách obamova pražského projevu. Je to 
především výchozí teze vyjádřená slovy, že existence tisíců jaderných zbraní 
je nejnebezpečnějším dědictvím studené války. Dále se teoretická inspirace 
dokumentů z ledna 2007 a z ledna 2008 odrazila v doporučeném východis-
ku: vyvinout celosvětové úsilí, jež by mělo mít jeden dlouhodobý a několik 
krátkodobých cílů. Dlouhodobým cílem je svět bez jaderných zbraní, tedy 
úplná likvidace všech jaderných arzenálů. krátkodobými cíli jsou konkrétní 
kroky a opatření zaměřené na postupná snižování celkového počtu jaderných 
zbraní. a v neposlední řadě b. obama navázal na tři základní zásady cesty 
ke světu bez jaderných zbraní: jaderné státy budou snižovat počet jaderných 
zbraní, nejaderné státy nebudou usilovat o jejich získání a všechny země 
budou mít právo na využívání jaderné energie k mírovým účelům.

Mezinárodní souvislosti Pražského projevu
Hlavním koncepčním rámcem úsilí o zbavování se jaderných zbraní ja-

kožto reliktů studené války je podle obamova pražského projevu smlouva 
npt z roku 1968 a zejména pak její články č. 1 (jaderné státy se zavazují, že 
nebudou jaderné zbraně šířit do dalších zemí), článek č. 2 (nejaderné státy 
se zavazují, že nebudou usilovat o získání jaderných zbraní) a v neposlední 
řadě i článek č. 6 (jaderné státy budou usilovat o jaderné odzbrojení). zároveň 
s tím 44. prezident usa potvrdil, že i nadále se všem státům přiznává právo 
využívat jadernou energii pro mírové účely. za první krok na cestě ke světu 
bez jaderných zbraní b. obama označil obnovení jednání s ruskou federací 

Všichni jeho následovníci v době studené války, kterých počínaje D. eisen-
howerem a konče r. reaganem bylo celkem sedm, plně spoléhali na jaderné 
zbraně a na strategii jaderného odstrašování. Další američtí prezidenti počí-
naje g. H. bushem (41. prezident usa), přes billa clintona a g. W. bushe 
už svůj úřad zastávali po skončení studené války. barack obama se stal čtvr-
tým v této řadě, nastupoval za jiné situace než jeho předchůdci, a tak nastalo 
velké očekávání, jak bude na tomto poli posupovat on sám.

pokud jde o oblast bezpečnostní a politické kultury, b. obama byl ve-
lice činorodý již v prvních dvou letech svého mandátu prezidenta usa, 
kdy uskutečnil hned čtyři významné kroky celosvětového významu. byly 
jimi: pražský projev o světě bez jaderných zbraní v dubnu 2009, podpis tzv. 
pražské smlouvy start, zveřejnění nové jaderné strategie usa a svolání 
celosvětové vrcholné schůzky o jaderné bezpečnosti. Všechny tři posledně 
jmenované události proběhly v dubnu 2010, který se tak bez nadsázky stal 
obamovým měsícem.

2.12.1 Pražský projev o světě bez jaderných zbraní
první ze svých významných kroků učinil prezident b. obama v hlavním 
městě české republiky. Jeho projev o světě bez jaderných zbraní zazněl na 
Hradčanském náměstí 5. 4. 2010, a proto je všeobecně označován jako praž-
ský projev. před samotným rozborem tohoto projevu je nezbytné připome-
nout dvě základní skutečnost, jimiž jsou teoretická inspirace a mezinárodní 
souvislosti.

Teoretická inspirace Obamova pražského projevu
základní inspirací projevu byl článek čtyř bývalých vysokých činitelů 

americké politiky a diplomacie, který byl zveřejněn v lednu 2007 na strán-
kách prestižního The Wall Street Journalu (schultz–perry–kissinger–nunn, 
2007). o rok později byl ve stejném periodiku otištěn upravený text „toward 
a nuclear – Free World“ s podpisy signatářů prvního textu a dalších význam-
ných osobností americké zahraniční a bezpečnostní politiky nedávné minu-
losti (přibyli James baker, colin powell, Madeleine albright, Frank carlucci, 
Warem christopher a Melvin laird) (schultz–perry–kissinger–nunn, 2008). 
oba tyto významné dokumenty jsou hodnoceny ze dvou úhlů pohledů – op-
timistického a pesimistického.
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2.13.1 Nepříznivé okolnosti
pokud jde o slabé stránky obamovy vize, ty jsou dány výhradami či dokonce 
odporem, jež směřují jak proti podstatě myšlenky světa bez jaderných zbraní, 
tak i proti možnostem jejího naplnění. tyto výhrady zaznívají především 
v usa, ale své stoupence mají i v jiných zemích, včetně evropy.

V USA mají nepříznivé faktory silný historický rozměr. zakládají se na 
dlouhodobě, téměř setrvačně působící nedůvěře vůči mezinárodním ujedná-
ním, která by měla nějakým způsobem omezovat stavy amerických ozbroje-
ných sil. Jde o dlouhodobý stereotyp postihující vojáky stejně jako politiky, 
republikány i demokraty (Mcnamara, 1986). V případě b. obamy se tento 
stereotyp projevuje tím, že je vykreslován jako slabý a naivní prezident, je-
hož přístup k bezpečnostní strategii je mylný a zároveň s tím i nebezpečný 
(cirincione, 2010: 121–122).

pokud jde o konkrétní výhrady proti myšlence světa bez jaderných zbraní, 
první z nich byly zveřejněny v polemice na stránkách stejného média, které 
na počátku ledna 2007 otisklo první manifest stoupenců celosvětového jader-
ného odzbrojení. první antimanifest napsali Jon kyl (republikánský senátor 
za stát arizona) a richard perle (náměstek ministra obrany v době prezidenta 
reagana). Ve společném článku (kyl–perle, 2009) zdůraznili, že usa potře-
bují robustní a věrohodný jaderný potenciál k tomu, aby všechny případné 
jaderné proliferátory odrazovaly od jejich snah o získání jaderných zbraní. 
Myšlenku světa bez jaderných zbraní označili za nebezpečný projev slabosti 
a rezignace na skutečně účinnou anti-proliferační politiku. Další antimani-
fest zveřejnili Douglas Feith (náměstek ministra obrany v době prezidenta 
g. W. bushe) a abram shulsky.34 zdůraznili v něm, že silný jaderný odstra-
šovací potenciál usa je nutný nejen pro jejich bezpečnost, ale zejména pro 
bezpečnost na celosvětové úrovni. závislost na věrohodném jaderném odstra-
šování je podle nich naprosto neoddiskutovatelná a je tudíž zcela neslučitelná 
s výrazným snižováním stavu jaderných zbraní, natož pak s myšlenkou světa 
bez jaderných zbraní.

Vážné výhrady na adresu obamovy zahraniční a bezpečnostní politiky 
vyjádřil John bolton, jeden z předních politiků neokonzervativního proudu. 
(bolton, 2009) obamu označil za prvního postamerického prezidenta a zdů-
vodnil to následujícími argumenty: obama neklade dostatečný důraz na vý-
jimečnost usa ve světové politice, mezinárodní jednání chápe jako politiku 
a nikoli jako techniku či nástroj k dosahování cílů a naplňování národních 

s cílem snížit počet jaderných hlavic i jejich nosičů. z jeho strany to byla 
reakce na výhrady, kterým usa a rF čelily od samého konce studené války, 
zejména pak při výročních konferencích smlouvy npt. nejaderné státy již 
od roku 1990 kritizovaly usa a rF za to, že po jiných chtějí, aby si jaderné 
zbraně nepořizovaly, ale samy neplnily článek č. 6 smlouvy nato, naopak 
svůj arzenál bez ustání kvalitativně zdokonalovaly.

Již v roce 1990 byly výtky nejaderných států tak intenzivní, že na závěr 
výroční konference nebyla podepsána závěrečná deklarace. během dvaceti 
let se postupně vytvořila a prohlubovala krize důvěry jak mezi nejadernými 
a jadernými státy, tak i mezi jadernými státy navzájem. za tohoto stavu věcí 
hrozilo, že výroční setkání v roce 2010 by mohlo skončit naprostým fiaskem 
a zhroucením smlouvy npt jako takové (ruzicka–Wheeler, 2010). prezident 
obama se tak stal prvním státníkem, který na tyto věcné a oprávněné výhrady 
pozitivně zareagoval a který ke stejnému přístupu vyzval nejvyšší činitele 
druhého nejsilnějšího člena jaderného klubu, tedy ruské federace.

svět bez jaderných zbraní nebyl v obamově pražském projevu ani zdaleka 
koncipován jako cíl pro dohlednou budoucnost. naopak, americký prezident 
připustil, že je to cíl natolik náročný a vzdálený, že ani on sám se nemusí do-
žít jeho naplnění. proto také zdůraznil, že nadále zůstává v platnosti jaderná 
strategie usa a že pokud budou ve světě existovat jaderné arzenály, usa 
si samy budou udržovat takový jaderný potenciál, který bude dostačující 
k účinnému odstrašování všech možných nepřátel a který bude garantovat 
i obranu jejich spojenců.

2.13 příznivé a nepříznivé okolnosti Obamovy vize bez jaderných zbraní

Vize světa bez jaderných zbraní se stala nejpozoruhodnější a také nejrozsáh-
leji komentovanou částí obamova zahraničněpolitického a bezpečnostně-po-
litického programu. Jako taková má, stejně jako každá jiná vize, své silné, 
ale i slabé stránky. Je na jedné straně vysoce oceňována, dokonce i udělením 
nobelovy ceny za mír, ale na druhé straně je kritizována jako nedomyšlená 
nebo dokonce nebezpečná iluze, která by mohla mít kontraproduktivní do-
pady. z hlediska možnosti jejího naplnění tedy existují jak příznivé, tak i ne-
příznivé okolnosti.
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komise pro nešíření jaderných zbraní a pro odzbrojení, jež pracuje pod aus-
tralsko-japonským předsednictvím, které představují gareth evans a yori-
ko kawaguchi. závěrečná zpráva mezinárodní komise zdůrazňuje, že nelze 
změnit skutečnost, že jaderné zbraně jednou byly vynalezeny, ale je možné je 
postupně delegitimizovat, postavit je mimo zákon (Meyer, 2010: 209–216).

komise doporučila, aby se úsilí o naplnění vize světa bez jaderných zbraní 
rozdělilo do tří etap. během první z nich, jež mělo zahrnovat období 2010–
2012, by se měla zlepšovat kontrola jaderných materiálů a zároveň s tím by 
se měly rozšiřovat zóny bez jaderných zbraní (nWFz), a to včetně oblas-
ti blízkého a středního východu, která zahrnuje také stát izrael. po ní by 
měla následovat tzv. minimalizační etapa, během níž by se jaderné arzenály 
měly snížit o dalších 90 %, na celkový stav, který by nepřevyšoval celko-
vou úroveň 2000 jaderných hlavic. součástí této druhé etapy by měly být 
i náležité doktrinální změny – zbývající jaderné zbraně by sloužily výlučně 
k odstrašování, ne však k okamžitému nasazení. a konečně po roce 2025 by 
přišla třetí etapa, už zaměřená na naprosté odstranění jaderných zbraní. Jde 
tedy o promyšlený přístup, který naplňování vize nWFW chápe jako proces 
celosvětového významu (tamtéž).

Do skupiny příznivých okolností bezesporu patří otevřeně vyjádřené 
názory amerických politiků i vysokých vojenských činitelů, ať už bývalých 
nebo i současných. Jde zejména o rozsáhlý projev viceprezidenta Joe bidena 
(biden, 2010). Velký význam mají i závěry colina powela (powel, 2010), 
někdejšího nejvyššího vojenského činitelé usa a později i ministra zahra-
ničních věcí, který otevřeně podpořil myšlenku výrazného snižování stavů 
jaderných zbraní. podporu snižování stavů jaderných zbraní vyjádřili i bývalý 
velitel strategických sil usa generál a. Jameson, někdejší velitel národní 
univerzity obrany generál r. gard, generál J. castellaw a další.36

Na evropské úrovni příznivě působí dosud zveřejněná souhlasná stano-
viska významných západoevropských politiků, ať už bývalých nebo i sou-
časných. tato stanoviska zazněla zejména v srn, itálii, Velké británii, ale 
také ve Francii. Nejsilnější podpora je v SRN, a to jak mezi aktivními, tak 
i mezi bývalými státníky a politiky. nejprve ministr zahraničních věcí Frank-
-Walter steinmeier výslovně podpořil myšlenku světa bez jaderných zbraní37 
a vzápětí poté se kancléřka angela Merkelová na Mnichovské konferenci 
2009 vyslovila ve prospěch konkrétních kroků ke snižování stavů jaderných 
zbraní ve světě a nedílně s tím i mezinárodního nátlaku na írán (Merkel, 

zájmů, snaží se snižovat americkou vojenskou přítomnost v zámoří a vědomě 
oslabuje vojenský potenciál usa, jež je nejvýznamnějším pilířem americké 
výjimečnosti.

Dosavadní vývoj v usa tedy nasvědčuje, že v usa budou přetrvávat 
výhrady, a to zejména ze strany konzervativců a republikánů. stejně tak se 
ale očekávají výhrady i ze strany umírněných demokratů, včetně členů oba-
movy administrativy. Může dokonce dojít ke střetu mezi tzv. inkrementalisty 
(stoupenci zdokonalování amerického jaderného potenciálu) na jedné straně 
a transformacionalisty (stoupenci přeměn charakteristiky amerického jader-
ného potenciálu) na straně druhé (cirincione, 2010: 98).

Mimo USA jsou výhrady formulovány podstatně opatrněji a zdrženlivěji. 
Jejich společným ústředním rysem je obava, že úplné zrušení jaderných zbra-
ní by tu kterou konkrétní zemi připravilo o nenahraditelný nástroj meziná-
rodní prestiže. Výhrady zaznívají především z Francie, ale vyloučeny nejsou 
ani v rusku nebo v číně.

pokud jde o Francii, pro ni se vlastnictví jaderných zbraní pod národním 
velením umocněné existencí vlastní jaderné doktríny stalo již v době prezi-
denta charlese de gaulla jedním z pilířů národní identity, nezávislosti a hr-
dosti. a k této jasně vyprofilované a dlouhodobě sdílené tradici se přihlásil 
i tehdejší prezident nicolas sarkozy, když na 45. Mnichovské konferenci 
zdůraznil, že jaderné zbraně jeho země jsou významným příspěvkem k ev-
ropské bezpečnosti a že jeho země si chce uchovat statut jaderné mocnosti 
(grand, 2009: 16).

2.13.2 Příznivé okolnosti
pokud jde o příznivé okolnosti, ty se již na počátku obamova prezidentství 
projevily ve třech úrovních, a to v celosvětové, vnitroamerické a evropské. 
V první rovině hraje klíčovou úlohu sílící celosvětový zájem o vizi světa bez 
jaderných zbraní, jež se projevuje ve dvou dílčích rovinách, jimiž jsou veřejné 
mínění a stanoviska odborníků a vojenských a politických činitelů.

Na celosvětové úrovni je velmi důležité, že výzkumy veřejného mínění již 
na konci roku 2008 ukázaly, že 76 % dotázaných podporuje myšlenku, aby 
byly k určitému datu zcela zlikvidovány všechny jaderné zbraně, přičemž 
v usa to je 77 % respondentů, ve Velké británii 81 % a ve Francii dokon-
ce 86 %.35 pokud jde o stanoviska odborníků a vojenských a politických 
činitelů, nejvýznamnější úlohu sehrává celosvětová iniciativa Mezinárodní 
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pesimisté namítají, že nejde o odzbrojení, ale jenom o kontrolu zbrojení, 
o další snížení stropů jaderných zbraní. Dále tvrdí, že ve skutečnosti se usa 
jen zbaví něčeho, co už vlastně vůbec nepotřebují, a ruská federace postupně 
zruší to, co už je beztak zastaralé a v podstatě nepoužitelné.

tento střet přístupů připomíná situaci v roce 1987, kdy r. reagan 
a M. gor bačov podepsali první a dosud jedinou odzbrojovací smlouva jader-
ného věku, smlouvu inF, podle níž pak byly zlikvidovány všechny jaderné 
zbraně středního dosahu, tedy od 500 do 5500 km. tehdy pesimisté tvrdili, 
že šlo o pouhá 3 % jaderného potenciálu dvou tehdejších supervelmocí, tedy 
o zanedbatelnou části jejich arzenálu. optimisté namítali, že význam smlou-
vy spočíval především v překonání vzájemné sovětsko-americké nedůvěry 
a že tedy šlo o významný historický krok na cestě k demilitarizaci meziná-
rodních vztahů na celosvětové úrovni.

zároveň se stanovením nových, nižších stropů strategických jaderných 
zbraní tv. pražská smlouva otevřela nový prostor pro strategickou spolu-
práci mezi USA a Ruskou federací. na tomto poli zůstávají pro nejbližší 
budoucnost dva velké náměty, dvě vzájemně propojené velké výzvy. Jsou 
jimi protiraketová obrana a postavení rF v rámci partnerství s nato. pro-
tiraketová obrana v podobě štítu rozmístěného na území čr, kde měla být 
vybudována radarová základna, a polska, kde měla vzniknout raketová zá-
kladna, se během prvního desetiletí 21. století stala jednou z příčin vážného 
zhoršení americko-ruských vztahů, a to do té míry, že hrozilo úplné zhroucení 
uspořádání, jež vzešlo z diplomatického ukončení studené války (Deudney–
ikenberry, 2010: 39–62).

pokud jde o rámec pokračující americko-ruské spolupráce, mohla by jej 
v nejbližším období tvořit dvě zásadní opatření, která doporučili čtyři bývalí 
američtí ministři, jejichž jména jsou i pod památným návrhem z ledna 2007, 
který nastínil vizi světa bez jaderných zbraní (schultz–perry–kissinger–
nunn, 2007). podle prvního doporučení by se do protiraketového systému 
zapojila i ruská federace, a tím by bylo dáno jasně najevo, že jde o systém 
zaměřený nikoli proti rusku, ale skutečně proti íránu. zároveň s tím by mělo 
být v rámci partnerství s nato vytvořeno takové uspořádání, v jehož rámci 
by rusko nebylo ani pasivním pozorovatelem, ani by si nenárokovalo právo 
veta.

2009). intenzivní je v německu i podpora ze strany bývalých politiků. Hel-
mut schmidt, richard von Weizsacker, Hans-Dietrich genscher a egon bahr 
se jednoznačně postavili za myšlenku světa bez jaderných zbraní a nedílně 
s tím plně podpořili návrh na stažení všech amerických jaderných zbraní 
z německého území.38

nespornou váhu má podpora aktivních britských politiků, kterou vyjádřil 
zejména premiér gordon brown, a to slovy, že Velká británie podporuje 
omezení a popř. i eliminaci jaderných zbraní (brown, 2009). kladné stano-
visko, i když vázané na konkrétní navazující opatření, vyjádřil i ministr za-
hraničních věcí David Miliband (Miliband, 2009). Dále se k myšlence světa 
bez jaderných zbraní přihlásili i bývalí italští a francouzští politici. V itálii tak 
učinili Massimo d’alema, gianfranco Fini, giorgio la Malfa, arturo parisi, 
ve společném manifestu zdůraznili, že první kroky na této cestě musí učinit 
usa a rusko, od nichž se očekává, že nastolí nové přístupy k mezinárodní 
bezpečnosti, aby se k takovému postupu nakonec mohly přidat i ostatní státy 
včetně itálie.39 V neposlední řadě zazněla podpora také ve vyhlášení bývalých 
francouzských premiérů: alain Juppé a Michel rocard a spolu s nimi i gene-
rál bernard norlain za první nezbytný krok označili zákaz vývoje a výroby 
nových jaderných zbraní, na který by pak mohla navázat konkrétní opatření 
na poli jaderného odzbrojování.40

2.14 pražská smlouva o snížení stavu strategických jaderných zbraní

prvním významným krokem při naplňování cílů vyhlášených v obamově 
pražském projevu se stal podpis nové smlouvy start, který se odehrál opět 
v praze, a tak se hovoří o tzv. pražské smlouvě. V ní se obě strany zavá-
zaly, že během následujících sedmi let sníží počet svých jaderných hlavic 
o jednu třetinu. konkrétně to znamená stanovení stropu 1550 hlavic umís-
těných na mezikontinentálních nosičích (icbM) nebo na strategických po-
norkách (slbM).

a při hodnocení těchto strohých čísel se opět setkáváme jak s optimistic-
kými, tak i s pesimistickými hodnoceními. optimisté hovoří o významném 
kroku na cestě za naplněním vize světa bez jaderných zbraní. za všechny 
můžeme připomenout přední představitele celosvětového hnutí global zero, 
jimiž jsou zejména J. carter a M. gorbačov, bývalí prezidenti usa a sssr. 
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po roce 1990, jimiž byly operace pouštní bouře 1991, spojenecká síla 1999, 
trvalá svoboda 2001 a irácká svoboda 2003. Ve všech z nich se ukázal narůs-
tající náskok amerických konvenčních sil a jejich schopnost vyhrávat války 
dokonce ještě rychleji, než předpokládaly původní plány. proto nss 2003 
výslovně uvádí, že usa na tomto poli dnes nemají žádného konkurenta ani 
vyzyvatele.

na základě několikrát prokázaného náskoku amerických konvenčních sil 
mohla npr 2010 nejprve konstatovat, že hrozba jaderné války proti usa 
a jejich spojencům je na historicky nejnižší úrovni. V návaznosti na to mohla 
být vyhlášena nová orientace v rovině programové. tou je teze, že v násle-
dujících letech budou usa stále méně a méně spoléhat na jaderné zbraně 
a na strategii jaderného odstrašování. Jaderné zbraně se tak v pojetí npr 
2010 dostávají do role zbraní určených pro ty skutečně nejkrajnější situace 
(weapons of extreme circumstances).

V návaznosti na výše uvedený závěr přišla další zásadní změna – usa 
poprvé ve svých poválečných dějinách přistupují na tzv. negativní bezpeč-
nostní záruky. poprvé se zavazují k něčemu, co do té doby doslova sveřepě 
odmítaly. zavazují se, že nepoužijí jaderné zbraně proti nejaderným zemím, 
které budou plnit své závazky v rámci smlouvy npt.

třetí a čtvrtý dlouhodobý cíl představují udržení věrohodnosti odstrašo-
vání na regionální i strategické úrovni. také v těchto cílech se odráží nový 
přístup k dvojjediné úloze jaderných zbraní. tyto zbraně jsou v usa dlou-
hodobě vnímány jednak jako bezpečnostní hrozba (v případě, že by je měl 
někdo jiný), jednak jako nástroj bezpečnostní strategie usa. V tomto směru 
se jedná o návaznost na dosavadní přístupy. ale zároveň s tím tato kapitola 
npr 2010 obsahuje jeden výrazný posun ve srovnání s minulostí – vyhlašuje 
cíl dalšího snižování stavů strategických jaderných zbraní.

Výrazné posuny se odrazily při vymezování pátého cíle npr 2010, jímž 
je zajištění bezpečnosti jaderných arzenálů. Je to první dokument, v němž se 
usa zavazují ke dvěma opatřením, která doposud systematicky odmítaly. 
Je to především závazek, že už nepodniknou další zkoušky jaderných zbraní 
a že budou ratifikovat smlouvu o zákazu jaderných zkoušek (cntbt). ne-
méně významný je závazek, že usa již nebudou vyvíjet žádné nové jaderné 
hlavice a že nebudou usilovat o zvyšování jejich vojenských schopností. npr 
2010 je prvním doktrinálním dokumentem v poválečných dějinách usa, 
který něco takového vyhlašuje.

2.15 Doktrinální dokumenty usa z roku 2010

Další událostí celosvětového významu se stalo zveřejnění dvou nových dok-
trinálních dokumentů v roce 2010, a to nové americké jaderné strategie 
(Nuclear Posture Review 2010, npr 2010) a národní bezpečnostní strate-
gie 2010.

2.15.1 Nová jaderná strategie USA (NPR 2010)
nová americká jaderná strategie Nuclear Posture Review 2010 vytyčila pět 
klíčových cílů. prvním z nich je prevence proliferace jaderných zbraní a ja-
derného terorismu, což plně vychází především z obamova pojetí nejvážněj-
ších bezpečnostních hrozeb dnešního světa a zároveň to plně odpovídá jeho 
vizi světa bez jaderných zbraní. V tomto směru u b. obamy převažuje ná-
vaznost na jeho předchůdce. pokud se projevuje odlišnost, pak tedy v tom, 
že obama zdůrazňuje nejvyšší stupeň naléhavosti hrozby spojené s prolife-
rací zHn.

Druhým klíčovým cílem npr 2010 je snížení úlohy jaderných zbraní 
v bezpečnostní strategii usa. Již samo vymezení tohoto cíle, tedy snižování 
úlohy jaderných zbraní, představuje první změnu průlomového charakteru. Je 
výrazným odklonem od základního přístupu, který sdílelo všech dosavadních 
jedenáct amerických jaderných prezidentů. prvních osm z nich (od trumana 
až po reagana) zcela bez rozdílu podporovalo soustavnou modernizaci ame-
rického jaderného potenciálu. Všichni přitom přebírali základní argument, 
že takový přístup je nezbytný k vyvážení konvenční převahy sssr a jeho 
satelitů a k jejich věrohodnému odstrašování.

prezidenti, kteří funkci zastávali po skončení studené války, také podpo-
rovali jaderné zbraně a strategii jaderného odstrašování, ale již museli měnit 
argumentaci. Již nemohli používat politickou konstrukci o sovětské hroz-
bě, namísto ní se stále více hovořilo o nejistotách nové mezinárodní situace 
a o nových podobách bezpečnostních hrozeb. Ve srovnání s touto tradicí 
představuje npr 2010 zásadní změnu, a to ve dvou hlavních rovinách – 
analytické a programové.

V první rovině npr 2010 otevřeně přiznává, že během dvaceti let po 
skončení studené války se stále více zvýrazňoval náskok usa před všemi 
ostatními státy na poli konvenčních vojenských schopností. tento trend se 
nejvýrazněji projevil zejména ve čtyřech velkých válkách, které usa vedly 
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V návaznosti na implicitní kritiku předchozí administrativy nss 2010 
připouští (tamtéž: 22), že vojenská síla může být nezbytná při obraně usa, 
jejich spojenců nebo mezinárodního míru a bezpečnosti. Výslovně však uvá-
dí, že se tak může stát až po vyčerpání všech ostatních, tedy neválečných ná-
strojů a že usa by před zahájením takové akce hledaly širokou mezinárodní 
podporu, především mezi spojenci v nato a na půdě rb osn a že budou 
postupovat na základě mezinárodně sdílených norem.

V dalších částech nss 2010 potvrzuje snižování úlohy jaderných zbra-
ní v bezpečnostní strategii usa. nedílně s tím znovu potvrzuje negativní 
bezpečnostní záruky vůči nejaderným zemím a snahu o posílení účinnost 
smlouvy npt.

Tabulka č. 11: NSS 2002 vs. NSS 2010

NSS 2002 NSS 2010

Základní rámec 
strategického 
dokumentu

vyhlášení gWot strategie národní obnovy 
a celosvětového vedení

Přístup 
k bezpečnostním 
hrozbám

svět je nebezpečnější, než byl 
v době studené války

narostl počet demokratických 
států;
poklesla hrozba velké války; 
usa mají bezkonkurenčně 
nejsilnější armádu světa

Přístup k OSN

zcela účelový: když rb osn 
dá mandát, bude dobře, když 
jej nedá, válka bude zahájena 
i bez něj

partnerský – usa budou usilovat 
o podporu rb osn a o postup 
v souladu s mezinárodním 
právem

2.15.3 Celosvětový summit o jaderné bezpečnosti
Filozofie tohoto summitu vychází ze skutečnosti, že jedním z nejnaléhavěj-
ších úkolů na poli mezinárodní bezpečnosti je zajištění bezpečnosti jader-
ných materiálů. Hlavním cílem je nedopustit, aby se tyto materiály dostaly 

2.15.2 NSS 2010
základní rámec tohoto doktrinálního dokumentu vymezil přímo prezident 
obama, když mu ve svém úvodu dal název Strategie národní obnovy a celo-
světového vedení. tím vytvořil sousloví, jehož první část klade důraz na nové 
směry bezpečnostní strategie, na odklon od strategie, která spojené státy ame-
rické zavedla do dvou nelítostných asymetrických válek v islámském světě 
a výrazně poškodila její mezinárodněpolitickou prestiž. Druhá část obamova 
sousloví potvrzuje setrvání na společné filozofii demokratických kandidátů, 
kterou je přechod od globální hegemonie ke globálnímu vedení.

z hlediska bezpečnostní kultury je v nss 2010 zásadně důležité to, jak 
hodnotí hlavní bezpečnostní hrozby v roce 2010, jak vymezuje úlohu vojen-
ské síly a přístup k ostatním zemím a k mezinárodním organizacím. Hodno-
cení bezpečnostních hrozeb začíná připomenutím kladů světa dvacet let po 
skončení studené války. Jsou jimi zejména nárůst počtu států s demokratický-
mi systémy a výrazné oslabení hrozby jaderné války ve světě (nss, 2010: 1). 
Dále nss 2010 zdůrazňuje, že usa má bezkonkurenčně nejsilnější armádu 
na světě, nejvýkonnější ekonomiku a nejdynamičtější obyvatelstvo. na druhé 
straně ale existují hrozby, přičemž nejvážnější z nich je jaderný úder, který 
může mít dva základní scénáře. tím prvním je teroristický útok s použitím 
jaderných materiálů, druhý scénář by mohl mít podobu výměny jaderných 
úderů (tamtéž: 23).

první scénář by mohl nastat v případě, že teroristé by si za peníze nebo 
krádeží pořídili jaderné materiály a ty by pak použili proti usa nebo proti 
jejich spojencům. Druhý scénář by se mohl naplnit v případě, že by se nepo-
dařilo postavit účinnou hráz procesu šíření jaderných zbraní ve světě. oba 
scénáře jsou důvodem a pobídkou k tomu, aby se hlavní pozornost soustředila 
na zajištění bezpečnosti jaderných materiálů ve světě a na upevnění procesu 
npt.

pokud jde o úlohu vojenské síly, nejdůležitější část nss 2010 vychází 
z kritické analýzy předchozí administrativy a upozorňuje na čtyři neblahé 
důsledky nadměrného spoléhání na vojenskou sílu (tamtéž: 18):

● americká armáda je rozmístěna na mnoha místech světa,
● nese na svých bedrech neúměrně vysoké náklady,
● vedoucí úloha usa ve světě je až příliš ztotožňována s vojenskou silou,
● nepřátelé usa toho zneužívají k vrážení klínů mezi usa a ty země, 

které sdílejí stejné hodnoty.
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international peace and security). a v klíčové části nazvané „ochrana civil-
ního obyvatelstva“ dala výslovné zmocnění užít všech nezbytných prostředků 
v zájmu ochrany civilního obyvatelstva a jím osídlených oblastí (to take all 
necessary measures, to protect civilians and civilian populated areas). zá-
roveň s tím zdůraznila, že v žádném případě nedává oprávnění k jakékoliv 
podobě zahraniční okupace.

iniciátory vojenského úderu na kaddáfího diktátorský režim v libyi byly 
dva klíčové členské státy nato a eu, a to Francie a Velká británie. k nim 
se pak přidaly belgie, kanada, Dánsko, itálie, Španělsko a usa. pak do 
koalice ještě přistoupily čtyři islámské země, a to turecko, katar, Jordánsko 
a spojené arabské emiráty (poslední tři jsou navíc arabské státy). Jednotlivé 
státy v rámci této operace vedly své vlastní operace a 23. března byla zahá-
jena společná operace nato pod názvem Unified Protector. bojová činnost 
byla zahájena 31. 3. 2011 a trvala až do 31. 10. 2011. Jejím výsledkem bylo 
zničení 1500 libyjských tanků, desítek kasáren a muničních skladů a neupřes-
něný počet zabitých libyjských vojáků.

usa během operace nasadily ve prospěch mezinárodních sil především 
svoji letadlovou loď enterprise a spolu s ní dalších 11 vojenských plavidel, 
včetně útočných ponorek na jaderný pohon. ze sestavy vzdušných sil byly 
nasazeny především bombardéry b-2, bojové letouny Harrier a bezpilotní 
letouny. nasazené síly byly vyzbrojeny nejmodernějšími řízenými střelami 
a inteligentní municí. tyto síly měly rozhodující význam pro průběh celé 
operace a především pro její konečný výsledek.

po skončení libyjské války se velkým mediálním hitem stalo sousloví 
„leading from behind“, což můžeme volně přeložit jako „vedení z povzdá-
lí“. někteří komentátoři to dokonce označovali za podstatu tzv. obamovy 
doktríny (krauthammer, 2011). ale skutečnost je poněkud odlišná. barack 
obama tento slovní obrat nikdy v žádném ze svých projevů nepoužil. pou-
ze výslovně zdůraznil limity amerického zapojení do bojových akcí proti 
kaddáfího režimu, na nichž se shodl s ministrem obrany robertem gatesem 
a nejvyššími představiteli amerických ozbrojených sil (tamtéž). tyto limity 
vyplývaly ze sdílených obav z negativních důsledků přímého podílu usa 
na nastolování režimu bezletové zóny v libyi a potažmo s tím i americké 
vojenské intervence do další islámské země.

prezident obama ve skutečnosti na adresu války v libyi řekl něko-
lik zásadních vět, kterými dále zpřesnil svůj přístup k hlavním kritériím 

do rukou diktátorských režimů nebo teroristických organizací, které by je 
mohly zneužít buď k zajištění své nedotknutelnosti (diktátorské státy), nebo 
dokonce k zákeřným útokům s obrovskými počty obětí (teroristické skupiny).

Předchozí iniciativy
Významným krokem na této cestě byla bezpečnostní iniciativa namířená 

proti šíření jaderných materiálů (Proliferation Security Initiative), kterou vy-
myslel John bolton, náměstek ministra zahraničních věcí usa s cílem zcela 
znemožnit námořní přepravu jaderných materiálů. oficiálně ji vyhlásil ame-
rický prezident g. W. bush 31. 5. 2003 v polském městě krakow. nakonec se 
k ní připojilo celkem 90 států. Další důležitý krok učinila rada bezpečnosti 
osn, když 28. 4. 2004 schválila rezoluci č. 1540, ve které všechny členské 
státy zavázala, aby se vyvarovaly jakýchkoli kroků, jež by mohly nestátním 
činitelům pomoci zmocnit se zHn nebo jejich nosičů. a konečně třetím dů-
ležitým krokem celosvětového významu se stala americko-ruská iniciativa 
k boji proti jadernému terorismu (Global Initiative to Combat Nuclear Terro-
rism) z roku 2006, k níž se posupně připojilo dalších 74 států, eu, Maae 
a Úřad osn.

2.16 vzdušná a námořní podpora úderů na libyi

Velkým testem bezpečnostní kultury 44. prezidenta usa se stal přístup k vo-
jenské intervenci nato v libyi v roce 2011. této významné události před-
cházelo vypuknutí masových nepokojů ve východolibyjském městě benghází 
v polovině února 2011. Diktátor kaddáfí (u moci byl od vojenského převratu 
v roce 1969) odpověděl nasazením pozemního vojska, letectva i námořnic-
tva a také policejních sil a polovojenských organizací. Jeho lpění na udržení 
mocenského postavení a spolu s tím mimořádná brutalita jen dále umocnilo 
odpor, a tak situace přerostla v občanskou válku mezi kaddáfího klanem na 
jedné straně a opozičními silami sdruženými v národní přechodné radě na 
straně druhé.

V reakci na vypuknutí občanské války rb osn ještě na konci února roz-
hodla o zabavení aktiv a majetků kaddáfího kleptokratického režimu a poté 
ve své rezoluci č. 1973/2011 z 17. března výslovně zdůraznila, že situace 
v libyi představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost (threat to 
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armády na světě. tento rys ještě výrazněji potvrdil ministr obrany leon pa-
netta, jenž napsal, že ozbrojené síly usa musejí být vedeny profesionálními 
vojáky nejvyšší kvality, kteří úspěšně prošli boji v soudobých válkách.

ale další rysy Priorit pro 21. století už znamenají zásadní změnu. Je to 
především prezidentovo zdůraznění, že v době dlouhodobého omezování 
zdrojů (resource-constrained era) dojde ke zpomalení nárůstu výdajů na 
obranu, protože největší úkoly ameriku čekají na domácím poli, při obno-
vování ekonomické síly. rysem s geostrategickým rozměrem je přelomový 
posun hlavní pozornosti bezpečnostní strategie usa směrem do západního 
pacifiku, východní asie a do oblasti definované jako širší indický oceán.

Priority pro 21. století mají dvě části: analytickou a programovou. Analy-
tická část přináší americký pohled na světové bezpečnostní prostředí (Global 
Security Environment) a rozlišuje mezi hrozbami a výzvami. Mezi hrozbami 
na prvním místě uvádí „násilné extremisty, kteří operují především v jižní 
asii a na středním východě“. Jejich protiamerické aktivity dokonce označuje 
za „katastrofické hrozby, které by mohly přímo poškodit bezpečnost a pro-
speritu usa“. při hodnocení ostatních jevů globálního bezpečnostního pro-
středí už není používán pojem „hrozby“, ale opatrnější výraz „výzvy“. platí 
to především o sílící číně, jež „má potenciál k tomu, aby různými způsoby 
ovlivňovala ekonomiku usa a jejich bezpečnost“. zároveň s tím Priority 
pro 21. století zdůrazňují, že „nárůst vojenské síly číny musí být doprová-
zen větší jasností jejích záměrů“. to znamená, že usa si osobují právo klást 
podmínky pro vojenské posilování kteréhokoli státu, kterého považují za 
svého vyzyvatele.

Velká pozornost je věnována arabskému jaru a celé oblasti blízkého 
a středního východu, s příležitostmi i s výzvami a s vyslovením velké ne-
jistoty ohledně budoucnosti. největší pozornost je věnována íránu, ale ani 
ten není hodnocen přímo jako hrozba, pouze se píše o jeho destabilizující 
politice, které je nutno čelit. přitom je zdůrazněno, že je nutno zabránit tomu, 
aby se írán stal státem s jadernými zbraněmi, ale není upřesněno, jakým 
způsobem se tomu má zabránit.

stranou zájmu analytické části nezůstala ani evropa. ta už bude méně 
v popředí zájmu a pozornosti usa a vzájemná euroatlantická spolupráce se 
bude stále častěji zakládat na Smart Defense, na dalších inovacích, snižování 
nákladů a na méně okázalých zásazích (small footprint approaches).

bezpečnostní a strategické kultury. především zdůraznil, že se podařilo vy-
tvořit široké mezinárodní společenství, které svoji operaci zahájilo na základě 
jasného mandátu rb osn. Dále ocenil skutečnost, že do operace se svým 
způsobem zapojily i arabské státy. Díky tomu nešlo o unilaterální postup, 
ale byl to naopak postup ve jménu široké světové veřejnosti. Dalším oba-
movým argumentem byly finance: americký podíl na této operaci se počítal 
v řádu milionů dolarů na rozdíl od bilionů v případě válek v afghánistánu 
a v iráku. a konečně prezident zdůraznil, že do bojů v libyi nebyla nasazena 
žádná pozemní vojska a že tato účast si nevyžádala ani jednu americkou  
oběť.

Viděno prizmatem základních kritérií bezpečnostní kultury, prezident 
obama během války proti kaddáfího libyi přísně dodržoval základní zásady 
mezinárodního práva, plně respektoval zásady multilateralismu, postupoval 
v souladu se stanovisky rb osn, souhlas s nasazením amerických vojáků 
dal až poté, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti nátlaku (last re-
sort) a jejich působení omezil na nezbytné minimum, a to jak co do počtu, 
tak i co do doby trvání.

2.17 vojenská strategie 2012 – priority pro 21. století

na počátku roku 2012 byl zveřejněn další doktrinální dokument. ten na 
základě východisek stanovených prezidentem usa zpracovalo ministerstvo 
obrany (Department of Defence, DoD) a dalo mu název Udržet celosvětové 
vedení: priority pro 21. století. V něm jsou hodnoceny hlavní rysy meziná-
rodního bezpečnostního prostředí na počátku druhého desetiletí 21. století 
a zároveň jsou jasně vymezeny hlavní úkoly a priority. proto při následujícím 
hodnocení tohoto dokumentu používáme zkrácené označení Priority pro 21. 
století.

Historický význam Priorit pro 21. století spočívá v tom, že jsou posledním 
doktrinálním dokumentem, který barack obama podepsal během svého prv-
ního prezidentského mandátu (2009–2013). Úvod, který k tomuto dokumentu 
napsal, se vyznačuje třemi hlavními rysy. především se plně přihlásil k dě-
dictví celého poválečného vývoje, jímž je celosvětová angažovanost, vedoucí 
úloha (leadership) ve světové politice a udržování nejsilnější a nejvýkonnější 
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ozbrojených sil usa v pacifiku, vyjádřil, že nově vyvinuté asymetrické 
schopnosti číny by mohly bránit vojenské přítomnosti usa a jejich případ-
ným operacím v oblasti jihovýchodní asie (strategic survey, 2010b).

souběžně s tím se v doktrinálním dokumentu QDr 2010 objevil důraz na 
vybudování tzv. vzdušně námořní koncepce (Air-Sea Battle Concept), který 
vojenskému námořnictvu a vzdušným silám usa ukládá úkol, aby zdoko-
nalovaly svoji schopnost čelit aktivitám typu a2/aD. Jejími hlavními pilíři 
mají být především další zvýšení schopností zasazovat vojenské údery na 
velkou vzdálenost, dále zvýrazňování amerického náskoku v ponorkových 
technologiích, zdokonalování kosmických systémů.

Důraz na zdokonalování schopností čelit aktivitám typu a2/aD je záleži-
tostí amerických vojáků. Jsou to oni, kdo koncipují a rozvíjejí jejich rámec 
a stanovují konkrétní priority a požadavky. Jde o činnost, jež spadá přede-
vším do oblasti strategické kultury. koncepce vzdušně-námořního boje by 
však mohla mít stále více výraznější dopad na vztahy mezi usa a člr na 
nejvyšší politické úrovni, a proto by nakonec mohla expandovat i do roviny 
bezpečnostní kultury.

Další priority jsou zaměřeny na boj proti šíření zHn, na další zdokonalo-
vání jaderného odstrašování a bezpečnosti území usa a na vedení stabilizač-
ních a protivzbouřeneckých operací. společným jmenovatelem těchto priorit 
je úkol vystačit i s omezenými finančními zdroji a přitom udržet schopnost 
zajišťovat stabilitu kdekoli ve světě, v každém regionu, který je důležitý nejen 
pro strategické zájmy usa, ale také pro mezinárodní bezpečnost a stabilitu.

Všechny priority hodnoceného dokumentu jsou jasně vyjádřeny i zdůvod-
něny a mají v podstatě nekonfrontační charakter. Jedinou výjimku předsta-
vuje priorita č. 3, tedy a2/aD. ta obsahuje kontroverzní potenciál vyplýva-
jící z dlouhodobých prvků americké bezpečnostní strategie, které ne všude 
najdou pochopení. Již od skončení druhé světové války jsou jimi především 
sebestřednost, přesvědčení o vlastní výjimečnosti, o celosvětové platnosti 
amerických hodnot a z toho vyplývající oprávněnosti a opodstatněnosti za-
sahovat v kterékoliv části světa.

Hluboce zakořeněné a zažité přesvědčení o americké výjimečnosti má 
jedno úskalí: to, co američané ve svém případě považují za věc naprosto 
samozřejmou a opodstatněnou, to u jiných států považují za nepřijatelnou 
expanzi, které je potřebné se postavit na odpor. tuto skutečnost můžeme 

Koncepční, programová část Priorit pro 21. století je zaměřena na hlavní 
úkoly výstavby ozbrojených sil usa a na jejich bojovou přípravu. na místo 
s největší prioritou je zařazen boj proti terorismu a příprava na vedení asy-
metrických válek. V tomto směru je hlavním cílem usa zabránit tomu, aby 
se afghánistán znovu stal základnou pro mezinárodní terorismus. Druhou 
prioritou je odstrašování jakéhokoli agresora, který by chtěl zaútočit, a jeho 
co nejrychlejší porážka v případě, že by skutečně došlo k boji. V této části 
dokumentu se zdůrazňuje, že ozbrojené síly usa mají být schopné vést jednu 
velkou válku v jednom regionu a zároveň s tím odstrašovat dalšího agresora 
v jiném regionu, nebo proti němu vojensky vystoupit v případě, že by i tam 
došlo k válce.

zvláště významný, ne-li zcela nejvýznamnější, je třetí cíl – je jím projekce 
americké síly do oblastí, kde by to mohlo vyvolat odpor jiných zemí. tento 
dlouhodobý cíl má oficiální název a2/aD (Anti Access/Area Denial) a jeho 
podstatou je mít vojenské základny i v oblastech, které za svoji sféru vlivu 
považují takové země, jakými jsou čína nebo írán. ty by mohly použít asy-
metrické nástroje, aby americké projekci síly zabránily, a proto usa musejí 
být odhodlány a schopny nasadit podmořské systémy, neviditelné bombar-
déry a nejmodernější systém řízených střel.

koncepce a2/aD představuje jeden z pilířů bezpečnostní strategie usa 
pro období po roce 2010. týká se to především číny, která je považována 
za velkého konkurenta a také vyzyvatele na ekonomickém poli. pokud jde 
o nejvyšší politické činitele usa, ti oficiálně vyhlašují, že čínu nepovažují 
za hrozbu ani za nepřítele. ale pod povrchem těchto oficiálních vyhlášení se 
již na konci druhého desetiletí po skončení studené války začaly stupňovat 
aktivity americké generality.

američtí vojenští stratégové již od druhé poloviny devadesátých let varov-
ně poukazují na nebývalý nárůst asymetrických schopností člr a volají po 
rázných opatřeních (National Defense Panel 1997). zvláště velké znepoko-
jení vyvolaly čínské protidružicové systémy asat (Anti-Satelit) a systémy 
asbM (Anti-Ship Balistic Missile), které mohou zasahovat zejména letadlo-
vé lodi, jež jsou nosným systémem a symbolem pýchy celého amerického 
vojenského námořnictva.

V reakci na nárůst čínských asymetrických systémů se již v polovině 
prvého mandátu prezidenta b. obamy admirál robert F. Willard, velitel 
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ale zároveň s tím se b. obama stal prvním ze čtyř amerických prezidentů 
po roce 1990, který jasně vyhlásil, že hlavní bezpečnostní hrozbou dnešní-
ho světa není jaderná válka mezi státy, ale jaderný terorismus. z toho pak 
vyplývají dvě klíčové skutečnosti. především je omezena úloha jaderných 
zbraní v bezpečnostní strategii usa, v dalších letech budou usa na tyto 
ničivé zbraně spoléhat méně, než tomu bylo v minulosti. a zároveň s tím se 
o to větší pozornost soustřeďuje na konkrétní opatření v dlouhodobém boji 
proti hrozbě jaderného terorismu.

a právě v přístupu k hrozbě jaderného terorismu se projevil další výrazný 
rozdíl mezi b. obamou a jeho bezprostředním předchůdcem. oba dva během 
výkonu funkce použili metaforu jaderného mraku jako nejvážnější hrozby 
pro bezpečnost usa. V této symbolice se tedy shodli, ale zcela se odlišili 
ve dvou zásadně důležitých věcech, jimiž jsou konkrétní prezentace hrozby 
jaderného terorismu a účel, proč symboliku jaderného mraku použili.

Pokud jde o původce jaderné hrozby, g. W. bush v roce 2002 opakovaně 
hovořil o uceleném programu jaderného vyzbrojování v jednom konkrét-
ním státě, v iráku. zároveň s tím hovořil o možnosti, že saddám Husajn by 
jaderné zbraně mohl poskytnout teroristické síti al-káida a ta by je mohla 
otočit proti usa. bush hovořil o zbraních v podobě jaderných bomb nebo 
dokonce raket, jež by mohly být použity k útokům na usa. proto několikrát 
vyhlásil, že usa nebudou čekat na konečný důkaz a že raději samy zasadí 
předstihující úder. naproti tomu b. obama během prvních dvou let ve funkci 
nehovořil o hrozbě jaderných zbraní nějakého konkrétního státu, ale o hrozbě 
jaderného terorismu, jehož konkrétní podobou by mohl být jaderný materiál 
ve velikosti fotbalového míče

Výrazné odlišnosti se projevily i v přístupu k původci jaderné hrozby. po-
kud jde o účel použití symboliky jaderného mraku, pro 43. prezidenta usa 
jím bylo zahájení preemptivní války proti iráku, do níž usa šly bez mandátu 
rb osn, bez ohledu na názory a stanoviska jiných států, včetně vlastních 
spojenců z nato. naproti tomu 44. prezident usa symboliku jaderného 
mraku nepoužíval proto, aby spustil válku proti konkrétnímu státu, ale proto, 
aby zahájil rozsáhlou a dlouhodobou iniciativu na poli diplomacie. ta se sou-
středila do tří hlavních, vzájemně provázaných a vzájemně se doplňujících 
oblastí. první z nich je obnovení americko-ruského dialogu o snižování sta-
vu strategických jaderných zbraní, jenž započal podpisem pražské smlouvy 

parafrázovat výrokem československého prezidenta edvarda beneše z roku 
1947 na adresu churchillova fultonského projevu o železné oponě: nevyvolá 
válku, ale může vyvolávat problémy a protitlaky. Je dost pravděpodobné, že 
právě tato priorita je důvodem trvalých snah o oslabování americké síly, před 
nimiž už před lety varoval americký autor stephen Walt (Walt, 2006).

2.18 hlavní rysy Obamovy doktríny

Hodnocení obamovy doktríny není jednoznačnou záležitostí. na jedné straně 
totiž stojí skutečnost, že sám b. obama se ještě jako uchazeč o prezident-
ský post vymezoval jako antidoktrinářský kandidát a zdůvodňoval to slovy, 
že na poli zahraniční politiky nevěří na žádné abstrakce (dále k tomu srv. 
newsweek, 21. 4. 2008: 21). a proti používání výrazu „obamova doktrína“ se 
ohrazuje i velký znalec a stoupenec obamovy politiky Fareed zakaria. zdů-
vodňuje to tvrzením, že v dnešním multipolárním a mnohovrstevnatém světě 
neexistuje jeden klíčový prvek, se kterým by bylo možné spojovat všechny 
směry a cíle americké zahraniční politiky (zakaria, 2011).

ale na druhé straně je nesporné, že během čtyř let výkonu prezidentské 
funkce pronesl řadu velice významných projevů, podepsal řadu dokumentů 
doktrinálního charakteru a přijal řadu rozhodnutí strategického charakteru. 
V důsledku toho je nejen možné, ale dokonce nutné hovořit o obamově dok-
tríně a je také nezbytné se zabývat jejími hlavními rysy.

srovnání obamova postupu na poli zahraniční a bezpečnostní politiky 
s jeho předchůdci a zejména pak se 43. prezidentem usa ukazuje, že nové 
přístupy a tím pádem i nové charakteristické rysy doktrinálního charakteru 
se projevily v následujících hlavních směrech: nové pojetí bezpečnostních 
hrozeb, nové vymezení strategických cílů usa, nižší spoléhání se na jaderné 
zbraně, přístup k mezinárodnímu společenství a k jeho nejvýznamnějším 
aktérům.

Pojetí hlavních bezpečnostních hrozeb
V tomto směru barack obama plně navázal na své předchůdce v tom, jak 

vymezuje ty hrozby, které považuje za nejvážnější a nejnaléhavější. Jsou 
jimi proliferace zHn, globální terorismus, zhroucené státy, regionální války. 
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Kvantitativní redukce se během let 2009–2012 projevila především v tom, 
že byly rušeny překonané vyzbrojovací programy, jejichž kořeny sahaly až 
do osmdesátých let 20. století, kdy se usa připravovaly na třetí světovou 
válku vedenou hlavně v evropě proti vojskům Varšavské smlouvy. zároveň 
s tím byla omezena vojenská přítomnost v zámoří, byly uzavřeny některé 
vojenské základny a padlo rozhodnutí, že do roku 2017 se počet příslušníků 
ozbrojených sil usa sníží přibližně o 100 tisíc. součástí této redukce bylo 
i stažení dvou ze čtyř amerických brigád z evropy.

Hlavní rámec svého důrazu na kvalitativní zdokonalování vysvětlil ba-
rack obama ve významném projevu k vojákům na základně ve Fort bragg 
v prosinci 2011. Jeho základem je odhodlání udržovat americké ozbrojené 
síly v takovém stavu, aby i nadále byly nejsilnějšími a nejmodernějšími, jaké 
kdy na světě byly, aby neměly žádného vyzyvatele.43 zdokonalování se za-
měřuje především na to, aby američtí vojáci byli hlavně tam, kde jsou zdroje 
nejvážnějších a nejnaléhavějších potřeb a kde jich je nejvíce potřeba, aby 
v případě potřeby mohli zasáhnout co nejrychleji. Jedním z prvních opatření 
v tomto směru je přesunutí jedné americké brigády na základnu v australském 
Darwinu, kde budou blíže k možným zdrojům nestability a případných střetů 
zájmů v oblasti jihovýchodní asie.

Dále se kvalitativní zdokonalování zaměřilo na rozhodnutí o tom, které 
vojenské základny ve světě budou považovány za páteřní a klíčové a získa-
jí z tohoto titulu další investice na zdokonalování své infrastruktury. Jsou 
jimi letecké základny incirlik v turecku (velmi blízko ruské federace a také 
blízkého východu), ramstein v srn (kontrola celé oblasti střední evropy), 
aviano v itálii (kontrola celého středomoří), lakenheat ve Velké británii. Do 
stejné kategorie jsou zařazeny i námořní základny neapol v itálii a rota ve 
Španělsku (obě jsou důležité pro kontrolu středomoří, ale rovněž jako možná 
nástupiště do oblasti Mena /Middle East and North Africa/).

z hlediska kontroly tzv. velkého středního východu (Greater Middle 
East), který zahrnuje i nearabské oblasti islámského světa, mají zásadní vý-
znam letecké základny v kataru a v afghánistánu a spolu s nimi i námořní 
základny v bahrajnu, v Japonsku, v Jižní koreji, v Džibuti a na guamu. 
Všechny jsou důležitými opěrnými body pro případ zásahu v mimořádně 
významné a přitom velice konfliktní části světa na počátku 21. století. Jejich 
strategický význam spočívá především v tom, že „mohou být základnami 

v dubnu 2010. Druhou oblastí je zesílení důrazu na bezpečnost jaderných 
materiálů a technologií, jenž se projevil svoláním celosvětové schůzky o ja-
derné bezpečnosti. a konečně třetí oblastí je obnovení důvěry ve smlouvu 
o nešíření jaderných zbraní (npt), které nastalo díky podpisu tzv. pražské 
smlouvy.

Dalším pilířem obamovy doktríny je vymezení strategických cílů usa 
v době jeho prezidentství. pokud jde o samotné usa, kladl obama na rozdíl 
od svých předchůdců důraz nikoliv na nation building v zahraničí a v jiných 
civilizačních okruzích, který je vždy nějakým způsobem spojen s expanzí. 
a důraz na expanzi ve svébytné podobě nation building byl typický pro 
všechny americké prezidenty počínaje r. reaganem jako 40. prezidentem 
usa. po něm jej svým způsobem přejímali všichni tři jeho následovníci 
v pořadí: g. bush starší, b. clinton a zejména pak g. bush mladší.

Nation building at home
barack obama na rozdíl od svých čtyř předchůdců položil hlavní důraz na 

nation building nejen ve světě, ale především doma, ve spojených státech. 
podstatu své vize nation building here, at home vysvětlil ve svém projevu 
22. 6. 201141 (v něm zdůraznil, že usa se musejí zaměřit na svůj nejbohatší 
a nejvydatnější zdroj, jímž je domácí obyvatelstvo, a na zvyšování jeho vzdě-
lanosti a schopnosti řešit nové úkoly).

V rámci svého nation building at home se barack obama zaměřil na do-
mácí ekonomické priority (domestic economic priorities), především pak na 
vzdělávání, rozvoj nových technologií a na další zdokonalování infrastruk-
tury. Jejich naplňování znamená, že ekonomická síla, technologická vyspě-
lost a normativní výzvy zaujaly místo, které do té doby náleželo územním 
výbojům a vojensky zaštítěným ideologickým expanzím (stepak–Whitlark, 
2012: 53).

Význam nation building at home barack obama zdůvodňoval mj. ve 
svém významném projevu na akademii vzdušných sil v colorado springs 
23. 5. 2012. argumentoval zde slovy, že obnova ekonomické síly doma je 
základem síly, kterou pak mohou usa uplatňovat i ve světě.42 Nation buil-
ding at home se v rámci obamovy doktríny stal základem i pro přeměny 
ozbrojených sil usa, jež mají dvě základní roviny.
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skutečnosti nabídly možnost jak snížit spoléhání na jaderné zbraně a na jader-
né odstrašování a b. obama tyto možnosti v plném rozsahu využil.

po dobu prvního roku a půl v úřadu se b. obama vůbec nemusel vyme-
zovat jako jacksonovec. nevedl žádnou válkou, a tak nemusel usilovat o co 
nejrychlejší a nejrozhodnější rozdrcení protivníka a o jeho bezpodmíneč-
nou kapitulaci. ale při troše fantazie jej můžeme označit za jacksonovce na 
poli diplomacie. svoláním celosvětového summitu o jaderné bezpečnosti na 
úrovni šéfů států či vlád vytvořil téměř padesátičlennou mezinárodní koalici, 
jejímž hlavním posláním by měl být společný postup v zájmu co nejvyšší 
bezpečnosti jaderných materiálů a technologií. Jacksonovské tradici odpoví-
dá především soustředěný a stupňovaný nátlak na írán, klDr a také na sítě 
globálního terorismu. tento tlak můžeme „přečíst“ i jako rozsáhlou mezi-
národní iniciativu proti aktérům, kteří z hlediska boje proti šíření jaderných 
zbraní odpovídají jacksonovskému výrazu „nedůstojní nepřátelé“. prezident 
obama je odhodlán vystavit tyto státy i organizace nesmlouvavému nátlaku, 
jehož smyslem je donutit je, aby přestali usilovat o získání jaderných zbraní.

nakonec zbývá připomenout proud jeffersonovců. k němu má prezident 
obama zatím ze všech proudů nejdále. Doposud se neprojevil ani jako an-
timilitarista, ani jako izolacionista. usiluje sice o snižování stavu jaderných 
zbraní, ale neučinil žádné kroky k oslabení konvenčních sil, v nichž mají 
usa velký náskok před všemi ostatními státy světa. obama se nicméně pro-
jevil jako státník, který je otevřený světu a usiluje o to, aby usa měly při 
dosahování svých cílů podporu mezinárodního společenství v co největším 
možném rozsahu.

2.20 prezidentské volby 2012

Velkou celostátní diskusí o obamově bilanci se staly prezidentské volby 
v roce 2012. republikánský kandidát Mit romney v nich shrnul všechny zá-
sadní výhrady. první a také nejzásadnější z nich říká, že obama byl prvním 
tzv. postamerickým prezidentem, protože prý na rozdíl od všech svých před-
chůdců americkou politiku přizpůsobuje vnějšímu světu místo toho, aby se 
svět přizpůsoboval zájmům a hodnotám usa. Důsledkem toho pak podle 
romneyho byla nedůslednost a někdy i slabost v přístupu k nepřátelským 

pro případ války proti jaderným autokratickým státům nebo proti aktérům 
regionálního významu. zároveň s tím mohou být využívány k zasazování 
úderů proti tzv. rogue aktérům a také pro rychlé zahájení vojenských operací 
stabilizačního charakteru“ (Miller, 2012: 37).

tuto poněkud rozsáhlejší část kapitoly tedy můžeme uzavřít shrnutím, že 
hlavními rysy obamovy doktríny na poli zahraniční a bezpečnostní politiky 
jsou širší pojetí bezpečnostních hrozeb (jež se neomezuje jen na vojenský 
rozměr), odklon od posedlosti vojenskými intervencemi vyvážený větším 
důrazem na politické zadržování původců bezpečnostních hrozeb, upřednost-
ňování ekonomické obnovy usa před nadměrným zbrojením, dodržování 
zásad multilateralismu a mezinárodního práva, racionalizace vojenských vý-
dajů a vojenské přítomnosti ve světě, budování nových partnerství a nového 
pojetí vedoucí úlohy usa ve světě.

2.19 Obamovo místo na poli americké bezpečnostní kultury

během prvních čtyř let ve funkci prezidenta usa si barack obama počínal 
především jako wilsonovec. navazoval na Wilsonovo přesvědčení, že nejlep-
ším řešením problémů světové politiky je demokracie, a v tom se plně shoduje 
se svým předchůdcem, g. W. bushem. ale výrazně se od něj odlišuje ve dvou 
zásadních přístupech. především plně uznává úlohu mezinárodních organi-
zací (zejména pak osn), jimiž g. W. bush pohrdal. a navíc neusiluje o ší-
ření demokracie cestou válek, jež bylo tak příznačné pro léta 2001 až 2003.

Dále b. obama odpovídá kritériím hamiltonovců: přístupem k nové jader-
né strategii ukázal, že si je plně vědom síly americké armády a významu její 
politické kontroly. pokud jde o sílu americké armády, obama se od svého 
předchůdce odlišil otevřeně vyhlášenou ochotou k dlouhodobému snižování 
stropů jaderných zbraní, a to jak počtu nosičů, tak i hlavic. Dal tím najevo, 
že doceňuje především význam konvenční síly americké armády, která za 
posledních dvacet let nesmírně narostla. nejaderné složky americké armá-
dy byly cílevědomě modernizovány v rámci dlouhodobého programu rMa 
(Revolution in Military Affairs) a díky tomu dále zvýraznily svůj náskok před 
tzv. zbytkem světa, zejména pak před ruskou federací jakožto nástupnickým 
státem sssr, jediného strategického kompetitora z dob studené války. tyto 
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jenž se zaměřil na nation building at home, znamená zachování možnosti 
nadále uplatňovat odkaz velkého amerického myslitele george kennana, 
který už v roce 1946 napsal, že rozhodující bude domácí fronta, na níž každý 
systém musí ukázat, jak dokáže naplňovat svoje vlastní ideály.

pokud jde o další vývoj bezpečnostní kultury usa, výsledky prezident-
ských voleb znamenají, že v bílém domě na dobu dalších čtyř let zůstal 
prezident upřednostňující multilateralismus před unilateralismem a politic-
ká řešení před vojenskými intervencemi a prosazováním strategie regime 
change. Je to prezident, během jehož prvního mandátu usa vojensky in-
tervenovaly pouze jednou, a to nikoli z vlastní iniciativy, nýbrž na výslovné 
požádání svých evropských spojenců. stalo se tak při vojenské operaci, která 
byla tím nejzazším řešením až po vyčerpání všech nevojenských prostředků 
od politického působení přes ekonomické sankce až po diplomatický nátlak. 
navíc to byla akce, která měla jasný mandát rady bezpečnosti osn. tím se 
44. prezident usa výrazně nejen odlišil od svého předchůdce, ale také od 
svého republikánského vyzyvatele, jehož vyhlašované cíle a priority byly 
výrazně odlišné.

pokud jde o strategickou kulturu usa, je mimo pochybnost, že americké 
ozbrojené síly budou i nadále udržovány v takovém stavu, aby byly nejsil-
nějšími a nejmodernějšími, jaké kdy na světě byly, a aby neměly žádného 
vyzyvatele, který by se jim mohl vyrovnat. ale zároveň s tím se znovu zvo-
lený prezident, na rozdíl od svého předchůdce i od svého vyzyvatele, vyjádřil 
pro další naplňování záměru na snížení jejich celkových počtu o plných sto 
tisíc. V jeho programu na druhé volební období je uzavření několika velkých 
vojenských základen ve světě s cílem zachovat jen ty nejvýznamnější. Další 
vývoj strategické kultury tedy bude předurčen nezbytnými kvantitativními 
redukcemi, ale zároveň s tím i důrazem na kvalitativní zdokonalování připra-
venosti ozbrojených sil usa k rychlým zásahům na kterémkoli místě světa.

závěr kapitoly

Velká část této kapitoly byla věnována bezpečnostní a strategické kultuře 
usa v době osmi let, kdy funkci prezidenta vykonával g. W. bush. Hlavním 
rysem jeho postupu bylo upřednostňování donucovací strategie před strate-
gií přesvědčovací a nedílně s tím i vzájemné propojení mezi unilateralismem 

státům. Dále obamovi vytýkal nadměrnou smířlivost vůči partnerským stá-
tům a jejich politice. za zvláště velkou slabost označoval obamovu politiku 
vedení spojenců na dálku, jež se projevila hlavně v přístupu k libyi, kde zá-
sah vedly usa a Francie a usa je podpořily svými leteckými silami, aniž 
by se přitom zapojily do pozemní války.

Tabulka č. 12: Klíčové náměty zahraniční a bezpečnostní politiky 
finalistů prezidentských voleb 2012

Barack Obama Mitt Romney

Bezpečnostní 
hrozby

globální terorismus;
proliferace zHn;
nestabilita v důležitých regionech

ruská federace a čína

Strategické cíle

nation building at home;
new leadership;
new partnerships;
new Era of cooperation

návrat k hlavním cílům pnac;
nation building abroad

Hlavní nástroje

multilateralismus;
dodržování mezinárodního práva;
osn a další mezinárodní 
instituce

další upevňování vojenské síly 
a vojenské převahy;
velice asertivní rétorika;
alternativní organizace vůči 
osn;
návrat k intervencionistické 
zahraniční politice

V pojetí hlavních bezpečnostních hrozeb se tedy podstatný rozdíl projevil 
v tom, že obama se zaměřoval spíše na trendy, na tendence, zatímco romney 
ukazoval na konkrétní státy. pokud jde o strategické cíle, obama se soustře-
ďoval na nation building at home, zatímco romney se chtěl vracet k aktivis-
tické politice nation building abroad. a v rovině volených nástrojů obama 
nadále přetrvával na multilateralismu a prioritě politických řešení, zatímco 
romney se vyjadřoval pro návrat k upevňování vojenské síly a k dřívějšímu 
intervencionismu.

Výhledy Obamovy doktríny pro léta 2012–2016
Dne 7. 11. 2012 bylo potvrzeno, že barack obama dostal od amerických 

voličů mandát na další čtyři roky, které bude moci využít na dokončení toho, 
co stihl nastartovat během svého prvního období. znovuzvolení b. obamy, 
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varují před jejich účelovým zveličováním, které může být výhodné z krátko-
dobého hlediska, ale o to více může diskreditovat z hlediska střednědobého 
a dlouhodobého. Válka, do níž je nasazeno téměř půl milionu profesionál-
ních vojáků, by neměla být zahajována dříve, než jsou vyčerpány všechny 
prostředky nevojenského charakteru. Měla by být až tím nejzazším řešením.

neblahé zkušenosti druhé irácké války jsou také varováním před pokuše-
ním postupovat unilateralisticky, nebrat zřetel na stanoviska a názory jiných 
států, mezinárodních organizací či dokonce vlastních spojenců. bushův po-
stup na poli bezpečnostní kultury velmi výstižně hodnotí John ikenberry, 
když píše, že se stal jedním z nejkontroverznějších v celých dějinách usa, 
a vytýká mu, že spočíval na provokativním pojetí celosvětové americké nad-
vlády, preemptivního nasazování síly, koalice ochotných a boje mezi svobo-
dou a silami zla (ikenberry et all., 2009: 1).

i s poměrně velkým odstupem od začátku války v afghánistánu a od 
spuštění války v iráku ještě nevíme, jaké budou ekonomické a zejména pak 
strategické důsledky těchto dvou válek, jež byly rozpoutány nikoli pod tla-
kem vážných a naléhavých vnějších hrozeb, ale z jednostranného rozhodnutí 
tehdejší administrativy (proto je jejich nejvýstižnějším hodnocením anglické 
sousloví wars of choice, not of necessity). teprve další léta ukáží, jak vysoká 
bude cena tohoto „imperiálního rozmachu“, před kterým tak často a výstižně 
varuje historik paul kennedy. ukáží, do jaké míry a v jakém rozsahu bude 
oslabena přitažlivost amerického modelu, postavení usa ve světě a jejich 
schopnost ovlivňovat další vývoj mezinárodní politiky. a mohou tak přinést 
odpověď na otázku, kdy se najde nový vyzyvatel (challenger) usa a kdo jím 
bude. ale to už bude námět na jiná pojednání a také pro jiné autory.

Důležité nejen pro usa, ale pro celý svět je to, že nakonec došlo k sebe-
kritickému přehodnocení, které vycházelo především z negativních zkuše-
ností a důsledků druhé irácké války. projevilo se sice až v závěru bushova 
působení ve funkci prezidenta usa, ale i tak bylo velkým přínosem. Jejím 
prvním projevem byla změna na postu ministra obrany, kdy kontroverzního 
a militaristicky založeného D. rumsfelda vystřídal r. gates. Ještě důležitější 
však je, že na tuto změnu personálního charakteru navázala zásadní změna 
doktrinálního charakteru, kterou bylo schválení nDs v létě 2008. tento do-
kument výrazně oslabil silné sklony k unilateralismu a k militarismu, jež 
byly tak typické pro administrativu 43. prezidenta usa. takzvaná gatesova 
doktrína vytvořila prostor pro to, aby hlavní bezpečnostní hrozby světa na 

a militarismem. V této době se v usa prosadila „velká unilateralistická stra-
tegie, která se vyhýbá regionálním a mezinárodním závazkům, protože je 
považuje za okrajové z hlediska bezpečnostních zájmů usa“, a která záro-
veň s tím spoléhá na projekci síly ze spojených států „…na strategické bom-
bardéry, inteligentní munici a na zbraně umístěné ve vesmíru“ (ikenberry, 
2001–2002: 26–27).

nejvýraznějším a také nejkontroverznějším prvkem v bilanci tzv. bushovy 
doktríny je operace irácká svoboda. Její kontroverznost se projevila ve třech 
hlavních směrech. prvním z nich bylo bushovo odhodlání prosazovat celo-
světové globální inženýrství a agresivní šíření demokracie (simes, 2003). ne-
dílně s tím byla při rozhodování o oiF 2003 podceněna varování s. Hunting-
tona, že intervence západu v islámském civilizačním okruhu jsou vždy velice 
problematické a vysoce riskantní. Vzájemné propojení mezi afghánistánem 
a irákem (proto se hovoří o irákizaci afghánistánu a o tálibánizaci iráku) a ná-
sledující radikalizace muslimů v celém světě (včetně diaspor v zemích eu) 
a teroristické údery v Madridu a v londýně ukázaly, že vojenská intervence 
v islámském světě může zvýšit napětí nejen na regionální, ale na celosvětové 
úrovni. a konečně třetím projevem kontroverzního charakteru této operace 
byl přezíravý vztah k rb osn a k názorům jiných zemí, včetně spojenců.

Vysoké počty obětí na straně iráckého obyvatelstva nakonec vedly přední-
ho amerického autora k velmi kritickému závěru, že celá bushova doktrína, 
jejímž hlavním smyslem je měnit islámský svět k obrazu amerických neokon-
zervativců, může být hodnocena jak „kinetická verze neoliberalismu“ (ba-
cevich, 2008), tedy jako taková strategie, která v zahraničí prosazuje zásadní 
politické a ekonomické změny, bez ohledu na počet obětí, které to přinese 
(Dodge, 2010).

unilateralismus a sklony k militarismu v postupu bushovy administrati-
vy měly nakonec nepříznivý dopad především na samotné usa. unáhlené 
vyhlášení války, chybné stanovení jejích cílů a triumfalismus oficiálního 
ukončení byly velmi kontraproduktivní. pozoruhodné vojenské vítězství se 
v důsledku chyb na nejvyšší politické úrovni rychle promrhalo. následující 
nelítostná asymetrická válka přivodila velké rozčarování americké společ-
nosti a dočasnou diskreditaci americké armády, která si něco takového vůbec 
nezasloužila.

Výše zmíněná negativa jsou vážným varováním pro další americké ad-
ministrativy. Vyzývají k uvážlivému vyhodnocování bezpečnostních hrozeb, 
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navázal na klíčové sliby a předsevzetí obamy-kandidáta a vydal se cestou 
mnohostranných jednání a výrazně snížil spoléhání se na vojenskou sílu 
a zejména na jaderné zbraně. usa se během jeho prezidentství posunuly 
od globální hegemonie ke globálnímu vedení. s ruskem nejednají jen jako 
s hrozbou, ale také jako s partnerem, který je nezastupitelný zejména v úsilí 
o snižování stavu strategických jaderných zbraní a upevňování bezpečnosti 
jaderných materiálů. za vůbec nejvýznamnější úspěch v dosavadní obamově 
bilanci můžeme považovat obnovení důvěry v rámci smlouvy npt, která je 
hlavní platformou dlouhodobého celosvětového úsilí o zabránění šíření jader-
ných zbraní a je také nejdůležitějším nástrojem pro upevňování celosvětové 
bezpečnosti.

poznámky

1  sperling, J. (2006): united states. the unrelenting search for an existential threat in the 
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3  tehdy to byly tzv. jaltské axiomy vs. rižské axiomy v přístupu k poválečnému sssr.
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9  nejde o to, že usa by se bez ropy z této oblasti neobešly, ale jde především o to, aby ji 
nemohl využít jiný stát k tomu, že by se stal velmocí světového rozměru a tím pádem i stra-
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10  blíže viz: Hoder, lukáš (2009): architekti bushovy doktríny. Mezinárodní vztahy, 2/2009.
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počátku 21. století nebyly vnímány jen jako vojenská záležitost. nedílně 
s tím vytvořila podmínky pro obnovení partnerských vztahů v rámci nato, 
pro spolupráci s ostatními státy světa a s mezinárodními organizacemi, ze-
jména pak s osn.

proces personálních i doktrinálních změn se vystupňoval poté, co do 
funkce prezidenta usa nastoupil barack obama a začal prosazovat nové 
přístupy na poli bezpečnostní kultury. prvním z nich byl odklon od bushova 
militarismu a unilateralismu. Další výraznou změnou se stala snaha o poli-
tická řešení problémů spojená s větším pochopením pro preventivní politické 
a ekonomické působení. zvláště významným přínosem prezidenta obamy 
a jeho administrativy se stalo zásadní přehodnocení jaderné doktríny usa, 
zejména stvrzení negativních jaderných záruk vůči zemím, které se zaváží, 
že nebudou usilovat o získání jaderných zbraní.

barack obama se od všech svých předchůdců odlišil v následujících klí-
čových směrech: podpořil cíl světa bez jaderných zbraní, jako první učinil 
konkrétní kroky ke snížení závislosti usa na jaderných zbraních a byl také 
prvním americkým prezidentem, který dal negativní záruky nejaderným ze-
mím respektujícím režim smlouvy npt. svým přístupem k jaderným zbra-
ním a k jejich úloze v bezpečnostní strategii tak do dějin vešel jako první 
prezident, který měl politickou vůli a odvahu odklonit se od základních axi-
omů bezpečnostní a strategické kultury usa vytvořených v době studené 
války. během druhého roku svého prezidentství tak učinil velmi výrazný 
doktrinální posun, který může mít zásadní dopad na mezinárodní bezpečnost 
v celosvětovém měřítku.

Významnou součástí jeho bilance na poli bezpečnostní a strategické kul-
tury je i postup během války proti libyjskému vůdci Muammaru kaddáfímu 
v roce 2011. během tohoto „testu bojem“ 44. prezident plně dodržoval zása-
dy mezinárodního práva, vyvaroval se unilateralismu, postupoval multilatera-
listicky, o nasazení ozbrojených sil usa rozhodl až poté, co jej o to požádali 
evropští spojenci. Jasně odmítl nasazení pozemních sil a tím pádem jakoukoli 
možnost vojenské okupace dalšího arabského státu. navíc, viděno ve svět-
le Huntingtonova odkazu, postupoval zdrženlivě, kladl důraz na společné 
zprostředkování a ozbrojené síly svého státu nasadil do boje za všeobecně 
přijatelné společné hodnoty.

nejvýstižnějším slovem pro dosavadní obamovu bilanci je konzistence, 
soudržnost, návaznost. obama-prezident svými dosavadními iniciativami 
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používat ozbrojených sil, včetně jaderných zbraní, k odvrácení agrese vůči 
svému území nebo spojencům a k ochraně ruských občanů v zahraničí. pří-
kladem takového jednání byl na začátku srpna 2008 vojenský konflikt mezi 
ruskem a gruzií.

po krátkém zhodnocení historických faktorů bezpečnostní a strategické 
kultury rF a stručné analýze hlavních teoretických přístupů myšlení v za-
hraniční a bezpečnostní politice bude podstatná část kapitoly věnována dvě-
ma obdobím (1999/2000–2004 a 2004–2008) ruského prezidenta V. putina 
s důrazem na rozbor tří strategických dokumentů2 a dvou dokumentů mini-
sterstva obrany a ministerstva zahraničních věcí, které byly v tomto období 
publikovány. V rámci těchto dokumentů budou sledována základní kritéria 
bezpečnostní a strategické kultury, která byla popsána v úvodu této knihy. 
Dále je analyzován dopad těchto dokumentů na putinovu bezpečnostní a za-
hraniční politiku a jeho postoj k válce v afghánistánu (2001) a v iráku (2003). 
V neposlední řadě se tato část textu zaměří na vývoj vztahů mezi ruskem 
a usa, nato a evropskou unií.

podobně jsou analyzovány i čtyři roky prezidentství Dmitrije Medve-
děva (2008–2012). tato část textu se soustředí zejména na rusko-gruzín-
ský konflikt a na rozbor strategických dokumentů z pohledu bezpečnostní 
a strategické kultury ruské federace. pozornost bude také věnována návrhu 
D. Medveděva na vytvoření nové bezpečnostní architektury v evropě, proce-
su modernizace ruské armády a ruské strategii v arktidě. V neposlední řadě 
se kapitola věnuje vztahům ruska s usa, nato a evropskou unií a roz-
dílnému přístupu ruské federace a západu k událostem tzv. arabského jara. 
celá kapitola bude uzavřena srovnáním shodných, ale i rozdílných prvků 
bezpečnostní a strategické kultury V. putina a D. Medveděva.

 

3.1 historické faktory bezpečnostní a strategické kultury ruské federace

na rozdíl od spojených států je možné na bezpečnostní a strategickou kul-
turu ruské federace, jako legitimního pokračovatele dějin carského ruska 
a sovětského svazu, nahlížet z poměrně delšího časového hlediska. zároveň 
při zkoumání historických faktorů bezpečnostní a strategické kultury rF je 
třeba využít některých poznatků a procesů z dějin ruské zahraniční a bez-
pečnostní politiky.

Kapitola 3

bezpečnOsTní a sTraTegická kulTura 
ruské FeDerace v leTech 1991–2012

tato kapitola se zaměří na dalšího významného aktéra mezinárodních bez-
pečnostních vztahů, kterým je rusko, resp. ruská federace. cílem kapi-
toly je analyzovat vývoj bezpečnostní a strategické kultury ruska po skon-
čení studené války v letech 1991–2012, kdy se v kremlu vystřídali celkem 
tři prezidenti, a to boris nikolajevič Jelcin, Vladimir Vladimirovič putin 
a Dmitrij anatolijevič Medveděv. bezpečnostní a strategická kultura prv-
ního ruského prezidenta b. Jelcina v letech 1991–1999 je zmíněna jen velmi 
stručně. Hlavní pozornost se zaměřuje především na bezpečnostní a strate-
gickou kulturu posledních dvou jmenovaných prezidentů ruska v období let 
2000–2012. analýza ruské bezpečnostní a strategické kultury je zasazena jak 
do kontextu vnitřního vývoje ruska, tak do kontextu vývoje mezinárodních 
vztahů a zahraniční a bezpečnostní politiky ruské federace.

ruská federace vznikla v roce 1991 jako největší nástupnický stát po roz-
padu svazu sovětských socialistických republik. V období 20 let od rozpadu 
sovětského svazu došlo k řadě významných událostí, které měly zásadní 
význam pro bezpečnost ruské federace, ale zároveň rusko svým rozhod-
nutím několikráte ovlivnilo bezpečnost jiných zemí. po té, co se rusko na 
začátku 21. století připojilo ke koalici států v boji proti globálnímu terorismu, 
čelilo v následujících deseti letech na svém území řadě teroristických útoků.1 
ruská federace se musela také v několika případech vyrovnat s rozšířením 
severoatlantické aliance o země bývalého socialistického bloku, které spo-
lečně s rozhodnutím usa o výstavbě protiraketové obrany ve střední evropě 
označilo přímo či nepřímo za jednu z vážných hrozeb vlastní bezpečnosti. 
zároveň ruská federace v reakci na tyto skutečnosti nevyloučila možnost 
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které byly členy tzv. Varšavského paktu. po skončení studené války se tato 
bezpečnostní představa dále projevuje v rozšiřování politického vlivu ruska 
v „blízkém zahraničí“ a posilování vojenské spolupráce s vybranými státy 
společenství nezávislých států (sns) v rámci organizace smlouvy o kolek-
tivní bezpečnosti (oskb) (de Haas, 2010: 3).

čtvrtým historickým faktorem je stav a velikost ruské armády, která po-
dobně jako v případě některých evropských armád byla a je utvářena na 
základě odvodů. V dobách studené války patřila armáda sssr, co do počtu 
příslušníků ozbrojených sil, k největším na světě. po skončení studené války 
se stav ruských ozbrojených sil postupně snižoval, stejně jako celkové výdaje 
na obranu. zároveň, jak ukázaly dvě rozdílně úspěšné války, které rusko 
vedlo v čečensku v letech 1994–1996 a 1999–20093, ale také kavkazský 
konflikt ze srpna 2008, ruská armáda potřebovala nezbytnou reformu. s pří-
chodem V. putina a především D. Medveděva do křesla ruského prezidenta 
se tento trend začal částečně měnit, když např. v několika posledních letech 
došlo k postupnému navýšení obranného rozpočtu. na druhou stranu prio-
ritou pro rF zůstává i nadále spíše modernizace jaderných zbraní na úkor 
konvenčních systémů zbraní.

pátým faktorem se stal konec studené války a rozpad Sovětského sva-
zu, po němž Ruská federace, na rozdíl od Spojených států, ztratila pozici 
vojenské a politické supervelmoci. na počátku devadesátých let 20. století 
rusko podle slov Marka czajkowského ztrácí „vnější impérium“ (symbolem 
může být rozpuštění Varšavské smlouvy jako vojenské organizace v červenci 
1991). Další komplikace vyvstaly i z obtíží spojených s úplným stažením 
vojsk sovětské armády, které tyto státy na Moskvě požadovaly (czajkowski, 
2003). „skončil tak z vojenského hlediska vliv sssr ve střední a východní 
evropě svázaný s poválečným jaltsko-postupimským uspořádáním. Ve stejné 
době získával rychlé tempo i proces rozpadu samotného sssr a tím pádem 
i demontáž ‚vnitřního impéria‘, který znamenal důležité geopolitické změny 
se strategickým dopadem na bezpečnostní i zahraniční politiku ruska“ (ku-
chyňková, 2010: 29–30).

na mezinárodní scéně se musela rF vyrovnat s obrovským oslabením své-
ho vlivu na mezinárodní bezpečnostní vztahy a zároveň s dominantním posta-
vením usa. V evropském geopolitickém prostoru pak bylo v devadesátých 
letech rusko konfrontováno s politicko-bezpečnostními otázkami, k nimž ná-
leželo zejména východní rozšiřování nato a konflikt na balkáně. Důsledkem 

prvním historickým faktorem je hledání vnější identity a geopolitické po-
zice Ruska, to znamená, zda svoji rozlohou patří rF spíše mezi evropské 
nebo naopak mezi asijské státy. „rusko se na jedné straně vůči prostoru 
na západ od území, které historicky kontrolovalo, z normativního hlediska 
vyrovnávalo jednak tím, že aspirovalo na roli jeho plnohodnotné součásti 
jako jeden ze států evropského velmocenského systému (teritoriální posun do 
bezprostřední blízkosti střední evropy na základě dělení polska v 18. století, 
svatá aliance, politika na balkáně)“ (kuchyňková, 2010: 29).

na druhou stranu (a to je druhý historický faktor) se rusko střetávalo s fe-
noménem jinakosti až exkluze. „současně ruské intelektuální elity budovaly 
alternativní představy o svébytné identitě ruska při vědomí jeho specifič-
nosti, ruska, které nemá přijímat cizí vzory, ale naopak má v prostoru, které 
ovládlo, vlastní ‚civilizační‘ poslání“ (tamtéž). tyto historické skutečnosti se 
pak bezprostředně odrážely a stále se projevují v opakovaném střídání priorit 
zahraniční a bezpečnostní politiky rF zaměřené buď směrem na Východ, 
nebo na západ.

stranou klíčových politických událostí v evropě stojí rusko prakticky do 
začátku 18. století. V tomto období ovšem již o sobě a o svých ambicích stát 
se také evropskou velmocí dává vědět poměrně razantně. zaprvé vedlo řadu 
válek proti evropským státům, např. Švédsku (1700–1721), polsku (1920–
1921), Finsku (1939–1940) s cílem posunout svoje hranice směrem na západ 
a posílit svůj vliv v evropě. zadruhé se jako člen určité koalice válčících 
stran účastnilo řady evropských válek, zejména sedmileté války (1756–1763), 
francouzských revolučních válek (1792–1802), napoleonských válek (1803–
1815). zatřetí ruské území se stalo bojištěm jak evropských koaličních válek 
(např. krymská válka v letech 1853–1856), tak také dvou světových válek. 
zároveň rusko muselo několikrát čelit vojenské invazi, např. francouzské 
v době napoleonova tažení do ruska (1812–1813) nebo německé a rakousko-
-uherské během první světové války (1914–1918). později byl sovětský svaz 
napaden nacistickým německem a jeho spojenci v průběhu druhé světové 
války (1941–1944). Druhý historický faktor je tedy dán představou intenziv-
ního ohrožování teritoriální integrity a bezpečnosti Ruska ze strany nepřátel. 
s tímto historickým faktorem bezprostředně souvisejí následující dva.

třetím faktorem je potřeba ruska zajistit svoji bezpečnost prostřednictvím 
budování tzv. nárazníkových zón kolem svého území. během studené války 
byly nárazníkovou zónou sssr především státy východní a střední evropy, 
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konečně v době po rozpadu sovětského svazu varovali westernisté před 
vztahy rF s bývalými spojenci sovětského svazu a zdůrazňovali, že pou-
ze demokratizací země, budováním institucí západně liberálního charakteru 
a spojenectvím se západními zeměmi je rusko schopno zajistit svoji bez-
pečnost a překonat politickou a ekonomickou zaostalost. tyto hlavní vize 
westernistů pak ovlivnily zahraniční a částečně i bezpečnostní politiku ruska 
v počátečním období prezidentství borise Jelcina, který prosazoval integraci 
rF do západních struktur a budování strategického partnerství se západem, 
přičemž tento proces měl být v rusku podpořen rozvojem liberálně demokra-
tických institucí a přechodem k tržní ekonomice po vzoru západu.

Druhý přístup, tj. etatistický (statist), zdůrazňuje nadřazenost hodnot moci, 
suverenity a stability nad hodnotami svobody a demokracie k zajištění vněj-
ší bezpečnosti země. zásadní význam pro stoupence etatistického přístupu 
představuje teorie přetrvávající externí hrozby pro národní bezpečnost ruska 
ze strany nepřátel. nicméně etatisté nejsou zcela protizápadní; pouze se snaží 
budováním ekonomické a vojenské schopnosti ruska o jeho uznání ze strany 
západu. svoje historické kořeny etatisté spatřují v politice petra Velikého 
a jeho důrazu na vojenskou konkurenceschopnost a bezpečnost státu, které 
pak podle etatistů umožnily carovi zahájit politiku přibližování ruska k ev-
ropě. V zahraniční politice sovětského svazu část představitelů etatistické-
ho přístupu obhajovala relativní dohodu či spolupráci se západem, zatímco 
druhá zdůrazňovala strategii vyvažování. zároveň po nástupu M. gorbačova 
k moci stoupenci etatistického přístupu byli velmi kritičtí k jeho politice 
demokratických reforem.

stejně tak v období po rozpadu sssr nebyli etatisté jednotní v otázce vel-
mocenského postavení ruska, které považují za jeden z hlavních cílů zahra-
niční politiky rF. zatímco někteří etatisté prosazovali přebudování bývalého 
sovětského svazu a prostřednictvím strategického partnerství s čínou a indií 
zabránění šíření vlivu usa, jiní zdůrazňovali bilaterální vztahy se soused-
ními zeměmi a zároveň rozvíjení partnerství s usa v boji proti terorismu. 
Myšlenky etatistického přístupu je možné nalézt v zahraniční a bezpečnostní 
politice prezidenta putina, ale i později Medveděva, který do své zahraniční 
a bezpečnostní politiky přijal částečně i dílčí vize některých teoretických 
přístupů inspirovaných civilizačním přístupem.

konečně třetí přístup, tzv. civilizační (civilizationist), zdůrazňuje kulturní 
nezávislost ruska a vidí ruské hodnoty odlišné od západních a pokouší se 

těchto událostí se stala určitá nedůvěra Ruska ve spolupráci s NATO a USA, 
kterou lze považovat za šestý historický faktor (de Haas, 2010: 3).

konečně sedmým historickým faktorem je úsilí ruska o znovuzískání po-
zice velmoci (great power) a její mezinárodní uznání ze strany klíčových ak-
térů. proces přeměny rF ve velmoc si na začátku 21. století stanovil V. putin 
jako jeden z hlavních cílů tzv. „nového realismu“ v zahraniční politice ruska. 
termín „rusko jako velmoc“ pak částečně změnil D. Medveděv odkazem na 
rusko jako jedno z vedoucích center současného světa, pro které se nejčastěji 
používá označení „nové rusko“ (Mankoff, 2009: 13).

3.2 hlavní myšlenkové přístupy k bezpečnostní 
a strategické kultuře ruské federace

Vedle historických faktorů, kterými se zabývala předchozí část, je při zkou-
mání bezpečnostní a strategické kultury ruské federace důležité zaměřit se 
také na hlavní teoretické tradice ideologického myšlení o zahraniční a bez-
pečnostní politice ruska. podle andreje tsygankova je možné nalézt tři my-
šlenkové přístupy k zahraniční a bezpečnostní politice ruska, a to – wes-
ternizační, etatistický a civilizační, které se v rusku postupně vyprofilovaly 
(tsygankov, 2006: 4–8; tsygankov–tsygankov, 2010: 668–677).

první přístup, tzv. westernizační (westernist), klade důraz na podobnost 
ruska se západem a vidí západ jako nejvíce progresivní civilizaci ve světě. 
Historicky může být westernizační přístup datován do dob petra Velikého 
a jeho snahy o modernizaci – westernizaci ruské armády. petr Veliký obdivo-
val západ pro jeho technologickou převahu a snažil se tehdejší rusko moder-
nizovat a přiblížit ho vyspělejší západní evropě s cílem překonat zaostalost 
své země. V době sovětského svazu představitelé westernizačního přístupu 
neviděli sssr až tolik vzdálen sociálnědemokratickým ideám a hodnotám 
evropy. například jednou z myšlenkových představ Michaila gorbačova 
bylo, aby se sssr stal demokratickou verzí socialismu. V zahraniční politice 
pak M. gorbačov sledoval teorii vzájemné bezpečnosti se západem, přičemž 
vedl řadu dohod o kontrole zbrojení s usa a slíbil odchod sovětských vojsk 
z evropy a třetího světa. V neposlední řadě M. gorbačov představil vizi tzv. 
společného evropského domu, jehož podstatou byla rusko-evropská integrace 
založená na principech evropské sociální demokracie.
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Obrázek č. 1: Ruská zahraniční a bezpečnostní politika: 
proměny a kontinuita

                                    Westernisté                               etatisté              ciVilizační 
                                                           pŘístup

RUSká fedeRAce                            

                                                

soVĚtskÝ sVaz    

                                                                                            
                                                                

                                                                                             
                                                       
 

   

                                                                            

carské rusko   

                                  
                                   

                                                                              

zdroj: tsygankov, 2006: 9.

o rozšíření a vývoz vlastních hodnot za hranice ruské federace. stoupenci 
idejí civilizačního přístupu prosazují agresivnější odpověď na ruské bezpeč-
nostní dilema a jsou sympatizanty obnovení velikosti ruského impéria. His-
toricky sahá civilizační přístup do dob ivana Hrozného, který sjednotil území 
ruského státu po vymanění se z mongolské nadvlády a prohlásil Moskvu za 
třetí Řím. V době sssr a zejména po jeho rozpadu bránili někteří stoupenci 
civilizačního přístupu v zahraniční politice expanzi rF jako nejlepší pro-
středek zajištění národní bezpečnosti. civilizační přístup představuje jednu 
ze čtyř škol moderního ruského geopolitického myšlení, které jsou v různé 
míře ovlivněny eurasianismem (eurasianist). eurasianisté vidí rusko jako 
neustále se rozšiřující pozemní říši v boji o moc proti námořní základně 
atlanticismu, spojeného s usa a nato.

Další škola eurasianismu, tzv. expansionisté (expansionists), spatřují 
v rozšiřování norem západní společnosti expanzi vojenských organizací, 
především nato, a v aktivní politice usa vidí hrozbu pro bezpečnost rF 
a její velmocenské ambice. typické je pro ně volání po teritoriální expanzi 
a přebírání konceptů klasické geopolitiky, která hovořila o inherentním boji 
námořních a pevninských mocností či o strategickém významu heartlandu. 
naproti tomu pragmatičtější a méně „antizápadní“ jsou stoupenci stabilizač-
ního (stabilizers) působení ruska v eurasijském prostoru. tento myšlenkový 
proud klade důraz na rovnováhu moci jako jediný účinný nástroj pro udržení 
míru a stability ve vztazích mocností, mezi které řadí také rusko, sledujících 
své zájmy. čtvrtou školou v rámci eurasianismu tvoří geo-ekonomická škola 
(geoeconomics), pro kterou je charakteristické zdůrazňování vzrůstající vzá-
jemné provázanosti současného světa prostřednictvím ekonomických vazeb 
(interdependence). stoupenci tohoto proudu si pragmaticky uvědomují, že 
ekonomické centrum, k němuž se jednotlivé vazby sbíhají, leží na západě 
a potenciálních vlivných ekonomických (politických, kulturních) center je 
více, přičemž rF má hrát podle těchto představ důležitou úlohu v nadnárod-
ních ekonomických projektech (kuchyňková, 2010).

následující obrázek a tabulka znázorňují hlavní myšlenkové přístupy k za-
hraniční a bezpečnostní politice ruské federace v historickém a teoretickém 
kontextu. zatímco obrázek č. 1 ukazuje na proměnu a kontinuitu jednotlivých 
myšlenkových tradic v ruské zahraniční a bezpečnostní politice, tabulka č. 13 
popisuje teoretickou inspiraci jednotlivých přístupů a jejich hlavní koncepty 
ve vztahu k bezpečnostní a zahraniční politice rF.

andrej kozyrev 
– integrace ruska na západ

Jevgenij primakov 
– rusko jako vyvažující velmoc

Michail gorbačov 
– nové myšlení leonid brežněv

– korelace sil
nikita chruščov

– „mírové soužití“

Maxim litvinov
– kolektivní bezpečnost

pavel Miljukov 
– zapojení ruska v první světové válce

 alexandr gorčakov 
– obnovení velmocenského postavení ruska

alexandr i. 
– svatá aliance

petr Veliký 
– westernizace ruské armády

ivan iV. Hrozný 
– rusko jako třetí Řím

V. lenin a l. trockij 
– světová revoluce

Dmitrij Medveděv 
– „nové rusko“ jako posilující velmoc

Vladimir putin
– rusko jako pragmatická velmoc

pakt stalina s Hitlerem
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SNS
vymanění se 
z orientace na státy 
bývalého sssr

vitální národní zájem 
a žádoucí další 
integrace

neefektivní, ale další 
integrace je žádoucí

Mezinárodní 
orientace

směrem na západ, tj. 
evropa a usa

multivektorální 
orientace jak na 
Východ, tak i na 
západ

multivektorální 
orientace směrem na 
Východ

Unilateralismus
nežádoucí, neboť 
jde proti logice 
multilateralismu

hrozba pro zahraniční 
a bezpečnostní 
politiku ruska

nežádoucí hrozba pro 
bezpečnost ruska

Multilateralismus
mezinárodní 
spolupráce s usa, 
eu, nato a osn

rusko jako 
pragmatická velmoc 
a jedno z center

rusko jako 
vyvažující velmoc 
vůči usa

ODS 1991 souhlas s vojenskou 
akcí příležitost i hrozba bezpečnostní hrozba

první a druhá 
rusko-čečenská 
válka v letech 
1994–1996
a v letech 1999–
2009

spíše nesouhlas 
s vojenským řešením 
situace

vojenské 
řešení důležité 
k zajištění integrity 
a bezpečnosti ruska

vojenský zásah 
žádoucí k posílení 
bezpečnosti a vlivu 
ruska v této oblasti

OAF 1999 nebezpečný 
precedens hrozba pro vliv ruska hrozba pro 

bezpečnost ruska

OEF 2001 podpora vojenské 
akce příležitost pro rusko boj mezi „dobrem 

a zlem“

OIF 2003 nebezpečný 
precedens

hrozba pro zájmy 
ruska

bezpečnostní hrozba 
pro rusko ze strany 
USA

Kavkazský konflikt 
2008

nesouhlas 
s vojenskou 
intervencí

odpověď na politiku 
usa v oblasti 
ruského zájmu

vojenská intervence 
nutná k udržení vlivu 
ruska

Bezpečnostní 
hrozby

společný přístup s eu 
a usa při řešení 
hrozeb

intenzivní zveličování 
bezpečnostních 
hrozeb

usa a nato jako 
hrozba národní 
bezpečnosti

Jaderné 
odstrašování

jednání o jaderném 
odzbrojení s usa

důležitý nástroj 
k zajištění 
bezpečnosti

nezbytně nutný 
nástroj k vyvažování 
USA

Energetické zdroje
nástroj ekonomického 
růstu a spolupráce 
s eu

nástroj posílení 
suverenity 
a bezpečnosti ruska

nástroj upevnění 
vlivu v zemích 
bývalého sssr

zdroj: sestaveno autorem dle White, 2011: 307.

Tabulka č. 13: Přístupy, teorie a koncepty v zahraniční 
a bezpečnostní politice Ruské federace

Přístup Teorie
Koncepty
Mezinárodní 
systém

Regionální 
uspořádání

Cíle zahraniční 
politiky

Westernizační liberalismus demokratická 
multipolarita

ukončení vize 
ruska jako 
euroasijské země

atlantismus 
a integrace se 
západem

Etatistický realismus pluralistická 
unipolarita

postimperiální 
prostor

multivektorální 
orientace

Civilizační

kulturní 
esencialismus

rozsáhlá válka 
kontinentů

nová eurasie, 
impérium 
pravoslavných 
věřících

heartland 
v oblasti eurasie

konstruktivismus civilizační 
pluralismus evropa–Východ globalismus 

a kulturní dialog

zdroj: tsygankov–tsygankov, 2010: 677.

tabulka č. 14 pak znázorňuje rozdílné pozice a přístupy jednotlivých myš-
lenkových tradic k hlavním zahraničně-bezpečnostním tématům, jako jsou 
ozbrojené konflikty po skončení studené války, mezinárodní orientace ruska 
či bezpečnostní hrozby.

Tabulka č. 14: Pozice jednotlivých myšlenkových přístupů
k hlavním tématům

Zkoumaná témata Westernizační 
přístup Etatistický přístup Civilizační přístup

Rusko evropská země ne zcela evropská 
země eurasie a unikátní stát

Evropská unie
úzké vztahy; 
perspektiva možného 
členství

praktická spolupráce
praktická spolupráce, 
ale eu je přesto 
vnímána jako nepřítel

NATO
úzké vztahy; 
perspektiva možného 
členství

praktická spolupráce, 
ale také hrozba

bezpečnostní 
a vojenská hrozba pro 
rusko

USA úzké vztahy 
a partnerství

praktická spolupráce 
s občas rozdílnými 
zájmy

velká hrozba
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pro sssr jednoho z hlavních partnerů a odběratelů vojenského materiálu 
a zbraní, sovětské vedení v čele s tehdejším prezidentem M. gorbačovem 
odsoudilo iráckou agresi a schválilo rezoluci rb osn č. 687, jež vyzvala me-
zinárodní společenství k realizaci nezbytných opatření k ukončení okupace 
kuvajtu ze strany iráku. sssr následně podpořil vojenské operace (pouštní 
štít a pouštní bouře od srpna 1990 do února 1991) vedené usa a jejími spo-
jenci s cílem vytlačit iráckou armádu z kuvajtu, nicméně M. gorbačov odmí-
tl vyčlenit část sovětských ozbrojených sil pro účely vojenské operace, která 
se stala důležitým a částečně úspěšným testem vztahů mezi sssr a usa po 
skončení studené války (lamberth, 1992; Villahermosa, b.d.).

naopak situace v samotném sssr se vyvíjela opačným směrem, kde v té 
době nabral na rychlosti proces dezintegrace, který následně vyústil kon-
cem prosince 1991 ve zhroucení sssr a vytvoření společenství nezávislých 
států (sns). následně se prvním prezidentem ruské federace, jako jednoho 
z nástupnických států bývalého sovětského svazu, stal boris n. Jelcin.

V období následujícím těsně po rozpadu sssr byla domácí i zahraniční 
politika rF charakterizována celou řadou rysů. „zaprvé, ruští westernisté, 
kteří měli značný vliv na politiku ruska, se snažili distancovat od sovětské 
minulosti a nalézt takový vztah se západem a jeho klíčovými hráči, který 
by byl z ruské perspektivy rovnoprávný a neztrácel nic na někdejším exklu-
zivním postavení sovětského ruska jako jednoho z klíčových aktérů mezi-
národněpolitického dění. zadruhé, ruské politické elity v čele s premiérem 
Jegorem gajdarem, ministrem zahraničí andrejem kozyrevem a preziden-
tem b. Jelcinem se domnívaly, že tohoto cíle může být dosaženo především 
skrze spolupráci s transatlantickými organizacemi typu nato4 a dalšími 
mezinárodními bezpečnostními, politickými a ekonomickými organizacemi 
(Mezinárodní měnový fond, g7), což mělo umožnit setrvání ruska v pozici 
státu, který spolurozhoduje o globálních i regionálních politických a bez-
pečnostních otázkách. zatřetí, v duchu politiky liberálního internacionalis-
mu se ruská federace zapojila například do rady evropy (re), navázala 
smluvní kontakty s eu a aktivně podporovala rozšíření role organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v evropě (obse) v bezpečnostní politice evropy“ 
(kuchyňková, 2010: 32–35). V neposlední řadě na začátku devadesátých 
let nařídil b. Jelcin zredukovat strategický jaderný arzenál rF na polovinu, 
přislíbil likvidaci jaderných zbraní, které po rozpadu sssr zbyly na území 
ukrajiny, běloruska a kazachstánu, a zavázal se eliminovat všechny pozemní 

podle a. tsygankova je možné vliv tři zmíněných myšlenkových přístupů, 
buď v samostatné podobě, nebo v kombinaci, vysledovat v bezpečnostní a za-
hraniční politice každého z prezidentů ruska. tyto tradiční přístupy ruského 
myšlení o zahraniční a bezpečnostní politice pak poslouží jako teoreticko-
-ideologické východisko při analýze bezpečnostní a strategické kultury všech 
tří ruských prezidentů.

3.2.1 Bezpečnostní a strategická kultura B. N. Jelcina
prvním zkoumaným prezidentem bude boris n. Jelcin, který svoji funkci za-
stával po dvě volební období v letech 1991–1999. pro první období b. Jelcina 
je charakteristický nejprve počáteční silný vliv westernistů na vnitřní a vnější 
politiku ruska a zmírnění percepce vojenské a bezpečnostní hrozby se strany 
západu. Westernizační politika začala záhy oslabovat pod vlivem kritiky ze 
strany etatistů a představitelů civilizačního přístupu, kteří obhajovali větší 
asertivitu ruska ve vztazích se státy bývalého sovětského svazu k zajištění 
vlastní vojenské bezpečnosti. orientace ruska na oblast eurasie byla ještě 
silnější ve druhém období borise Jelcina. zároveň je v tomto období kladen 
větší důraz na otázky národní bezpečnosti a je zde patrná snaha ruské fede-
race o opětovné získání pozice velmoci a prosazování politiky multilatera-
lismu jako nástroje vyvažování strategie usa v mezinárodních vztazích, se 
kterou byla rF od počátku devadesátých let silně konfrontována.

Ještě předtím, v souvislosti s koncem studené války, byla nejprve sovětská 
a později ruská zahraniční politika konfrontována s celou řadou geopolitic-
kých změn na mapě evropy a také s novou zahraničněpolitickou orientací 
bývalých satelitů. „tématem číslo jedna na přelomu 80. a 90. let bylo sjedno-
cení německa. zdánlivě nesmiřitelné pozice ve věci začlenění či nezačlenění 
sjednoceného německa do nato přetrvávaly v průběhu prvních jednání 2+4 
v první polovině roku 1990“ (kuchyňková, 2010: 31). Výsledná dohoda z po-
slední schůzky 2+4 v paříži v září 1990 však již obsahuje sovětský souhlas 
se sjednocením německa a jeho začleněním do struktur nato výměnou 
za ujištění o omezení německého vyzbrojování, nerozmisťování vojenských 
jednotek nebo nukleárních zbraní směrem na východ, ale také nerozšiřování 
nato k ruským hranicím (averre, 1998; tichý, 2010).

kromě toho byl sovětský svaz ve své zahraniční a bezpečnostní politice 
konfrontován se situací na blízkém východě, kde irák začátkem srpna 1990 
provedl vojenskou invazi do kuvajtu. přestože irák představoval dlouhodobě 
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prostoru, kVp 1993 speciálně zmínila obse, kterou považovala za základ 
bezpečnosti v euroatlantickém prostoru (kVp, 1993).

podobně byl částečný ústup vlivu westernistů patrný i v případě „Vojen-
ské doktríny6 ruské federace“ z listopadu 1993“ (Voennaja doktrina Ro-
ssijskoj federacii, VD 1993), která byla, pod vlivem návrhu sovětské VD 
z prosince 1990 a války v perském zálivu, prezentována jako dokument na 
rozhraní ofenzivního a defenzivního charakteru a přechodného období, kdy 
mělo dojít ke zformování pozice ruska v novém systému mezinárodních 
vztahů. z hlediska bezpečnostní a strategické kultury je možné vysledovat 
čtyři hlavní rysy.

prvním klíčovým rysem VD 1993 byl částečný ústup od ideologie a pří-
lišného důrazu na bezpečnostní hrozby a militarismus z dob sssr. VD 1993 
např. zdůraznila, že nemá žádné nepřátele, nicméně rozdíly a rozpory rF se 
západem doktrína zcela nevyloučila. proto mezi faktory, označené jako zdro-
je vojenského nebezpečí, které mohou vést k potenciálnímu konfliktu, vyjme-
novává především vojenskou moc nato a americkou přítomnost v evropě 
a na Dálném východě; vzestup globálních nebo regionálních velmocí, jako je 
např. sjednocené německo, Japonsko, írán či turecko, a rozšiřování vojenské 
moci usa ve světě (VD, 1993; Wallander, 1998; bakshi, 2000). podobnou 
ambivalenci najdeme ve VD 1993 i v případě hrozby vypuknutí rozsáhlého 
vojenského konfliktu. na jedné straně podle doktríny hrozba globální války 
ustupuje a pravděpodobnost vypuknutí světové války je zcela minimální. na 
druhé straně VD 1993 připustila možnost rozsáhlé vojenské intervence ze 
strany západu vůči rF a sns (Felker, 1994: 15).

Jejím druhým rysem byla preference nevojenských diplomatických pro-
středků (soft power) při snaze zabránit vojenské agresi a k ochraně národních 
zájmů ruské federace, které představují hlavní cíl VD 1993. k zajištění ruské 
vojenské bezpečnosti byla zmíněna celá řada opatření jako např.: zachování 
kvalitativního stavu ozbrojených sil a jejich bojové schopnosti na úrovni 
zaručující spolehlivou ochranu životně důležitých zájmů rF; rozvoj systému 
bilaterálních a multilaterálních dohod mezi státy o zřeknutí se mocenské po-
litiky a zabránění použití vojenské síly; podpora multilaterálních rozhovorů 
o jaderném odzbrojení atd. (VD, 1993; de Haas, 2011: 4).

Jejím třetím rysem bylo rozhodnutí ruska upustit od závazku bývalého 
SSSR nepoužívat jaderných zbraní jako první (no first use), čímž se postoj 
rF přiblížil uvažování dalších západních zemí, např. usa, Velké británie 

mezikontinentální balistické střely, ačkoliv spojeným státům takové hlavice 
zůstaly např. na ponorkách5 (Wallander, 1998; bakshi, 2000).

„nicméně již v letech 1992–1993 pod vlivem kritiky některých domácích 
a zahraničněpolitických kroků tehdejší administrativy (zejména neúspěch 
strategického partnerství se západem a domácích radikálních reforem) i pod 
vlivem výměny některých klíčových osob reprezentujících liberální proud 
(především nahrazení J. gajdara ve funkci premiéra Viktorem černomyr-
dinem) nastává ústup ruské westernizační školy z vlivu na praktické zahra-
ničněpolitické kroky exekutivy“ (kuchyňková, 2010: 35). k této kritice při-
spělo bezpochyby také několik nezdarů ruské diplomacie v evropě. zaprvé, 
jakmile bylo v této době jasné, že nedojde k dezintegraci severoatlantické 
aliance, ale ta bude naopak hrát důležitou roli v evropské bezpečnosti, začala 
se ruská federace daleko více a otevřeně stavět vůči nato (tichý, 2010). 
nicméně ruské federaci se nepodařilo zabránit přijetí plánu, podporovaného 
spojenými státy, na rozšíření nato do východní evropy. zadruhé, „rusko 
ztroskotalo se svým návrhem na proměnu konference pro evropskou bezpeč-
nost a spolupráci v evropský bezpečnostní orgán. prezident boris Jelcin pak 
varoval evropské a americké politiky na konferenci v budapešti na začátku 
prosince 1993, aby se nepokoušeli izolovat rusko a zavléci tak evropu do 
‚studeného míru‘“ (Švankmajer, 2008: 494).

V neposlední řadě symptomem přehodnocení přístupu některých liberálů 
a jejich westernizační politiky je do určité míry první oficiální „koncepce 
zahraniční politiky ruské federace“ z dubna 1993 (Koncepcija vnešnej poli-
tiky Rossijskoj federacii, kVp 1993), označovaná podle tehdejšího ministra 
zahraničních věcí jako kozyrevova doktrína. prvořadou prioritu kVp 1993 
představovaly země sns. konkrétně se hovoří o nutnosti eliminace ozbro-
jených střetů, urovnání konfliktů v bezprostředním okolí ruské federace 
a zabránění jejich přesahu na ruské území. signifikantní je, že i na počátku 
devadesátých let, kdy byl nový ruský stát do značné míry oslaben křehkou 
a chaotickou situací v ekonomické a sociální oblasti a složitým hledáním 
nové pozice v mezinárodní politice, jmenovala koncepce jako jednu z priorit 
zachování velmocenského postavení, a to cestou pokud možno rovné spolu-
práce s okolním světem a mezinárodními organizacemi (kVp, 1993). evropa 
byla mezi dalšími prioritami jmenována ihned po usa, s nimiž ruská fede-
race v té době pokračovala v jednáních o redukci strategických útočných ja-
derných zbraní. V rovině mezinárodních organizací, jež figurují v evropském 
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ruskému užití vojenské síly při řešení vzniklé situace (souleimanov, 2011: 
135–136).

z vojenského hlediska pak první rusko-čečenská válka poškodila prestiž 
ruské armády a odkryla celou řadu nedostatků ve struktuře a stavu ruské 
armády, která nebyla řádně připravena, podcenila nepřítele a musela během 
bojů s čečenskými rebely čelit celé řadě porážek (Švankmajer, 2008: 492). 
právě porážky ruské armády, přechod konfliktu do rozvleklého stavu, blížící 
se období prezidentských voleb v rF a znovudobytí města groznyj ze strany 
čečenských bojovníků v srpnu 1996 nakonec způsobily, že 31. 8. 1996 byla 
podepsána tzv. chasavjurtská dohoda mezi generálem alexandrem lebeděm 
a aslanem Maschadovem, která znamenala de facto nezávislost čečenska 
pod jménem čečenská republika ičkeria (souleimanov, 2011: 134; smith, 
2005).

Druhým faktorem, ovlivněným šokem z první rusko-čečenské války, byla 
výměna andreje kozyreva za Jevgenije primakova na postu ministra zahra-
ničních věcí v roce 1996. nešlo ovšem pouze o personální obměnu, ale také 
o proměnu celkové koncepce zahraniční politiky. J. primakov bývá charakte-
rizován jako silný ministr zahraničních věcí, který se krátce pokusil obnovit 
významnou pozici ministerstva v procesu tvorby zahraniční politiky ruska. 
pod vlivem tzv. primakovovy doktríny představující syntézu prvků etatis-
tického a civilizačního přístupu pak byla zahraniční a bezpečnostní politika 
rF charakterizována větší asertivitou a snahou o přeměnu pozice ruska ve 
„vyvažující velmoc“ (great power balancing), jež se projevovala jak v regi-
onálním měřítku (získání dominantního postavení rF v sns prostřednictvím 
spolupráce s jeho členskými zeměmi při řešení bezpečnostních hrozeb či vo-
jenských konfliktů), tak i v globálním měřítku (úsilí ruské federace společně 
s čínou a indií vytvářet protiváhu hegemoniální politice usa) (tsygankov, 
2006: 83).

„Hlavní prioritou ruské zahraniční a bezpečnostní politiky se v průběhu 
90. let postupně stává společenství nezávislých států a jeho členské země. 
V globálním měřítku potom nastává odklon od západního směru (usa, ev-
ropa) a koncentrace na udržování či obnovení alternativních strategických 
vztahů, v 90. letech především v rámci asie a pacifiku (snaha obnovit ztra-
cené či opuštěné pozice v třetím světě, opět prostřednictvím politických, ale 
i ekonomických nástrojů)“ (kuchyňková, 2010: 42). zároveň ruský premiér 
primakov pod vlivem prvků etatistického myšlení a prosazování silné pozice 

a Francie (Wallander, 1998). nicméně podle tehdejšího ruského ministra 
obrany pavla gračova by jaderné zbraně neměly být použity k preemptivní-
mu jadernému úderu (bakshi, 2000).

Jejím čtvrtým rysem byla důraznější politika Ruské federace ve vztahu 
k zemím bývalého Sovětského svazu v prostoru tzv. blízkého zahraničí. podle 
doktríny reálnou hrozbu pro bezpečnost rF představují především lokální 
války a regionální konflikty vzniklé z etnických, náboženských a teritori-
álních sporů právě v oblasti bývalého sovětského svazu, kde má rF své 
zvláštní zájmy a kde by měla by převzít peacekeepingovou úlohu k zajištění 
míru (VD, 1993; Wallander, 1998; kipp, 2011: 90). pro svůj intenzivní zájem 
a důraz na země bývalého sssr byla VD 1993 označena jako ruská „Monro-
eova doktrína“ v oblasti postsovětského prostoru (bakshi, 2000).

Další posilování strategických vztahů ruské federace v rámci asijsko-
-pacifického regionu společně s prosazováním etatistického přístupu myš-
lení v bezpečnostní a zahraniční politice pokračovalo i ve druhém období 
prezidentství b. Jelcina. zároveň ve druhé polovině devadesátých let došlo 
ke zhoršení vztahů rF se západem, především v reakci na postupné zinten-
zivnění rozhodovacího procesu nato o přijetí některých zemí střední evro-
py. „V této souvislosti a. kozyrev v březnu 1995 poukázal na to, že proces 
rozšiřování nato směrem na východ by mohl posílit ‚extremistické nacio-
nalistické síly‘ v parlamentních volbách a ‚vyvolat xenofobní a separatistické 
tendence‘. Ministr obrany pavel gračov pak svému americkému protějšku 
Williamu perrymu pohrozil, že expanze nato do střední a východní evropy 
by mohla nejen ohrozit dohodu o redukci konvenčních zbraních v evropě, ale 
i vést k posílení vojenských sil na nejohroženějších frontách“ (Švankmajer, 
2008: 496). Vedle této skutečnosti se ve druhé polovině devadesátých let ob-
jevilo několik faktorů, které zapříčinily odklon od westernizační politiky rF 
směrem k etatistickému a civilizačnímu přístupu myšlení v zahraniční a bez-
pečnostní politice7 a vedly k většímu důrazu na národní bezpečnost ruska.

prvním faktorem byla ruská vojenská intervence v čečensku. přestože 
se rF snažila rusko-čečenskou válku v letech 1994–1996 interpretovat jako 
vnitřní záležitost ruského zájmu (zachování územní integrity), zhoršující se 
situace v čečensku neušla pozornosti západu. přibývající případy ruského 
bombardování čečenských měst a vesnic a brutální zabíjení civilního obyva-
telstva ze strany federálních jednotek v letech 1995–1996 následně způso-
bily, byť omezenou, vlnu kritiky ze strany eu8, ale i usa, re a obse vůči 
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nestability) jsou nadřazeny hrozbám vnějším. podobně jako VD 1993, také 
knb 1997 zdůraznila, že se ruská federace necítí být v budoucnu ohrožena 
světovou válkou. Mezi vnější hrozby národní bezpečnosti ruska pak patří 
např. nebezpečí vypuknutí lokálního konfliktu v zemích sns a jeho eskalace 
na území ruska, snahy o separatismus, šíření zHn atd. za největší hrozbu 
pak dokument označuje pokusy některých států zabránit posílení pozice rus-
ka jako jednoho z center formujícího se multipolárního světa (knb, 1997; 
godzimirski, 2000: 82–83).

knb 1997 v poslední části výslovně uvádí, že rF nebude usilovat o pa-
ritu ve vojenské výzbroji s ostatními velkými státy světa, ale bude se snažit 
o implementaci principů realistického odstrašování pomocí odpovídajícího 
použití dostupné vojenské síly jako prostředku prevence proti agresi (knb, 
1997; de Haas, 2010: 5–6). Hlavní úlohou ruských ozbrojených sil je zajištění 
jaderného odstrašování, které představuje efektivní prostředek sebeobrany 
a zabránění nukleární nebo konvenční válce a současně umožňuje dodržení 
spojeneckých závazků rF (knb, 1997). rusko si podle koncepce vyhrazuje 
právo použít vojenskou sílu, včetně jaderných zbraní, k ochraně země v pří-
padě ozbrojeného konfliktu, který by mohl přerůst do větší války. Vojenské 
síly k zajištění národní bezpečnosti je možné použít až po vyčerpání nevo-
jenských opatření, které se stanou neefektivní (tamtéž; Wallander, 1998: 2–3; 
godzimirski, 2000).

třetí faktor, který vedl ruskou federaci k většímu důrazu na posílení 
vlastní národní bezpečnosti, byla ekonomická krize ze srpna roku 1998. ta 
odhalila slabost ruské ekonomiky a její závislost na západních finančních 
institucích a zároveň oslabila ekonomickou pozici ruska ve světě (sakwa, 
2007: 3).

čtvrtý faktor, který negativně ovlivnil vztahy ruské federace se západem, 
souvisel s východním rozšířením nato o nové členské státy, kterými se 
v březnu 1999 staly tři země bývalého socialistického bloku, a to česká re-
publika, Maďarsko a polsko. podle knb 1997 bylo rozšíření severoatlantic-
ké aliance směrem k ruským hranicím neakceptovatelné, protože pro rusko 
představovalo jednu z hrozeb národní bezpečnosti (godzimirski, 2000: 78; 
sakwa, 2007: 3). ke zmírnění ruské nedůvěry z důvodu přijetí čr, polska 
a Maďarska za nové členy nato podepsaly severoatlantické aliance a rus-
ko o dva roky dříve, tj. 27. 5. 1997, Zakládající akt o vzájemných vztazích, 
spolupráci a bezpečnosti, zakládající stálou společnou radu nato–rusko 

státu (vliv tzv. gosudarstvenniků) obhajoval společně s klíčovými představi-
teli ruské exekutivy v druhé polovině devadesátých let koncepci multipolár-
ního světa, kde rusko jako vyvažující velmoc bude jedním klíčových pólů. 
Díky tomu dojde k vytvoření protiváhy k unilateralismu a hegemonii přede-
vším usa v postbipolárním světě a naopak nastolení globální rovnováhy sil. 
„protiváhy k západu a k někdejší koncentraci na partnerský i problematický 
vztah s usa jsou hledány v nových vztazích s čínou a indií jakožto regi-
onálními mocnostmi jihovýchodní asie (snaha o navázání strategicko-bez-
pečnostního partnerství v rámci tzv. strategického trojúhelníku), obnovování 
někdejší pozice diplomatické velmoci na blízkém východě či na korejském 
poloostrově“ (tamtéž: 42–43).

Hlavní představy tzv. primakovovy doktríny je pak možné následně nalézt 
v „koncepci národní bezpečnosti9 ruské federace“ (Koncepcija nacional-
noj bezopasnosti Rossijskoj federacii, knb 1997), schválené b. Jelcinem 
17. 12. 1997, která v mnoha ohledech představovala kompromisní dokument. 
knb 1997 stanovila nejen směr zahraniční politiky, ale zároveň položila zá-
klad pro novou vojenskou doktrínu a v praktických otázkách také pro vojen-
skou reformu. Hned ve své první části jasně zdůraznila, že rF usiluje o mul-
tipolární uspořádání světa, přičemž efektivních multilaterálních prostředků 
pro spolupráci a koordinaci mezinárodních bezpečnostních vztahů může být 
dosaženo pouze zapojením ruska do mezinárodních organizací, jako jsou 
osn a obse (knb, 1997). koncept multipolárního světa představuje podle 
této koncepce účinný prostředek proti určitým pokusům vytvořit takovou 
strukturu mezinárodních vztahů, která by byla založena na jednostranném 
řešení klíčových mezinárodních problémů, včetně vojenských a politických 
(godzimirski, 2000: 76).

knb 1997 ve druhé části vyjmenovává národní zájmy a cíle ruska v jed-
notlivých oblastech. V mezinárodní sféře rusko mj. podporovalo meziná-
rodní spolupráci v boji proti organizovanému zločinu a terorismu a posílení 
mechanismů kolektivního řízení globálních politických a ekonomických pro-
cesů, v nichž bude rF hrát významnou roli. ruské národní zájmy v oblasti 
obrany pak primárně leží v zajištění bezpečnosti občanů, společnosti a státu 
proti vojenské agresi ze strany jiného státu (knb, 1997).

na analýzu ruských národních zájmů v části třetí navazuje dlouhý seznam 
vnitřních a vnějších hrozeb ruské národní bezpečnosti, přičemž vnitřní hroz-
by (ekonomické, institucionální či demografické problémy jako hlavní zdroj 
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3.3 bezpečnostní a strategická kultura vladimira putina

s nástupem Vladimira putina do funkce nejprve premiéra (již od jara 1999 
zastával funkci tajemníka v bezpečnostní radě státu) a posléze prezidenta 
ruské federace (pozici ruského prezidenta zastával po dvě období v letech 
2000–2004 a 2004–2008) lze vysledovat počátek tendencí k centralizaci moci 
a přesunu rovnováhy k prezidentskému centru v oblasti domácí i zahraniční 
politiky (kuchyňková, 2010: 44). oproti pojetí ruska jako vyvažující vel-
moci, prosazoval putin v zahraniční a bezpečnostní politice koncept ruska 
coby pragmatické velmoci (great power pragmatism), který udržoval wes-
ternizační a etatistické komponenty ruské identity a obhajoval vztahy rF se 
zeměmi sns a západem při zachování vlastního kulturního dědictví a au-
tonomie (tsygankov, 2006: 129). společně s westernisty vycházel V. pu-
tin z kritiky minulých praktik přílišného rozšiřování zahraničněpolitických 
zdrojů, což byl odkaz na dobu existence sssr a politiku primakovova ob-
dobí. Vedle toho ovšem prezident putin prosazoval také tradiční hodnoty, 
jako jsou patriotismus, silný stát, suverenita a ekonomická stabilita, které ob-
vykle zdůrazňovali etatisté a stoupenci civilizačního přístupu. srovnání roz-
dílů mezi primakovovou a putinovou představou ruska jako velmoci pak 
znázorňuje tabulka č. 15.

prozápadní orientace putinovy zahraniční politiky byla vybudována na 
třech pilířích. „prvním z nich bylo strategické partnerství v boji proti terori-
smu na základě sdílené zranitelnosti například vůči extremismu fundamen-
tálního islámu. Dalším z pilířů byla počáteční potřeba západních investic 
ze strany ruské ekonomiky a související zájmy ruských ekonomických elit, 
kterou ovšem záhy vystřídala snaha o vlastní aktivní investiční expanzi do 
evropy. třetím pilířem byl návrat politiky usilující o rovnoprávné partnerství 
se západem, i když na pragmatičtějším základě, než tomu bylo na počátku 
90. let ve spíše idealistickém pojetí atlantistů“ (kuchyňková, 2010: 47–48).

Velká pozornost byla věnována konceptu multipolarity. s ním nekonveno-
vala zahraniční a bezpečnostní politika usa po nástupu george W. bushe do 
funkce amerického prezidenta, v níž putinovo rusko zejména v souvislosti 
s vojenskou intervencí do iráku v roce 2003 spatřovalo jasné unipolární ten-
dence. zřetelnou zájmovou divergenci především ve vztazích k usa bylo 
možné následně zaznamenat např. v otázkách politiky na blízkém východě 
nebo při střetávání zájmů usa a rF v zemích společenství nezávislých států.

jako hlavní cestu komunikace mezi Moskvou a bruselem.10 přestože stálá 
společná rada nato–rusko působila na papíře impozantně, ve skutečnosti 
nebyla schopna vytvořit formovaný rámec pro komunikaci mezi ruskou fe-
derací a nato11 (Hunter–rogov, 2005).

pátým faktorem se stalo letecké bombardování svazové republiky Jugo-
slávie (srJ) v březnu 1999 vojenskými sílami nato (operace spojenecká 
síla), jež své jednání zdůvodnilo snahou pomoci kosovským albáncům, a to 
na základě doktríny o dodržování lidských práv, která převyšuje státní su-
verenitu. „Hlavní ozbrojená síla kosovských albánců, tj. kosovská osvobo-
zenecká armáda (uÇk), byla prezentována jako skutečně národně osvobo-
zenecká síla, která bojuje proti represivnímu režimu slobodana Miloševiće 
v bělehradu. naproti tomu pohled ruska vycházel z názoru, že uÇk je na-
prosto nelegitimní a teroristická organizace, která je napojena na organizo-
vaný zločin a spokojí se jen s odtržením kosova od srbska“ (Visingr, 2007: 
4). rusko zároveň vyjádřilo znepokojení nad vlivem nato a jeho rostoucí 
pohotovostí užít vojenskou sílu za hranicemi svého obranného okruhu, a to 
bez schválení rb osn (braun, 2008: 44). bombardování srbska jednotkami 
nato totiž potvrdilo nejhorší ruské obavy a to, že jeho názor v rámci stálé 
společné rady nato–rusko i mimo ní má jen minimální váhu a že došlo 
ke snížení významu a vlivu ruska ve světové politice (smith, 2006). ruská 
federace následně vojenskou akci nato ostře odsoudila a pozastavila svoji 
účast na jednání ve stálé společné radě nato–rusko (Johnson, 2001: 245).

posledním faktorem bylo v srpnu 1999 zahájení dalších vojenských ope-
rací ruské federace proti čečenským rebelům, kteří okupovali část soused-
ní republiky Dagestán s cílem vytvořit zde islámský stát. V počáteční fázi 
konfliktu byly po vzoru intervence nato v srbsku nejprve využity letecké 
nálety, po kterých následovala rozsáhlá pozemní intervence, jejímž výsled-
kem bylo na přelomu ledna a února 2000 znovudobytí grozného a koncem 
února 2000 opětovné ovládnutí velké části separatistického regionu čečenska 
vojenskými silami rF. Dne 6. 2. 2002 pak ruský prezident putin v hlavním 
čečenském městě grozném prohlásil vojenskou část tzv. protiteroristické 
kampaně za skončenou (Švankmajer, 2008: 501). na rozdíl od první rusko-
-čečenské války, vedla nová válka k obnovení důvěry ve vojenskou sílu rF 
a přinesla zvýšení alokace finančních prostředků do modernizace armády 
a rozvoje vojenského průmyslu (smith, 2004: 116–122).
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3.3.1 Putinův „nový realismus“
richard sakwa (sakwa, 2008: 7–12) spojuje s příchodem V. putina nástup 
tzv. „nového realismu“ v ruské zahraniční, ale i bezpečnostní politice. puti-
nův „nový realismus“ byl charakterizován celou řadou následujících prvků.

prvním je ekonomizace ruské zahraniční politiky. strategickým cílem rus-
ka byla integrace do světového společenství a prioritní úlohou ruské diplo-
macie byla podpora ruských ekonomických zájmů v zahraničí.

Druhým prvkem je důraz na evropeismus a evropskou dimenzi ruské za-
hraniční politiky, která odkazuje na geografickou a kulturní blízkost ruska 
s evropou. V rámci této politiky rusko samo sebe vnímalo jako integrovanou 
součást atlantického prostoru.

třetím prvkem je míra sekuritizace. na pozadí událostí druhé rusko-če-
čenské války a teroristických útoků z 11. 9. 2001, V. putin tvrdil, že ruská 
politika v čečensku i spolupráce s „koalicí ochotných“ je součástí stejného 
problému řešení globálních bezpečnostních hrozeb.

čtvrtým prvkem je autonomie ruské zahraniční politiky. na rozdíl od 
J. primakova viděl putin ruskou federaci spíše jako autonomního aktéra, 
který nemusí nezbytně soupeřit se západem.

pátým prvkem je důraz na bilateralismus. spíše než vztahy s multilaterál-
ními organizacemi typu nato nebo evropská unie, byly od počátku v pu-
tinově zahraniční a bezpečnostní politice upřednostňovány především bila-
terální vztahy a osobní jednání se státy, což se projevuje také mj. v evropské 
dimenzi ruské zahraniční politiky (důraz na vývoj speciálních bilaterálních 
vztahů s některými významnými členskými státy eu).

Šestým prvkem je přetrvávající přítomnost ideje Ruska jako velmoci. 
tento přístup definoval ruskou pozici, která by jako velmoc měla být spí-
še součástí stávajícího status quo než revizionistickou mocností, která bude 
s ostatním státy bojovat o globální hegemonii. zároveň byl tento přístup 
založen na požadavku uznání mocenského statusu rF ostatními významnými 
aktéry mezinárodních vztahů a potřebě rozvíjet těsnější vztahy se západními 
ekonomickými institucemi, při zachování vlastní suverenity a bezpečnosti.

posledním prvkem je normalizace vztahů se západem i se světem. nor-
malizace vztahů má mít takovou podobu, že rF bude označena jako „nor-
mální velmoc“ (normal great power) a suverénní demokracie, což podtrhuje 
autonomii jeho vnitřní i zahraniční politiky, v níž má soudobé rusko dle této 

k dalšímu prohloubení zájmové divergence mezi ruskem a západem 
došlo v průběhu druhého putinova funkčního období, které bylo charakteri-
zováno větší asertivitou ruské zahraniční a bezpečnostní politiky. „rozpory 
se týkaly především bezpečnostních otázek (americký projekt nMD a další 
plány na vybudování širšího systému protiraketové obrany, odpor k další-
mu rozšiřování nato do postsovětského prostoru, obavy ze ztráty ruského 
vlivu v této oblasti v důsledku tzv. barevných revolucí), které korespondo-
valy s předchozím zvýšeným důrazem na vnější hrozby národní bezpečnosti 
rF“ (tamtéž: 48). neshody mezi ruskem a nato na straně jedné a ruskem 
a usa na straně druhé vedly mj. k dalšímu posílení významu jaderného 
odstrašování ze strany rF. V tomto období došlo také ke zhoršení vztahů rF 
a evropské unie např. v důsledku ruského užívání energetiky jako politic-
kého nástroje, které v několika případech ohrozilo energetickou bezpečnost 
členských států eu.

Tabulka č. 15: Rozdíly mezi Primakovovou a Putinovou 
představou Ruské federace jako velmoci

Jevgenij Primakov Vladimir Putin

Konceptualizace Ruské 
federace

ruská federace jako 
vyvažující velmoc 
a jedno z hlavních center 
multipolárního světa

ruská federace jako 
pragmatická velmoc a rovný 
člen společenství západních 
států

Hlavní světové trendy

dva protichůdné trendy: 
formování multipolárního 
světa a pokusy usa 
o dominanci v globální 
politice

internacionalismus 
a globalizace;
soupeření o světové trhy 
a investice;
vzestup extremismu 
a terorismu

Hlavní hrozby
formování unipolárního 
světa a snahy usa o globální 
dominanci

extremismus a terorismus, 
šíření zHn a nadnárodní 
organizovaný zločin

Strategické cíle 
zahraniční a bezpečnostní 
politiky

strategické partnerství s čínou 
a indií a snaha o dezintegraci 
nato

strategické partnerství s usa, 
eu, nato a normální vztahy 
s čínou

zdroj: Fedorov, 2005: 17.
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jako velmoci a jedno z ovlivňujících center multipolárního světa (igumnova, 
2011: 260–261).

Vedle multilateralismu patří z hlediska bezpečnostní a strategické kultury 
k dalším hlavním rysům této koncepce zejména větší důraz na vnitřní a vnější 
hrozby národní bezpečnosti. Mezi hrozby pro vnější bezpečnost rF jsou vy-
jmenovány následující: snahy některých států o oslabení role mezinárodních 
organizací kolektivní bezpečnosti (osn a obse) a zpochybnění platnosti 
mezinárodního práva (to je odkaz především na zásah nato proti Jugoslá-
vii v roce 1999); mezinárodní terorismus; oslabování integračního procesu 
v zemích sns; vznik a eskalace konfliktů poblíž hranic ruska či zemí sns; 
teritoriální požadavky vůči rusku; posilování vlivu vojensko-politických 
bloků a aliancí, především východní rozšíření nato; výstavba zahraničních 
vojenských základen a přítomnost zahraničních vojsk poblíž ruských hranic 
atd. (knb, 2000).

pod vlivem zejména posledních dvou jmenovaných hrozeb je konstatová-
no, že „trend ve vztazích rusko–nato již nadále nesměřuje k vyšší koope-
raci, která je po východním rozšíření, kosovské krizi, vyhlášení nové strategie 
nato pro 21. století a možnosti použít vojenské síly mimo zónu vlivu nato 
bez schválení rady bezpečnosti osn (rb osn) omezená a obtížnější, ale 
spíše směrem k soutěži. konfrontační tón ve vztahu k nato měl nadále 
nikoli oslabovat, ale spíše posilovat až směrem k formulacím nové koncepce 
národní bezpečnosti ruské federace z roku 2009, která nato a jeho rozši-
řování k ruským hranicím považuje za klíčovou bezpečnostní hrozbu“ (ku-
chyňková, 2010: 46–47; dále také srv. de Haas, 2010: 16; caldwell, 2007: 
319–320).

Vnější hrozby ruské národní bezpečnosti se dále projevují pokusy jiných 
států působit proti posilování vlivu rF v multipolárním světě, zabránit rea-
lizaci ruských národních zájmů a oslabovat pozici ruska v evropě, na blíz-
kém východě, kavkaze, ve střední asii a v asijsko-pacifickém regionu. Jako 
nové hrozby pro vnější bezpečnost rF dokument jmenuje intervence do jeho 
vnitřních záležitostí, ignorování jeho zájmů a zasahování do nich např. pro-
střednictvím rozšiřování vojenských aliancí (knb, 2000).

„zvýšený zájem je položen také na důležitost informační války a vědecko-
-technického rozvoje vojenské organizace státu, navzdory tomu, že realizace 
hlubší vojenské reformy nadále zůstávala palčivým problémem. byla proto 
požadována výrazná reforma a restrukturalizace ozbrojených sil pro plnění 

koncepce přirozený nárok na obhajobu vlastních zájmů (politických, ekono-
mických, bezpečnostních).

3.4 klíčové strategické dokumenty vladimira putina

Řada prvků putinova „nového realismu“ korespondovala s hlavními znaky 
tří strategických dokumentů, tj. „koncepce národní bezpečnosti rF“, „Vo-
jenské doktríny rF“ a „koncepce zahraniční politiky rF“, které byly zve-
řejněny v prvním roce prezidentství V. putina, tj. v roce 2000. tyto doku-
menty se staly stěžejním základem ruské zahraniční a bezpečnostní politiky.

3.4.1 Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace z roku 2000
nová „koncepce národní bezpečnosti ruské federace“ (knb 2000) byla 
schválena ruským prezidentem 10. 1. 2000. knb 2000, podobně jako knb 
1997, se skládá ze čtyř částí. první část se zaměřila na pozici Ruska ve světě, 
druhá část definovala ruské národní zájmy, třetí identifikovala hrozby ruské 
národní bezpečnosti a poslední část se zaměřila na možnosti zajištění národní 
bezpečnosti (knb, 2000).

podle knb 2000 je současná situace ve světě charakterizována koexisten-
cí dvou vzájemně se vylučujících trendů. první trend směřuje k posilování 
„ekonomické a politické pozice významné části států a jejich integračnímu 
propojení, která má za následek zlepšení mechanismu multilaterálního řeše-
ní mezinárodních procesů“ (knb, 2000). naproti tomu druhý trend je cha-
rakterizován „pokusy vytvořit strukturu mezinárodních vztahů založenou na 
dominanci západních zemí, pod vedením usa, v mezinárodním společenství 
a snahou o unilaterální řešení klíčových otázek světové politiky“ (tamtéž).

podobně jako knb 1997, také knb 2000 se znepokojením poukázala 
na snahy řady států o oslabení politické, ekonomické a vojenské pozice rF, 
přičemž pokusy ignorovat ruské zájmy při řešení hlavních otázek meziná-
rodních vztahů mohou podkopat mezinárodní bezpečnost a stabilitu (knb, 
2000; godzimirski, 2000: 83–84). k bezpečnostním prioritám rF pak patří 
podpora ideologie vytváření multipolárního světa a úsilí o širší integraci do 
světové ekonomiky, jehož součástí by měl být i rozvoj spolupráce s mezi-
národními ekonomickými a finančními organizacemi. zároveň podle knb 
2000 v mezinárodní sféře leží podpora suverenity rF a posilování její pozice 
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nacionalistických, náboženských, separatistických a teroristických organiza-
cí a hnutí; oslabení stávajících mechanismů mezinárodní bezpečnosti; pro-
tiprávní použití vojenské síly pod záminkou „humanitární intervence“ atd. 
(tamtéž). za faktory vnitřní nestability jsou označovány především vnitřní 
konflikty, asymetrické vedení boje a války, se kterými mělo rusko zkušenosti 
ze dvou čečenských konfliktů. naproti tomu za hlavní faktory vnější nestabi-
lity jsou považovány především negativní tendence vycházející z rozšiřování 
aktivit západní bezpečnostní politiky (tamtéž). V této souvislosti viděla rF 
použití vojenské síly nato v bývalé Jugoslávii (bosna a kosovo) a východ-
ní rozšíření nato jako zjevný příklad ignorování ruska ze strany nato, 
které si nárokovalo rozhodující roli v evropě, a to i bez ohledu na rozhodnutí 
osn a standardy mezinárodního práva (bakshi, 2000).

Vojenská doktrína z roku 2000 proto odmítla vedoucí úlohu jiných orga-
nizací v mezinárodní politice, kromě rb osn. toto ustanovení ve VD 2000 
jasně odkazuje na posílení mezinárodního postavení ruska prostřednictvím 
osn, neboť v rb osn má rusko právo veta a je schopno zablokovat nežá-
doucí rozhodnutí. pokud by však nato dominovalo mezinárodní politice, 
situace bude jiná a rusko bez práva veta by zůstalo více či méně „závislé“ na 
politice nato. to vysvětluje důležitost a význam, jaký VD 2000 přiřazuje 
osn a radě bezpečnosti osn. zároveň je jasně zdůrazněno, že jak vnitřní 
(čečenci), tak vnější (západ) „agresoři“ by si měli dobře uvědomit, že si 
rusko nehodlá a nebude s nikým jen pasivně zahrávat (de Haas, 2011: 8).

splnění politicko-strategických cílů a zajištění ruské vnitřní a vnější bez-
pečnosti je podle VD 2000 ohroženo celou řadou příčin souvisejících s výše 
uvedenými destabilizujícími faktory. Mezi hlavní hrozby jsou zahrnuty např.: 
teritoriální požadavky vůči rusku a vměšování do jeho vnitřních záležitostí; 
pokusy ignorovat zájmy ruska při řešení mezinárodních bezpečnostních pro-
blémů a snahy jiných států působit proti zvýšení vlivu ruska v multipolárním 
světě; rozšiřování vojenských aliancí, které ohrožují vojenskou bezpečnost 
rF, rozmisťování cizích vojsk (bez rezoluce rb osn) na území států souse-
dících s ruskem; mezinárodní terorismus atd. (VD, 2000).

V diskusi o vojensko-politickém prostředí je věnována mnohem větší po-
zornost hrozbám ze strany států, schopných zapojit se do rychlých a bezkon-
taktních operací (kipp, 2011: 102). Možnost dosažení vojensko-politických 
cílů prostřednictvím nepřímých operací předurčuje podle VD 2000 způsob 
vedení moderních válek a ozbrojených konfliktů a představuje nebezpečí 

budoucích úkolů, včetně její odpovídající finanční podpory. koncepce národ-
ní bezpečnosti rF 2000 poukázala také na značný nárůst nebezpečí terorismu 
v některých zemích, včetně rF, a též na mezinárodní charakter teroristické 
hrozby“ (kuchyňková, 2010: 47, ale také knb, 2000).

zajištění národní bezpečnosti rF zahrnuje podle knb 2000 následují-
cí principiální úkoly: implementování operačních a dlouhodobých opatře-
ní k prevenci a neutralizaci vnitřních a vnějších hrozeb; překonání vědecké 
a technologické závislosti ruska na vnějších zdrojích; zajištění rovné a vzá-
jemně výhodné politické spolupráce ruska s klíčovými státy světa; zvyšo-
vání a udržování vojenského potenciálu státu na dostatečně vysoké úrovni; 
posílení režimu nešíření zHn; přijetí účinných opatření pro prevenci a po-
tlačování špionáže a podvratné činnosti cizích států, namířených proti rusku 
atd. (knb, 2000). seznam těchto úloh zajištění ruské národní bezpečnosti 
lze označit spíše za nerealistický, protože chybí další rozpracování, jakým 
způsobem má být těchto cílů dosaženo.

ačkoli dle knb 2000 se snížila rizika globální války za užití jaderných 
zbraní, přetrvává riziko eskalace regionálních konfliktů do širší konfrontace. 
prioritou má být proto i nadále jaderné odstrašování, přičemž rusko si po-
nechává právo prvního použití (first use) jaderných zbraní. zároveň si ruská 
federace vyhrazuje právo využít všech dostupných prostředků a zbraní, včet-
ně jaderných, při odvracení vojenské agrese v případě, že všechna ostatní 
opatření při řešení vzniklé krize selžou a ukážou se jako neefektivní (god-
zimirski, 2000: 87). současně s tím však prosazuje Rusko spíše nevojenské 
prostředky řešení a předcházení vzniku konfliktu (knb, 2000).

3.4.2 Vojenská doktrína Ruské federace z roku 2000
krátce po uveřejnění koncepce národní bezpečnosti rF, byla v dubnu 2000 
publikována „Vojenská doktrína ruské federace“ (Voennaja doktrina Ro-
ssijskoj federacii, VD 2000). nová vojenská doktrína, podobně jako ta před-
cházející, byla označena za defenzivní doktrínu přechodného období. Hlav-
ním cílem VD 2000 bylo zajistit podstatu zájmů ruské bezpečnosti, přičemž 
rusko bylo připraveno jednat se svými hlavními partnery o podmínkách další 
kontroly zbrojení, opatřeních k budování důvěry a vytváření celkového bez-
pečnostního mechanismu (VD, 2000).

podle VD 2000 je současná vojensko-politická situace ovlivněna celou 
řadou destabilizujících faktorů, mezi které patří mj. aktivity extremisticky 
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spravedlivého a demokratického světového pořádku založeného na obecně 
uznávaných normách mezinárodního práva, především na cílech a principech 
charty osn, a na rovných partnerských vztazích mezi státy; zajištění spoleh-
livé bezpečnosti státu, ochrana a posilování jeho suverenity a územní inte-
grity; dosažení pevné a prestižní pozice ve světovém společenství, v souladu 
se zájmy rF jako velmoci (kVp, 2000). tyto cíle představují nezbytný před-
poklad pro růst politického, ekonomického a intelektuálního potenciálu ruska.

podobně jako oba dva dokumenty z roku 2000, tj. Vojenská doktrína rF 
a koncepce národní bezpečnosti rF, také kVp 2000 zdůraznila, že hlavní 
výzvy a hrozby ruské bezpečnosti v mezinárodních vztazích vycházejí z ros-
toucího trendu směrem k vytvoření unipolární struktury světa s ekonomickou 
a vojenskou nadvládu usa. tato strategie unilaterálních akcí může podle rF 
destabilizovat mezinárodní situaci, zvýšit mezistátní a náboženské rozpory 
a vyvolat napětí a závody ve zbrojení (caldwell, 2007: 316).

podle kVp 2000 je rF k zajištění mezinárodní bezpečnosti připravena 
jednat o dalším snížení jaderného arzenálu na základě bilaterálních dohod 
s usa a v multilaterálním formátu za účasti dalších jaderných mocností, 
ovšem za předpokladu, že strategická stabilita v jaderné oblasti nebude na-
rušena. rF dále usiluje o zachování a dodržení smlouvy o omezení systémů 
protiraketové obrany (abM) z roku 1972. za nepřijatelné pak byly v této 
souvislosti označeny plány usa na odstoupení od smlouvy abM a vytvoření 
národního systému protiraketové obrany, které nevyhnutelně nutí rusko, aby 
přijalo odpovídající opatření k zajištění národní bezpečnosti (kVp, 2000; 
oldberg, 2006: 33).

„Mezi regionálními prioritami na prvním místě figuruje sns, byť právě 
po nástupu V. putina se prvotní důraz na integraci v rámci sns mění a před-
nost dostávají omezenější integrační projekty zaměřené pouze na určitou 
oblast (ekonomika, bezpečnost) a omezenější počet zemí. Významné místo je 
v kVp 2000 přiděleno i eu jako svébytnému aktérovi především mezinárod-
ních ekonomických, ale potenciálně i politických a bezpečnostních vztahů“ 
(kuchyňková, 2010: 45).

po eu teprve následují ve výčtu priorit zahraniční politiky ruska vztahy 
s nato, usa a vztahy s integračními uskupeními oblasti asie a pacifiku 
(apec, asean a také tehdejší Šanghajská pětka). V bilaterálních vztazích je 
v asijské oblasti kladen důraz na čínu, indii a také írán. rusko nechtělo ztratit 
ani diplomatickou pozici ve vztahu ke korejskému poloostrovu. afghánistán 

jak pro národy a státy, tak i pro zachování mezinárodní stability a míru (VD, 
2000; de Haas, 2011: 8–9). ruská federace je proto připravena vést válku 
a účastnit se ozbrojených konfliktů výhradně s ohledem na prevenci a odvrá-
cení agrese, k ochraně integrity a nedotknutelnosti svého území a zachování 
vojenské bezpečnosti ruska, stejně jako jeho spojenců v souladu s meziná-
rodními smlouvami (VD, 2000; lukin, 2000; kipp, 2011: 102).

Jako hlavní politické nástroje pro zajištění bezpečnosti uvádí dokument 
zejména: potlačení agresivity vůči rF a (nebo) jeho spojencům; udržení pozi-
ce jaderné mocnosti k odvrácení agrese proti rusku a (nebo) jeho spojencům; 
zachování práva použít jaderné zbraně v reakci na zHn a nebo v reakci na 
rozsáhlou agresi vedenou pomocí konvenčních zbraní v situací kritické pro 
rF; a rozmístění omezených vojenských kontingentů v oblastech strategic-
kého významu mimo území rF (de Haas, 2011: 11).

Jaderné zbraně tak zůstávají i nadále hlavní ochranou ruské federace při 
zajištění národní bezpečnosti a VD 2000 obsahuje ustanovení o možnosti first 
use jaderných zbraní jako prostředek obrany (VD, 2000). použití jaderných 
zbraní je povoleno za účelem odražení konvenčního útoku a za určitých, ne-
specifikovaných okolností k zajištění národní bezpečnosti rF a jejích spojen-
ců (sokut, 2000). tento postoj nebyl překvapující, protože pokračující pokles 
ruských konvenční sil měl být kompenzován právě důrazem na jaderné od-
strašování, přičemž důraz na použití jaderných zbraní byl dále považován za 
nástroj v boji proti pokusům některých států o snížení vlivu ruské federace 
na mezinárodní scéně (lukin, 2000).

ruská federace však zdůraznila, že „nebude používat jaderné zbraně proti 
státům, které jsou stranami smlouvy o nešíření jaderných zbraní a nemají 
jaderné zbraně“ (VD, 2000). zároveň je rusko připraveno po dohodě s usa 
a dalšími státy, které vlastní jaderné zbraně, snížit svůj jaderný arzenál „až 
na úroveň splňující nároky na strategickou stabilitu“ (tamtéž).

3.4.3 Zahraničněpolitická koncepce Ruské federace z roku 2000
třetím strategickým dokumentem, publikovaným v prvním roce prezidentství 
V. putina, byla „koncepce zahraniční politiky ruské federace“ z června 2000 
(Koncepcija vnešnej politiky Rossijskoj federaci, kVp 2000). Hlavní prioritou 
ruské zahraniční politiky je chránit zájmy jednotlivců a společnosti. V rámci 
tohoto procesu by pak mělo být úsilí zaměřeno na dosažení několika cílů, mezi 
které patří mj.: ovlivňování globálních procesů s cílem vytvoření stabilního, 
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2000 povolují užití jaderných zbraní k zajištění národní bezpečnosti a jako 
prostředek obrany proti vojenské agresi vůči rF a jeho spojencům v případě, 
že všechna ostatní protiopatření selžou. podle knb 2000 však prosazuje rus-
ko spíše nevojenské prostředky řešení a předcházení vzniku konfliktu a VD 
2000 uvádí, že je připraveno po dohodě s usa a dalšími státy snížit svůj 
jaderný arzenál, což lze považovat za čtvrtý charakteristický rys. zároveň 
kVp 2000 vyjmenovává prioritní oblasti politické spolupráce.

3.5 bezpečnostní politika vladimira putina po 11. září 2001

na rozdíl od J. primakova, který měl tendenci vidět svět primárně v podmín-
kách nových hrozeb pro bezpečnost ruska, viděl V. putin v současném světě 
jak hrozby pro národní bezpečnost, tak příležitosti. ruský prezident zdůraz-
ňoval především ekonomickou povahu současného světa a potřebu, aby rF 
byla úspěšná spíše ve svém geo-ekonomickém úsilí než ve vojenském sou-
peření, protože „moderní svět a mezinárodní společenství jsou tvrdým bo-
jem o trhy, investice a politický a ekonomický vliv …a my si musíme vydo-
být svoje místo pod ekonomickým sluncem“ (tsygankov, 2006: 129–130).

stejně tak ale ruský prezident zdůrazňoval i bezpečnostní hrozby součas-
ného systému mezinárodních vztahů, které podle něj vycházely z teroristic-
kých aktivit spíše než z válečných konfliktů mezi státy nebo z vojenských ak-
tivit. putinovo přesvědčení, že „žádný stát nepůjde do války s námi“, ovšem 
prudce kontrastovalo s jeho obavou, že rF se může stát cílem teroristických 
útoků nebo místem teroristických aktivit. nebezpečí terorismu, společně 
s možností vypuknutí lokálních konfliktů u ruských hranic, rozšiřováním 
nato směrem na východ a jeho vojenskými aktivitami, bylo ve všech třech 
výše zmíněných strategických dokumentech rF považováno za jednu z mož-
ných hrozeb ruské národní bezpečnosti (de Haas, 2010: 78–79).

není bez zajímavosti, že ruská federace sama sebe prezentuje jako stát 
dlouhodobě bojující proti mezinárodnímu terorismu. Jako boj proti terorismu 
se rusko snažilo ospravedlnit svoji intervenci koncem roku 1999 do čečen-
ska, jejímž důvodem byl jednak vstup oddílů Šamila basajeva do sousedního 
Dagestánu pod heslem ustanovení islámského státu na kavkaze, ale také 
bombové útoky v Moskvě a Volgodonsku v září 1999, ze kterých byli obvi-
něni čečenští teroristé. přestože byl vojenský konflikt považován za interní 

a v něm panující režim tálibánu byl naopak vnímán jako hrozba, což se 
odráží i v následných postojích ke koaličnímu zásahu proti jeho režimu v af-
ghánistánu v rámci války proti terorismu, jež kontrastovaly s pozdější ruskou 
kritikou vojenské akce proti iráku. Jako poslední klíčové oblasti zájmu ruské 
zahraniční politiky jsou jmenovány oblasti tzv. Maghrebu a Mashreku, vzta-
hy s organizací afrických států a konečně latinská amerika (kVp, 2000; 
kuchyňková, 2010).

3.4.4 Zhodnocení tří strategických dokumentů Ruské federace 
z roku 2000 z pohledu bezpečnostní a strategické kultury
z hlediska strategické a bezpečnostní kultury se tyto tři klíčové dokumenty 
ruské federace uveřejněné v roce 2000, tedy v prvním roce prezidentství 
V. putina, vyznačují několika charakteristickými rysy: příklon k multilatera-
lismu, větší důraz na vnitřní a vnější hrozby národní bezpečnosti a možnost 
využívání jaderného odstrašování, které naopak představují určité rysy smě-
rem k militarismu. ale rusko preferuje spíše nevojenské politické prostředky 
řešení a předcházení vzniku vojenského konfliktu.

prvním z těchto rysů bezpečnostní a strategické kultury, který najdeme ve 
všech třech ruských dokumentech strategické povahy, je upřednostňování 
multilateralismu před unilateralismem, resp. požadavek Ruska na vytváření 
multipolárního světa, kdy by rusko jako velmoc mělo být jedním z vlivných 
center multipolárního světa. Vážnou hrozbu pro multipolární uspořádání svě-
ta představují podle rF snahy západních států, vedených spojenými státy, 
o prosazování unilaterální politiky a pokusy těchto států o oslabení existující-
ho mechanismu zajištění mezinárodní bezpečnosti, především osn a obse, 
které mohou destabilizovat mezinárodní situaci a vyvolat mezinárodní napětí.

tento negativní trend ve vývoji mezinárodních vztahů se ve všech třech 
strategických dokumentech rF promítl větším důrazem na vnitřní a vněj-
ší hrozby národní bezpečnosti, který lze považovat za druhý charakteris-
tický rys. Vedle mezinárodního terorismu nebo proliferace zHn, zmiňuje 
knb 2000 nepřímo jako hrozbu národní bezpečnosti také použití vojenské 
síly nato za hranicemi svého obranného prostoru bez schválení rb osn, 
budování vojenských základem a rozšiřování nato o nové členy směrem 
k ruským hranicím.

třetím charakteristickým rysem je jaderné odstrašování, přičemž rusko 
si ponechává právo prvního použití jaderných zbraní. Jak VD 2000, tak knb 
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poskytovat informace, které má k dispozici o infrastruktuře a umístění teroris-
tů a jejich vojenských táborech; zadruhé, rusko bylo připraveno otevřít svůj 
vzdušný prostor pro letadla přepravující humanitární náklad do oblastí, kde se 
odehrávají protiteroristické operace; zatřetí, v dohodě ruska se středoasijský-
mi státy o poskytnutí jejich leteckých základen k vojenským operacím spojen-
ců;12 začtvrté, rF bylo připraveno v případě potřeby účastnit se mezinárodních 
pátracích a záchranných operací, zapáté, v rozšiřování spolupráce s meziná-
rodně uznávanou vládou afghánistánu a v podpoře afghánských ozbrojených 
sil ve formě dodávek zbraní a vojenského materiálu (tamtéž).

Další formy spolupráce při protiteroristických akcích ruský prezident ne-
vyloučil. V. putin však odmítl možnost, že by se ruské ozbrojené síly účast-
nily vojenských akcí na území afghánistánu, neboť Ústava ruské federace 
takovou vojenskou operaci zakazuje a k jejímu uskutečnění by bylo potřeba 
pověření ze strany rady bezpečnosti osn (tamtéž).

Důvody, které vedly rusko, resp. V. putina, k podpoře spojených států ve 
válce proti tálibánskému režimu a al-káidě v afghánistánu (operace trvalá 
svoboda 2001), byly zcela pragmatické. zaprvé, rF se po dlouhé době ocitla 
v situaci, kdy byla považována ze strany usa a nato za důležitého a rovno-
cenného partnera v boji proti mezinárodnímu terorismu.13 zadruhé, V. putin 
od účasti ruska v protiteroristické koalici očekával jednak zintenzivnění po-
litických vztahů se spojenými státy14 a zároveň věřil v podporu ruské politiky 
v čečensku, která následně měla zlepšit pozitivní obraz ruska v očích zápa-
du. zatřetí, rusko si od svojí podpory usa slibovalo zlepšení ekonomické po-
zice, především v souvislosti s plánem na zvýšení prodeje nerostných surovin 
do nových zemí, včetně usa. začtvrté, V. putin očekával podporu spojených 
států a dalších západních zemí při vstupu rF do světové obchodní organizace 
(Wto), ovšem za relativně příznivých podmínek pro rusko. zapáté, vojenská 
operace v afghánistánu byla schválena rezolucí rady bezpečnosti osn, které 
ruská federace přiřazuje klíčový význam v mezinárodních bezpečnostních 
vztazích (tsygankov, 2006: 137–140; godzimirsky, 2006: 69–72).

3.5.2 Americká intervence v Iráku v roce 2003 a pozice Ruska
Jestliže ruko po útocích z 11. září podpořilo usa v boji proti globálnímu te-
rorismu a poskytlo svoji pomoc při následných protiteroristických operacích, 
pak v souvislosti s unilaterálním rozhodnutím usa o přípravě vojenského 
útoku na irák (operace irácká svoboda 2003) se postoj V. putina částečně 

záležitost rF, války se účastnil velký počet bojovníků džihádu ze zahraničí 
(smith, 2005; souleimanov, 2012: 23).

nový rozměr hrozby terorismu a boje proti němu přinesly teroristické 
útoky na spojené státy z 11. 9. 2001. V reakci na tyto útoky americký prezi-
dent george W. bush označil terorismus za „čisté zlo“ namířené proti všem 
nezávislým lidem na celém světě a zdůraznil jako nezbytné uvedení pre-
emptivní strategie. bushovo prohlášení bylo dále podpořeno rozhodnutím 
o americkém vojenském úderu v afghánistánu, kde měla mít svoji základnu 
teroristická organizace al-káida, odpovědná za útoky na usa.

V rusku vytvořily teroristické útoky z 11. září principiálně rozdílnou so-
ciální a politickou atmosféru. Vladimir putin viděl v daném vývoji příležitost 
k posílení svého domácího a mezinárodního postavení a ospravedlnění své 
koncepce bezpečnostních hrozeb. zároveň využil událostí z 11. září k pře-
budování vztahů s usa a novému definování hrozeb národní bezpečnosti 
rF charakterizovanému globálním terorismem. V neposlední řádě události 
z 11. září představovaly pro ruského prezidenta příležitost implementovat 
svoji novou vizi národního zájmu. následná podpora západních zemí a usa 
v boji proti globálnímu terorismu ze strany V. putina však nebyla taktická, 
ale spíše vycházela z jeho základní důvěry v systém (tsygankov, 2006: 130).

3.5.1 Válka v Afghánistánu v roce 2001 a postoj Ruska
Vladimir putin byl prvním prezidentem, který po teroristických útocích volal 
americkému prezidentovi g. bushovi a nabídl nejen sympatie, ale zdůraznil, 
že rusko bude plně stát společně s usa v boji proti globálnímu terorismu. 
ačkoliv řada ruských vojenských poradců a expertů chtěla podmínit ruskou 
podporu usa výměnou za příslib nerozšiřování nato směrem k ruským 
hranicím, putin okamžitě podpořil vytvoření protiteroristické koalice, k níž 
se rusko připojilo (godzimirsky, 2006: 69–71). postoj ruské federace asi 
nejlépe vystihl prezident putin ve svém televizním vystoupení z 24. 9. 2001, 
kde odsoudil barbarské útoky na new york a Washington, opakovaně vyzval 
mezinárodní společenství, aby spojilo úsilí v boji proti globálnímu terorismu, 
a zdůraznil, že „ruská pozice se nezměnila, jsme přirozeně nadále připraveni 
přispět v boji proti terorismu“ (putin, 2001). zároveň definoval konkrétní za-
pojení ruska při plánovaných protiteroristických operacích v afghánistánu.

podle putina měla ruská pomoc spočívat: zaprvé, v intenzivní mezinárodní 
spolupráci mezi zvláštními službami. ruská federace byla nadále připravena 
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bezpečnosti osn, a odmítly legitimizaci užití vojenské síly vůči iráku před 
uveřejněním výsledků zbrojních inspektorů osn. zároveň ruský prezident, 
stejně jako představitelé Francie a německa, příliš nevěřil argumentům spo-
jených států, jež ospravedlňovaly válku v iráku existencí zHn a napojení 
s. Husajna na teroristickou organizaci al-káida (neumann, 2006: 18–19).

následná reakce V. putina16 na vojenskou intervenci do iráku v březnu 
2003 byla proto poměrně ostrá. Ve svém projevu z 20. 3. 2003 válku v iráku 
jednoznačně odsoudil, s tím, že „vojenská akce nemůže být ospravedlněna…, 
neboť ji nebylo zapotřebí… protože irák nepředstavuje hrozbu pro sousední 
státy a další země…“ (putin, 2003). Vojenskou akci proti iráku pak putin 
označil za „velkou politickou chybu“ (tamtéž). zároveň podle ruského tisku, 
např. Nezavisimaje gazety, bylo rusko na jaře 2003 připraveno vyslat svoje 
válečné lodě do perského zálivu a nevyloučilo ani přímý zásah do průběhu 
vojenských akcí v iráku (Fedorov, 2005: 18). podobně jako v případě ruské 
podpory spojeneckých operací v afghánistánu, i pro případ ruské kritiky vůči 
válce v iráku lze nalézt několik důvodů.

zaprvé, rusko se obávalo, že v důsledku amerického vítězství v iráku 
dojde k dalšímu zvýšení politické a vojenské moci usa ve světě. zároveň se 
rusku nelíbilo postupné stupňování vlivu a bezpečnostní spolupráce usa se 
zeměmi střední asie, tedy v oblasti, kterou rusko považuje za sféru svého 
strategického vlivu. po 11. 9. 2001 se zahraniční a bezpečnostní politika 
usa zaměřila na změnu status quo v západní asii a na blízkém východě 
a společně s budováním vojenských základen okolo iráku došlo ke změně 
rovnováhy v regionu západní a střední asie ve prospěch usa.17 zadruhé se 
rusko obávalo snížení svého politického vlivu v důsledku unilaterální politi-
ky usa, která byla v rozporu s ruským konceptem multipolárního uspořádání 
světa (tamtéž: 26–27; neumann, 2006: 15–16).

zatřetí, rusko se po celou dobu snažilo přenést řešení situace kolem iráku 
na půdu rb osn, kde má právo veta. následnou vojenskou intervenci usa 
a Velké británie do iráku bez schválení rezoluce rb osn vnímalo jako pokus 
o oslabení jeho pozice v mezinárodní politice. konečně začtvrté, rusko mělo 
v iráku vlastní ekonomické a energetické zájmy. například ruské soukromé 
společnosti měly získat lukrativní kontrakty na těžbu irácké ropy. Vedle toho 
se rusko obávalo, že vojenská intervence v iráku prudce sníží ceny ropy, na 
jejímž prodeji je ruská ekonomika silně závislá.18 to byly také hlavní důvody, 
proč se rusko postavilo na stranu iráku (tsygankov, 2006: 141).

změnil. ruská federace následnou spojeneckou intervenci usa a Velké bri-
tánie do iráku (20. 3. 2003–1. 5. 2003), která demonstrovala nejen vojenskou 
a politickou nadřazenost usa, ale také nový směr jejich zahraniční a bezpeč-
nostní politiky po 11. září, vyznačující se prvky unilateralismu a militarismu, 
odsoudila (Fedorov, 2005; tsygankov, 2006: 141).

Jak potvrdil vývoj událostí na začátku roku 2002, plánovaná vojenská 
operace proti režimu saddáma Husajna byla obtížným testem vitality zahra-
niční a bezpečnostní politiky ruské federace. ruskému prezidentovi se např. 
nelíbil jednak americkým prezidentem bushem představený koncept „osy 
zla“ pro státy, které napomáhají terorismu a vyrábějí zHn, ale především se 
mu nelíbilo zahrnutí konkrétních států do této osy. george W. bush ve svém 
projevu z ledna 2002, kde poprvé použil tohoto spojení, jmenoval za státy 
osy zla zejména irák, írán a severní koreu, jež z amerického pohledu před-
stavují vážnou hrozbu pro americkou národní bezpečnost. nicméně jak se na 
konci roku 2002 prohlubovaly mezinárodní neshody na řešení situace v iráku 
a v souvislosti s následným rozhodnutím usa o vojenské intervenci do iráku, 
byla ruská federace postavena před komplikované rozhodnutí (godzimirsky, 
2006: 71). následkem těchto událostí pak rF začala na začátku roku 2003 
vysílat protichůdné signály.

na jednu stranu rusko stupňovalo tlak na bagdád, aby se irácký režim 
snažil co nejvíce spolupracovat s představiteli osn při hledání zHn. záro-
veň prezident putin měl v této době zájem na udržení dobrých vztahů a za-
chování stabilního politického a hospodářského partnerství se spojenými 
státy, proto ruský prezident vyjádřil další podporu spolupráci s usa, což 
bylo daleko důležitější pro rusko než pro samotný osud saddáma Husajna 
(Fedorov, 2005: 18).15 putin to potvrdil na konci ledna 2003 ve svém projevu 
v kyjevě: „Dosáhli jsme skutečně dobré úrovně vzájemných vztahů s usa 
a vážíme si toho… způsob, kterým stavíme mezinárodní bezpečnost, je da-
leko více důležitější než samotný irák“ (tamtéž). podobně v duchu udržení 
stabilních rusko-amerických vztahů hovořil i ruský ministr zahraničních věcí 
igor ivanov, podle kterého „rusko věří, že Moskva a Washington budou ko-
ordinovat svoje akce v duchu spolupráce mezi ruskou federací a spojenými 
státy, která je vymezena společnou deklarací….“ (tamtéž).

na druhou stranu se rusko připojilo ke koalici států stavějících se kriticky 
vůči válce v iráku. společně s německem a Francií zdůraznily, že nejvyšším 
orgánem, který má rozhodnout o použití vojenské síly proti iráku, je rada 
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a boj proti americké kultuře a civilizaci. V tomto boji prosazovali ruské spo-
jenectví s muslimskými zeměmi proti usa. Jak stoupenci etatistického, tak 
civilizačního přístupu viděli ve válce v iráku snahu g. bushe vytvořit z usa 
globální velmoc a světového hegemona (tsygankov, 2006: 136–137).

3.5.3 Prioritní úlohy rozvoje ozbrojených sil Ruské federace z roku 2003
V reakci na bezpečnostní události po 11. 9. 2001 spojené s válkou proti glo-
bálnímu terorismu a vojenskou intervencí v afghánistánu v roce 2001 a vál-
kou v iráku v roce 2003, uveřejnil 2. 10. 2003 ruský ministr obrany sergej 
ivanov dokument s názvem „prioritní úlohy rozvoje ozbrojených sil ruské 
federace“, který potvrdil vzrůstající vliv členů bezpečnostních služeb, poli-
cie a ozbrojených sil, tzv. siloviků, a stoupenců etatistického přístupu myš-
lení v bezpečnostní politice rF a v kruhů poradců V. putina. svým formá-
tem je dokument nejen doktrínou (tzv. ivanovova doktrína), ale zároveň bývá 
považován za bílou knihu obrany (Belaja kniga oborony, bko 2003; dále 
k tomu srv. de Haas, 2011: 13).

Ve vztahu k západu se bko 2003 vyznačovala výraznou ambivalencí. na 
jednu stranu dokument zdůrazňoval potřebu dalšího zlepšení a posílení vzta-
hů mezi ruskou federací a nato v duchu překonání hlavních rozdílů. Dále 
dokument vyjadřoval přesvědčení, že nukleární či jiná rozsáhlá válka mezi 
rF a nato nebo usa je dlouhodobě nepravděpodobná (blank, 2006). na 
druhou stranu bko 2003 zmínila obavy z rozšíření nato směrem na východ 
a rozmístění vojenských sil na hranicích nových členských států (bko, 2003).

zároveň přisuzovala velký význam ozbrojeným silám při zajišťování rus-
kých zájmů. to bylo zaměřeno jak na politické problémy, jako je ochrana 
ruských občanů, tak také na politické a ekonomické otázky, které by mohly 
dokonce vyžadovat preemptivní použití vojenské síly, pokud to zájmy rF 
nebo její spojenecké závazky vyžadují (tamtéž). to potvrdil jak ruský ministr 
obrany s. ivanov, když nevyloučil možnost preemptivního úderu při obraně 
ruských zájmů, tak v říjnu 2003 ruský prezident v jednom z rozhovorů pro 
televizní stanici al-Džazíra. podle V. putina si rusko vyhrazuje právo použít 
preemptivního vojenského útoku proti nepřátelům, protože tato politika již 
byla praktikována usa (aFp, 2003).

Jako hlavní vnější hrozby ruské národní bezpečnosti identifikovala bko 
2003 následující: rozmístění cizích vojsk na území nových členů nato; 
snížení role rb osn; demonstrace vojenské síly v blízkosti hranic ruska, 

Vojenská intervence do iráku v březnu 2003 způsobila také několik změn 
v zahraniční a bezpečnostní politice rF. zaprvé, došlo k částečné změně 
postoje ruska vůči usa, ačkoliv spolupráce obou zemí pokračovala a rus-
ko mělo nadále zájem na stabilních vztazích s usa. zadruhé, rusko se ve 
své zahraniční politice orientovalo více směrem do evropy a na vybrané 
evropské země, přičemž v této souvislosti využilo rozporu severoatlantické 
aliance, kdy na jedné straně státy jako usa a Velká británie podporova-
ly válku v iráku, a na straně druhé, např. Francie, německo aj., se stavěly 
proti vojenské intervenci. zatřetí, došlo k dalšímu posílení ruské bezpeč-
nostní politiky, jež vnímala globální terorismus jako vážnou hrozbu národní 
bezpečnosti a boj proti němu považovala za jednu z bezpečnostních priorit 
(godzimirsky, 2006).

z pohledu bezpečnostní a strategické kultury ruské federace je možné 
v postoji prezidenta putina ve vztahu k protiteroristické operaci v afghá-
nistánu v roce 2001 a vojenské intervenci v iráku v roce 2003 najít několik 
společných, ale i rozdílných prvků. zaprvé, v případě afghánistánu se rusko 
postavilo za použití vojenské síly (hard power) v boji proti mezinárodnímu 
terorismu jako globální bezpečnostní hrozbě, v případě iráku rusko prosa-
zovalo spíše diplomatické a politické řešení (soft power) a vojenské užití síly 
v dané situace ostře odsoudilo. zadruhé, v obou případech rusko prosazo-
valo při řešení dané situace multilateralismus a schválení rezoluce ze strany 
rady bezpečnosti osn. zatřetí, jestliže v případě války v afghánistánu byla 
rusko ochotno souhlasit s unilaterální politikou spojených států, ve které do-
konce vidělo novou příležitost ke zvýšení vlastní mezinárodní pozice, v pří-
padě války v iráku nebyl americký unilateralismus ruskou stranou tolerován.

zdroj této rozdílné pozice ruska k oběma událostem lze částečně nalézt 
v ruské domácí politice. pro westernisty byly teroristické útoky z 11. 9. 2001 
barbarským činem namířeným proti demokratickému světu, podporova-
li zapojení ruska do protiteroristické koalice a souhlasili s vojenskou akcí 
v afghánistánu. V případě americké intervence do iráku viděli westernisté 
nebezpečný precedens, který může podkopat úlohu a význam osn. etatisté 
viděli v událostech z 11. 9. 2001 příležitost pro rF posílit svoje vztahy s usa 
a společně spolupracovat v řadě otázek. nicméně tato spolupráce měla být 
spíše taktická než strategická. Ve válce v iráku spatřovali hrozbu pro vztahy 
rF s muslimskými zeměmi. naopak radikální stoupenci civilizačního přístupu 
a eurasianisté považovali události po 11. září za střet mezi „dobrem“ a „zlem“ 
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Tabulka č. 16: Srovnání strategických dokumentů V. Putina 
z r. 2000 a MO RF z r. 2003

KNB 2000 VD 2000 BKO 2003

Rusko ve světě
(destabilizující 
faktory pro 
vojensko-
politickou 
situaci)

pokusy vytvořit strukturu 
mezinárodních vztahů 
založenou na dominanci 
západních zemí; snahy 
oslabit politickou, 
ekonomickou a vojenskou 
pozici ruska

aktivity extremistických, 
náboženských, 
nacionalistických, 
a teroristických organizací 
a hnutí; oslabení 
stávajících mechanismů 
mezinárodní bezpečnosti 
(osn a obse)

směřování bezpečnosti od 
otázky války a míru k více 
komplikovaným etnicko-
národnostním, politickým, 
finančně-ekonomickým, 
demografickým a dalším 
problémům

Národní zájmy 
Ruska

posilování pozice ruska 
jako velmoci a jako 
jednoho z vlivných 
center multipolárního 
světa; rozvíjení vzájemně 
výhodných vztahů 
zejména se státy sns

rozvoj vojenské 
spolupráce s členskými 
státy oskb, která bude 
směrovat k vytvoření 
jednotného obranného 
prostoru a kolektivní 
vojenské bezpečnosti

suverenita státu a územní 
integrita; sociálně-
politická stabilita; stabilita 
mezinárodního prostředí; 
zvýšení role vojenské síly 
při zajišťování politických 
a ekonomických zájmů 
ruska

Hrozby národní 
bezpečnosti 
Ruska

snahy některých států 
oslabit roli mezinárodních 
organizací (osn 
a obse); posilování vlivu 
vojensko-politických 
bloků a aliancí, především 
východní rozšíření nato; 
mezinárodní terorismus; 
extremismus

pokusy ignorovat zájmy 
ruska; snahy jiných států 
působit proti zvýšení vlivu 
ruska v multipolárním 
světě; rozšiřování 
vojenských bloků 
a aliancí, které ohrožují 
vojenskou bezpečnost 
ruska

rozmístění cizích vojsk 
na území nových členů 
nato; snížení role 
rb osn; demonstrace 
vojenské síly v blízkosti 
hranic ruska; rozšiřování 
vojenských bloků; 
nicméně potřeba zlepšení 
vztahů a spolupráce 
s nato a usa

Zajištění 
národní 
bezpečnosti 
Ruska

na jedné straně využití 
všech dostupných 
prostředků a zbraní, 
včetně jaderných, při 
odvracení vojenské 
agrese vůči rusku, 
pokud všechny 
dostupné prostředky 
selžou a ukážou se 
neúčinnými; na druhé 
straně preference spíše 
nevojenských prostředků 
řešení a předcházení 
vzniku konfliktu

na jedné straně právo 
použít jaderné zbraně 
jako první v reakci na 
zHn a nebo na široce 
pojatou agresi proti 
rusku vedenou pomocí 
konvenčních zbraní 
v kritické situaci; na 
druhé straně ochota 
snížení počtu jaderných 
zbraní po dohodě s usa 
a dalšími státy

využívání strategického 
jaderného odstrašování 
při odvracení agrese 
vůči rusku a jejím 
spojencům; preemptivní 
použití vojenské síly, 
včetně jaderných 
zbraní; silné ozbrojené 
síly s geopolitickým 
významem pro provádění 
operací v oblastech 
životně důležitých pro 
ekonomické a politické 
zájmy ruska; boj 
proti mezinárodnímu 
terorismu

zdroj: knb, 2000; VD, 2000; bko, 2003; de Haas, 2010: 98–101; de Hass, 2011: 40–41.

rozšiřování vojenských bloků atd. (bko, 2003; gareev, 2007). V souvislos-
ti s hrozbami ruské bezpečnosti dokument znovu prokázal ambivalenci ve 
vztahu k západu, protože kromě pozitivního přístupu, jak bylo uvedeno výše, 
rovněž zdůraznil, že rusko např. očekává odstranění protiruských údajů z vo-
jenského plánování nato. na jiném místě dokument ještě důrazněji uvádí, 
že pokud se bude nato chovat jako vojenská aliance s ofenzivní doktrínou, 
mohou být provedeny zásadní změny ve vojenském plánování ruska a v roz-
voji ruských ozbrojených sil, včetně jeho jaderné strategie (bko, 2003; de 
Haas, 2005: 6–7).

Jako základní nástroj při zajištění bezpečnosti státu zdůraznila bko 
2003 zachování strategického jaderného odstrašování a význam moderních 
a silných ozbrojených sil s geopolitickým významem k provádění operací 
v oblastech životně důležitých pro ekonomické a politické zájmy rF (bko, 
2003). Je zřejmé, že studie z posledních konfliktů vedených západem a vlast-
ní zkušenosti v čečensku přesvědčily ruské vojensko-politické vedení, aby 
se více soustředilo na asymetrické války. nicméně realizace tohoto realistic-
kého přístupu k moderní válce byl problém. zjištění, že v moderní, zejména 
asymetrické válce je možné bojovat pouze se sofistikovanými systémy zbraní 
společně se zajištěním lepší vzdělávací úrovně vojenského personálu, zname-
nalo potřebu alokace nových finančních prostředků. přitom ruské ozbrojené 
síly, masivní co do počtu, byly stále zaměřeny na vedení konvenční války ve 
velkém měřítku, což vyžadovalo velké množství peněz na údržbu. zároveň 
neefektivita a zastaralost ruské armády a potřeba modernizace ozbrojených 
sil se ukázaly jako klíčové v boji proti terorismu (de Haas, 2011: 17). srov-
nání strategických dokumentů, publikovaných během prvního obdodbí pre-
zidentství V. putina pak přináši tabulka č. 16.

3.5.4 Teroristické útoky v Moskvě 2002 a v Beslanu 2004
po útocích z 11. 9. 2001, kdy se ruská federace připojila ke koalici států 
v boji proti mezinárodnímu terorismu, čelila sama na svém území řadě tero-
ristických útoků. během prvního období prezidentství V. putina došlo např. 
k teroristickému útoku v Moskvě, kde si ve dnech od 23. do 26. 10. 2002 vzali 
čečenští bojovníci jako rukojmí návštěvníky divadla Dubrovka. tento terori-
stický útok, jenž byl v ruském tisku ilustrován jako „ruské 11. září“, zname-
nal zlom v bezpečnostní politice rF.
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v roce 2004. týden předtím došlo jednak k sebevražednému pumovému úto-
ku u stanice moskevského metra, ke kterému se přihlásili islámští extremisté 
napojení na al-káidu, ale také k pádu dvou ruských letadel, které podle ruské 
prokuratury zavinily dvě čečenské sebevražedné atentátnice.

politické reakce na události v beslanu byly do značné míry podobné těm, 
jež následovaly po tragédii v Dubrovce, tj. oznámení potřeby změn v bezpeč-
nostní politice a revize strategických dokumentů ruské federace (zejména 
knb a VD19).20 Vojenské velení ministerstva obrany ve svých politických 
prohlášeních zopakovalo svůj názor z roku 2002, že útoky byly namířeny 
proti rF a v případě potřeby mohou ruské ozbrojené síly provést preven-
tivní útoky proti teroristům v zahraničí. stejně tak bývalý ministr vnitra 
b. gryzlov uvedl, že nové legislativní iniciativy proti teroristickým útokům 
mají být v krátké době předloženy v dumě. kromě toho V. putin nařídil v již-
ním federálním okruhu, včetně čečenska, vytvoření operativních skupin pro 
koordinaci protiteroristické činnosti všech bezpečnostních složek minister-
stva vnitra, Fsb, ministerstva obrany a ministerstva mimořádných situací 
(solovev, 2007; kiršin, 2006).

novým a neobvyklým ruským krokem, v souvislosti s událostmi v besla-
nu, bylo podání návrhu na konání mimořádného zasedání rb osn. na jejím 
zvláštním zasedání dosáhlo rusko uznání, které výhradně odsoudilo braní 
rukojmí. zároveň se rusku podařilo rezolucí rb osn dosáhnout uznání, 
že vojenská intervence v čečensku byla součástí mezinárodního boje pro-
ti terorismu. nicméně toto mezinárodní uznání neznamenalo, že by rusko 
povolilo mezinárodnímu společenství zasahovat do jeho vnitřního konfliktu 
v čečensku.

3.5.5 Reforma ozbrojených sil Ruské federace a jaderné odstrašování
Vedle požadavku na revizi strategických dokumentů, navrhl Vladimir putin 
po teroristických útocích v Moskvě a beslanu také provedení reformy ozbro-
jených sil ruské federace. zároveň v důsledku postupného zhoršování vztahů 
se západem kladl putin během svého druhého funkčního období (2004–2008) 
větší důraz na jaderné zbraně a jaderné odstrašování.

rusko se v bko 2003 na jedné straně správně orientovalo na moderní 
technologie válčení a asymetrické konflikty namísto velkých konvenčních 
válek. na druhou stranu se tradiční rozsáhlá struktura ruských ozbrojených sil 
nezměnila, což bránilo adaptaci ruských ozbrojených sil modernímu způsobu 

po násilném ukončení čečenského teroristického útoku ruskými speciál-
ními jednotkami (specnaz), vydal prezident Vladimir putin pokyn k revizi 
koncepce národní bezpečnosti (knb). podle ministra obrany s. ivanova 
měla upravená verze knb obsahovat např. metody hodnocení hrozby ná-
rodní bezpečnosti, ale také ustanovení o posíleném zapojení ruských ozbro-
jených sil v boji proti terorismu a připravenost ruska jednat proti teroristům, 
ale i proti jejím sponzorům v zahraničí. po revizi knb měla být změněna 
také Vojenská doktrína a další bezpečnostní a zahraničněpolitické dokumenty 
podřízené knb. očekávaná revize strategických dokumentů rF byla ovšem 
rozpolcená (solovev, 2007; kiršin, 2006; Mjasnikov, 2006).

na jedné straně chystaná revize uznala důležitost vnitřních hrozeb a kon-
fliktů, čímž nahradila tradiční důraz na rozsáhlé války, které konzervativní 
kruhy ruského generálního štábu stále považovaly za primární nebezpečí. 
proto jestliže opakované konflikty v čečensku tuto skutečnost ještě dostateč-
ně nezdůraznily, pak události v Dubrovce jasně ukázaly, že primární ohrožení 
národní bezpečnosti ruska vycházelo z vnitřního zdroje. navrhovaná revize 
Vojenské doktríny, stejně jako další strategické dokumenty, se pak výrazně 
zaměřila i na jiné než jaderné nástroje v boji proti terorismu, které by nejlépe 
odpovídaly současnému vnímání hrozeb (de Haas, 2010, 2011). na druhé 
straně se objevila jistá ambivalence v souvislosti s navrhovanou revizí doku-
mentů, jež stále zdůrazňovaly spíše vojenský a nikoliv sociálně-ekonomický 
způsob předcházení terorismu. zároveň velký počet politických konceptů 
a zákonů, které měly být publikovány v důsledku událostí v Moskvě z říj-
na 2002, zdůraznily zejména vojenské a politické řešení terorismu. Dalším 
rysem ambivalence byla skutečnost, že ruské úřady opakovaně daly najevo, 
že si rF vyhrazuje právo zaútočit na teroristy v zahraničí (baluevskij, 2006). 
použití vojenské síly v zahraničí nebylo ovšem možné provést prostřednic-
tvím vojenské invaze, ale za použití přesně naváděné munice (JDaM) v ope-
racích zaměřených proti výcvikovým táborům teroristů nebo proti jiným 
cílům v zemích, která byly zapojeny do mezinárodního terorismu (de Haas, 
2010, 2011).

Dva roky po událostech v Dubrovce zajali 1. 9. 2004 čečenští teroristé 
více než 1000 učitelů, rodičů a dětí ve školní budově v obci beslan v severní 
osetii, během slavnostního zahájení nového školního roku. následkem bojů 
mezi teroristy a ruskými protiteroristickými jednotkami bylo 3. září zabito 
kolem 400 rukojmí. události v beslanu nebyly jediným teroristickým útokem 
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zastaralých zbraní, kdy během období let 2007–2015 by každý rok mělo být 
5,5 % zastaralých nahrazeno novými systémy zbraní. zároveň byl vypraco-
ván plán na nákup nových tanků, obrněných transportérů, stíhaček, vrtulní-
ků a systémů protiraketové obrany (gpV, 2006; rastolšin, 2007; savelyev, 
2011).

klíčovým bodem v gpV-2015 byl důraz na jaderné odstrašování, zejména 
s ohledem na skutečnost, že ruské strategické prostředky klesly z 1398 me-
zikontinentálních balistických střel (icbM) v roce 1991 na 430 raket v roce 
2008. podle gpV-2015 měla být ruská federace do roku 2015 vybavena 
moderními jadernými zbraněmi, zejména mobilními mezikontinentálními 
balistickými raketami topol-M a námořními mezikontinentálními raketami 
bulava, stejně jako celou řadou nových strategických bombardérů a nukleár-
ních ponorek vybavených námořními mezikontinentálními raketami bulava 
(de Haas, 2011: 26–27; gpV, 2006).

přestože prezident, ministr obrany, poslanci a akademici upozorňovali na 
potřebu modernizace ruských ozbrojených sil, které by se vyrovnaly s mo-
derním způsobem vedení války a současnými hrozbami, nebyla nakonec bě-
hem prezidentství V. putina odpovídající opatření k této přeměně provedena. 
navíc, jak z výše uvedeného vyplývá, ruské politické vedení nebylo zcela 
rozhodnuto, jakým způsobem by se vojenská reforma a modernizace měly 
ubírat, jestli směrem k menší, konvenční, profesionální armádě západního 
vzoru, nebo pokračovat ve velkých, ale zastaralých konvenčních silách spolu 
s modernizací jaderných sil strategického odstrašování, zdůrazňujících zásad-
ní postavení ruska na mezinárodní scéně. zatímco s. ivanov v lednu 2006 
prosazoval spíše moderní konvenční armádu, namísto jaderných zbraní, které 
vyžadovaly až 50 % vojenského rozpočtu, dal o dva měsíce později V. putin 
jasně najevo, že prioritou musí být modernizace jaderných zbraní (de Haas, 
2011: 26–27; babakin, 2006).

3.5.6 Přehled zahraniční politiky Ruské federace z roku 2007 
a její bezpečnostní vztahy
Jestliže na začátku prvního funkčního období a především po útocích 
z 11. 9. 2001 prosazoval V. putin v zahraniční a bezpečnostní politice kon-
cept rF jako pragmatické velmoci, kombinující prvky westernizačního a eta-
tistického myšlení, která usiluje o stabilní a pragmatické vztahy se zápa-
dem, pak válka v iráku v roce 2003 a události následující v průběhu druhého 

válčení a nic nenasvědčovalo tomu, že rusko směřuje k západnímu mo-
delu moderních ozbrojených sil (savelyev, 2011). podle nařízení V. putina 
o „podpoře plánu na přeměnu a rozvoj ozbrojených sil rF a zlepšení jejich 
struktury“ z března 2001 měla být velká ruská vojenská síla, složená pře-
vážně z vojáků základní služby, zachována a celkový počet vojáků ruské 
armády, v roce 2006 něco přes 1 milionů mužů ve zbrani21, se neměl změnit 
(Herspring, 2007: 180). putinovo nařízení bylo ovšem v rozporu s globální 
ambicí ruska na obnovení jeho postavení supervelmoci, protože k dosažení 
tohoto cíle potřebovalo rusko vysoce kvalifikované a moderně vyzbrojené 
vojenské síly, jež by mohly být nasazeny v krátkém čase kdekoliv na světě. 
stejně tak rusko potřebovalo pro zdlouhavé konflikty v čečensku, které byly 
ruskou achillovou patou, ozbrojené síly schopné vést asymetrickou válku 
proti nepravidelnému soupeři22 (de Haas, 2010: 36–37; baluevskij, 2006).

přitom velká část výzbroje ruské armády se stala zastaralá a úroveň inves-
tic na nákup nové výzbroje byla příliš nízká. počet zbraní a vybavení rostl 
rychleji než počet zbraní a vybavení, které je měly nahradit. například kolem 
roku 2006 podíl moderní vojenské techniky byl jen asi 20 % z celkového 
počtu, zatímco ozbrojené síly členských států nato byly vybaveny moder-
ní výzbrojí z více jak 80 %. politické a vojenské elity proto uznaly nutnost 
zavádění moderních zbraní, které měly nahradit většinu těch zastaralých. 
podle návrhu revidované Vojenské doktríny rF, jejíž uveřejnění bylo pláno-
váno na rok 2007, měla být ruská vojenská organizace posílena jak politicky, 
tak finančně, např. zvýšením obranného rozpočtu ze 2,5 % na 3,5 % Hnp 
(de Haas, 2010: 37).

problémem modernizace ozbrojených sil rF však zůstala nadále velikost 
armády, která vyžadovala velké množství finančních prostředků, a to nejen 
na platy vojáků a vojenského personálu, ale i pro ostatní zařízení k udržení 
provozu armády. navíc velký podíl investic nešel do konvenčních, ale jader-
ných sil, které se staly zásadním důvodem pro nedostatek financí. posílení 
spíše jaderných zbraní, namísto modernizace konvenčních zbraní, zdůraznil 
také návrh revidované Vojenské doktríny (babakin, 2006).

Výše uvedené nejasnosti v otázce jaderných a konvenčních zbraní byly 
patrné také v rámci „státního programu rozvoje všeobecného zbrojení“ (Go-
sudarstvennaja programma vooruženija, gpV). V roce 2006 schválil V. pu-
tin gpV-2015, který zdůraznil, že do roku 2015 by ruská armáda měla být 
vybavena moderními systémy zbraní, v poměru 70 % moderních ku 30 % 
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2007). podle oVp 2007 mýtus unipolárního světa definitivně ztroskotal vál-
kou v iráku v roce 2003 a ukázal se jako neefektivní, proto rusko ve své 
zahraniční a bezpečnostní politice podporuje multilaterální diplomacii, pře-
devším v osn a v rámci v g825, které ruské federaci umožňuje prosazovat 
multilaterální principy v mezinárodních vztazích (tamtéž).

Tabulka č. 17: Srovnání Ruské federace jako pragmatické a asertivní 
velmoci během prvního a druhé fukčního období Vladimira Putina

Hlavní cíle, 
nástroje 
a sledované 
koncepty

Rusko jako velmoc v letech 2000–2008
rusko jako pragmatická 
velmoc během prvního období 
prezidentství V. putina

rusko jako asertivní velmoc 
během druhého období 
prezidentství V. putina

Hlavní cíl rusko jako velmoc v západním 
světě velmoc západního světa

Hlavní nástroje

protiteroristická spolupráce 
s evropou a usa; limitovaná 
integrace do světové ekonomiky; 
ekonomická spolupráce se státy 
sns

mutilateralismus mezi velmocemi; 
rusko jako energetická velmoc; 
vlastní demokracie

Bezpečnost problém s globálním terorismem 
a lokální konflikty problém terorismu na kavkaze

Ekonomika zlepšení ekonomické a sociální 
situace země

zlepšení ekonomické a sociální 
situace země

Autonomie nezasahování do vnitřních 
záležitostí ruska

zvýšení schopnosti ovlivňovat 
mezinárodní otázky

Identita kombinace westernizačních 
a etatistických hodnot

snaha překlenout westernizační 
a etatistické hodnoty

zdroj: tsygankov, 2013: 138, 167, 183, 201.

bezpečnostní hrozby multipolárního světa a tím i vnější hrozby národní 
bezpečnosti ruska vidí oVp 2007 především v mezinárodním terorismu, ex-
tremismu, regionálních konfliktech, v nezávislosti kosova jako nebezpečném 
precedentu, ale také v neúspěchu usa a nato v afghánistánu, který může 
způsobit destabilizující vlnu v evropě a postsovětském prostoru atd. zvláštní 
pozornost je pak v tomto ohledu věnována usa a nato, vůči kterým ruská 
federace zastává protichůdný postoj (tamtéž).

putinova funkčního období vedly naopak ke zhoršení zahraničněpolitických 
a bezpečnostních vztahů mezi ruskem na straně jedné a západem, zejména 
usa a nato, na straně druhé. tento posun byl následně doplněn modifiko-
vanou vizí ruska jako asertivní velmoci, charakterizováné snahou překlenout 
prvky westernizačního a etatistického myšlení.

koncepce asertivní velmoci, kterou V. putina prosazoval v letech 2004–
2008 s cílem uznání ruska jako velmoci a dosažení multilateralismu v mezi-
národních vztazích, se vyznačovala řadou rysů. zaprvé, rusko v bezpečnost-
ní a zahraniční politice vystupovalo více asertivněji vůči západu, především 
usa a nato. zadruhé, prioritou ruské zahraniční a bezpečnostní politiky 
se během druhého funkčního období V. putina stala oblast sns a spoluprá-
ce v rámci organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti23 a Šanghajské 
organizace pro spolupráci (Šos).24 zatřetí, s ohledem na ruské ekonomické 
a energetické zájmy prosazoval prezident putin také spolupráci s eu a jejími 
vybranými státy. začtvrté, důležitým nástrojem zahraniční a v omezené míře 
i bezpečnostní politiky ruska se staly energetické zdroje (tsygankov, 2013). 
následující tabulka č. 17 přináší srovnání vizí ruské federace jako pragma-
tické velmoci a jako asertivní velmoci, které V. putina obhajoval během dvou 
období ve funkci ruského prezidenta.

V červnu 2006 pověřil V. putin ministerstvo zahraničích věcí vypracová-
ním analýzy ruské zahraniční politiky, která měla sloužit jako vodítko pro 
přijetí určité zahraničněpolitické pozice rF k různým otázkám. nový doku-
ment s názvem „přehled zahraniční politiky ruské federace“ (Obzor vnešnej 
politiky Rossijskoj Federacii, oVp 2007), který V. putin schválil 27. 3. 2007, 
potvrdil kontinuitu hlavních znaků ruské bezpečnostní a strategické kultury 
během jeho prvního funkčního období. Jako nový prvek bezpečnostní kultury 
je pak možné označit užívání energetiky jako zahraničněpolitického nástroje 
k prosazování zájmů a vlivu ruska.

nový dokument na jednu stranu konstatuje výrazné posílení mezinárodní 
pozice ruska, které se jako velmoc stalo významným a důležitým elementem 
pozitivních změn ve světě. Jako globální velmoc se nejen účastní realizace 
mezinárodní agendy, ale tuto agendu také formuluje, což je výsledkem nově 
získané zahraničněpolitické nezávislosti. na druhou stranu oVp 2007 kri-
tizuje pokusy některých států o unilaterální rozdělení světa a prosazování 
jejich bezpečnostního modelu a politického systému současně při ignorování 
historických, kulturních, náboženských a jiných specifik zbytku světa (oVp, 
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bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2007 zdůraznil, že jde o nepo-
třebnou věc, která jen rozpoutá závody ve zbrojení, neboť „systém neslouží 
bezpečnosti, ale pouze provokuje nové zbrojení“. putin zároveň zpochybnil, 
že by základny byly potřebné, protože „žádná ze zemí, kterých se usa obá-
vají, nemá rakety, které by mohly ohrozit západ. i hypotetické úvahy, že by 
je mohli mít například severokorejci, zjevně odporují zákonům balistiky“ 
(putin, 2007). V neposlední řadě pak ruský prezident varoval usa, že pokud 
americké základny ve střední evropě vzniknou, ruská federace je nenechá 
bez odpovědi. Ještě dál šel ruský prezident v květnu 2007, když pohrozil 
namířením ruských raket na evropu, a s. ivanov pak v této souvislosti va-
roval usa před možností rozmístění ruských řízených střel v kaliningradu. 
Možnost rozmístění ruských raket, tentokrát taktických balistických raket 
iskander v kaliningradu v odpovědi na americkou protiraketovou obranu, 
zopakoval v lednu 2008 také ruský generál Vladimir Šamanov (tichý, 2010).

zároveň jako odpověď na plán usa na vybudování protiraketové obrany 
ve střední evropě a rozšiřování nato směrem na východ, ale také z důvo-
du odmítnutí nato a dalších států ratifikovat Dohodu o adaptaci smlouvy 
o konvenčních ozbrojených silách v evropě z roku 1999, se ruská federace 
rozhodla v červenci 2007 odstoupit od smlouvy o konvenčních ozbrojených 
silách v evropě (cFe), která je považována za základní kámen evropské 
bezpečnosti po konci studené války. touto unilaterální akcí rusko jasně de-
monstrovalo svoji nezávislou deliberující pozici a zvýšenou asertivitu vůči 
západu, jež korespondovala se zhoršováním vzájemných vztahů.

Jako prioritní oblast pro spolupráci zmiňuje oVp 2007 na prvním místě 
sns a celý postsovětský prostor, který ruská federace považuje za sféru 
svého strategického zájmu a vlivu. z hlediska bezpečnostního prosazoval 
prezident putin v rámci sns spolupráci se členy oskb, kterou vnímal jako 
protiváhu nato. zároveň putin podporoval spolupráci oskb s Šos v otáz-
kách zajištění regionální a mezinárodní bezpečnosti a stability, boje proti 
terorismu a organizovanému zločinu atd. (oVp, 2007; zolotajov, 2007).

s ohledem na ekonomické a energetické zájmy považuje oVp 2007 za 
další prioritní oblast ruska prostor evropské unie a především bilaterální 
vztahy s některými jejími členskými státy. přestože rF spolupracuje s eu 
i v bezpečnostní oblasti, jako je boj proti mezinárodnímu terorismu, šíření 
zHn či řešení tzv. zamrzlých konfliktů, představuje evropská unie pro rus-
ko spíše než bezpečnostního aktéra nejdůležitějšího obchodního partnera. 

na jednu stranu je uznávána potřeba rozvíjet rovné a stabilní vztahy se 
spojenými státy a jsou vyjmenovávány oblasti, ve kterých bude nezbytná 
vzájemná spolupráce, např. jednání o nové rusko-americké odzbrojovací 
dohodě start. na druhou stranu ruská federace považuje unilaterální po-
litiku usa a některá její rozhodnutí, zejména odstoupení od smlouvy abM 
v roce 2002, plán z roku 2002 na vybudování protiraketové obrany v evro-
pě, rozmístění amerických vojáků v rumunsku a bulharsku nebo využívání 
obse jako unilaterálního nástroje k zajištění vlastních bezpečnostních cílů, 
za možnou hrozbu národní bezpečnosti a především za faktor, který zhoršuje 
vzájemné vztahy. zájmová divergence mezi spojenými státy a ruskou fede-
rací se projevila také v oblasti postsovětského prostoru, kde rusko obvinilo 
usa z podpory tzv. barevných revolucí, „růžové“ v gruzii (2003), „oranžo-
vé“ na ukrajině (2004) a „tulipánové“ v kyrgyzstánu (2005), jež s výjimkou 
posledně jmenovaného státu měly za následek nastolení prozápadní vlády 
v dané zemi (oldberg, 2006: 39–44).

podobně ambivalentní postoj má rusko také vůči nato, které zaujímá 
speciální místo v ruské zahraniční politice, a rF prosazuje spolupráci s ním 
v rámci stálé rady nato–rusko, založené na summitu v Římě v roce 2002, 
jež nahradila stálou společnou radu nato–rusko. cílem rady je poskytnout 
hlavní strukturu a místo pro rozvíjení vztahů mezi nato a ruskou federací, 
přičemž na základě konsenzu rada podporuje souvislý politický dialog k bez-
pečnostním otázkám s ohledem na identifikaci vznikajících problémů, deter-
minaci společného přístupu, rozvoje praktické spolupráce a řízení společných 
operací. podle oVp 2007 pak mělo rusko a nato v rámci rady spolupraco-
vat při řešení bezpečnostních otázek a společně čelit bezpečnostním hrozbám, 
jako jsou mezinárodní terorismus a regionální konflikty. nicméně přes počá-
teční entuziasmus, nesplnila rada nato–rusko očekávání v ní vkládané, ne-
boť nebyla schopna vytvořit smysluplné strategické přiblížení v podmínkách 
překonání percepce dědictví studené války (antoněnko–bastian, 2009: 13). 
rusko se proto i nadále cítilo a cítí ohroženo rozšiřováním nato v letech 
1999–2004 směrem k ruským hranicím, plánem na možné přijetí ukrajiny 
a gruzie za členy nato, posilováním vojenské přítomnosti nato v evro-
pě, ofenzivní vojenskou doktrínou a odhodláním nato vojensky zasahovat 
a užívat vojenské síly i mimo svoji obranou oblast out of area atd.

V reakci na rozhodnutí usa o vybudování protiraketové obrany a umís-
tění radaru ve střední evropě pak ruský prezident V. putin na mezinárodní 
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prezident putin zopakoval znepokojení ruské federace z rozmisťování ame-
rických vojenských jednotek ve východní evropě a rozšiřování nato, ale 
také obavy z plánu usa na výstavbu protiraketové obrany a odmítnutí nato 
a dalších států ratifikovat Dohodu o adaptaci cFe. V reakci na tyto hrozby 
pak putin zdůraznil význam chystané vojenské reformy a modernizace ozbro-
jených sil včetně vývoje nových typů zbraní, jež společně s novou strategií 
pro rozvoj ruských ozbrojených sil do roku 2020 přispějí k posílení národní 
bezpečnosti (putin, 2008).

3.5.8 Shrnutí strategické a bezpečnostní kultury 
Ruské federace v letech 2000–2008
během dvou volebních období Vladimira putina ve funkci ruského prezidenta 
v letech 2000–2008 se bezpečnostní a strategická kultura ruské federace vy-
značovala čtyřmi charakteristickými rysy: prosazováním multilateralismu 
a preferováním preventivního řešení vzniku konfliktu. ale také zveličováním 
hrozeb národní bezpečnosti a zdůrazňováním možnosti využívání jaderného 
odstrašování, což jsou znaky odkazující k částečnému militarismu. speci-
fickým prvkem ruské bezpečnostní kultury pak bylo užívání energetiky jako 
politického nástroje.

Prosazování multipolárního uspořádání světa
V. putin, podobně jako bývalý ministr zahraničních věcí J. primakov, 

prosazoval ve své zahraniční a bezpečnostní politice vizi multipolárního 
uspořádání světa, kde rusko jako velmoc bude jedním z jeho hlavních pólů. 
na rozdíl od primakova, viděl putin v duchu pragmatismu v multipolárním 
světě příležitost k rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce se západními stá-
ty a možnost širší integrace do světové ekonomiky, na jejímž základě mělo 
dojít ke zlepšení ekonomické situace rF. zároveň k posílení mezinárodního 
postavení a vlivu ruska ve světě ruský prezident podporoval multilaterál-
ní spolupráci a řešení bezpečnostních otázek v rámci regionální organizace 
obse a především na půdě rb osn, kde má rusko právo veta. příkla-
dem praktické implementace nové vize ruského národního zájmu byla série 
putinových politických rozhodnutí po teroristických útocích z 11. 9. 2001, 
kdy se rusko nejprve připojilo k protiteroristické koalici a zároveň V. pu-
tin podpořil vojenskou intervenci v afghánistánu (operace trvalá svoboda  
2001).

členské státy eu jsou hlavními odběrateli ruských nerostných surovin a ev-
ropský trh představuje nejdůležitější zdroj finančních příjmů ruska z prodeje 
energetických komodit. ani vztahy rF s eu však nejsou neproblematické. 
spornou otázkou se ve vzájemných vztazích na konci putinova prezidentské-
ho období staly energetické krize ruské federace s ukrajinou v roce 2006 
a s běloruskem v roce 2007. V obou případech došlo následkem těchto sporů 
k přerušení dodávek zemního plynu, resp. ropy, a tím i k ohrožení energetické 
bezpečnosti evropské unie. zároveň obě energetické krize vedly k částečné-
mu zhoršení vztahů mezi eu a ruskem.

prohlubování krize ve vztazích mezi eu a ruskem pokračovalo i na konci 
roku 2007 na summitu eu–rusko v říjnu v Mafře, kde vedle jiných témat 
dominovala otázka energie a s ní spojená otázka vytvoření nové strategické 
dohody mezi eu a ruskem nebo prodloužení stávající Dohody o partnerství 
a spolupráci, jejíž platnost vypršela v prosinci roku 2007 s tím, že po uběhnutí 
této doby bude její platnost každoročně automaticky prodloužena, pokud ji 
jedna ze stran nevypoví. spíše než dosažení kostruktivní dohody mezi obě-
ma stranami, skončila jednání patem. Jediné, na čem se obě strany dokázaly 
shodnout, bylo vytvoření nového systému včasného varování, jenž by měl 
pomoci odvrátit budoucí potíže s dodávkami surovin.

energetika se během druhého putinova funkčního období, v důsledku 
prudkého zvýšení globálních cen ropy a zemního plynu a nárůstu energetické 
spotřeby ve světě, stala důležitým ekonomickým, ale i politickým nástrojem 
prosazování vlivu a zájmů ruska. zároveň se energie nejméně ze dvou dů-
vodů stala také vitálním bezpečnostním aspektem. zaprvé jako nástroj moci, 
protože energetické zdroje zvýšily mezinárodní pozici ruska, a zadruhé, 
jako hrozba, neboť státy, které nedisponují energetickými zdroji, se je mohou 
pokusit důrazně získat od ruska nebo jiného státu. V případě rF můžeme 
užívání energetiky jako politického nástroje považovat v jistém ohledu za 
specifický prvek ruské bezpečnostní kultury, kdy energetika se stává součástí 
zahraniční a bezpečnostní politiky a zároveň také jako podpůrný vojenský 
nástroj k prosazování ruského vlivu a zájmů.

3.5.7 Ruská strategie rozvoje do roku 2020
bezpečnostními, vojenskými a dalšími mezinárodními otázkami se na za-
čátku února 2008 krátce zabýval V. putin v jednom ze svých posledních vy-
stoupení s názvem „ruská strategie rozvoje do roku 2020“. Ve svém projevu 
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ruska. V prosinci 2007 proto ruský první vicepremiér s. ivanov hlasitě tvrdil, 
že rusko potřebuje jadernou paritu se spojenými státy k zajištění své nezá-
vislosti a posílení mezinárodní pozice.

Nevojenské řešení a preventivní předcházení vzniku konfliktu
ruský prezident nicméně opakovaně prohlásil, že pravděpodobnost ja-

derného konfliktu jeho země se spojenými státy nebo nato či možnost jiné 
dlouhodobé konvenční války jsou téměř vyloučeny. zároveň ruská federace 
je připravena jednat s usa a dalšími státy o možnosti snížení počtu jaderných 
zbraní. V neposlední řadě podle Vojenské doktríny a knb 2000 prosazovalo 
rusko spíše politické řešení situace a preventivní předcházení vzniku vojen-
ského konfliktu.

Neúspěšná reforma ozbrojených sil Ruské federace
navíc z pohledu mezinárodní dimenze strategické kultury, jejímž prvním 

znakem je ekonomická síla a technologická vyspělost, šla rF spíše opačným 
směrem. přestože řada ruských politických představitelů dlouhodobě upo-
zorňovala na potřebu modernizace ruských ozbrojených sil a systému zbraní, 
nebyla potřebná opatření během putinova prezidentství provedena. přitom 
velká část výzbroje ruské armády zůstávala stále zastaralá a úroveň investic 
na nákup nové výzbroje byla příliš nízká. Jako problematický se proto jeví 
i druhý ukazatel mezinárodní dimenze strategické kultury, kterým je postave-
ní a vliv daného státu v mezinárodních vztazích. globální ambice V. putina 
na obnovení pozice ruské federace jako supervelmoci vyžadovala vysoce 
kvalifikované a moderně zařízené vojenské síly, které by mohly být nasazeny 
v krátkém čase kdekoliv na světě a schopné vést asymetrickou válku proti 
nepravidelnému soupeři. nicméně ruská armáda, složená převážně z vojáků 
základní služby, čítala na konci putinova funkčního období přes milion mužů 
ve zbrani, což bránilo její adaptaci na moderní způsob válčení.

Užívání energetiky jako politického nástroje
Významným, a do značné míry specifickým prvkem ruské bezpečnostní 

kultury bylo užívání energetických zdrojů jako zahraničněpolitického nástro-
je. Motivů, které vedou ruskou federaci k využívání energetických zdrojů, 
existuje několik: 1) získání lepší ceny za dodávky ropy a zemního plynu; 
2) získání podílu ve strategických energetických společnostech a ovládnutí 

Zveličování hrozeb národní bezpečnosti
s ruskou politikou multilateralismu nekorespondovalo unilaterální roz-

hodnutí g. W. bushe na konci roku 2002 o vojenském zásahu proti režimu 
s. Husajna a následná válka v iráku v březnu 2003 (operace irácká svo-
boda 2003), kterou rusko, společně s německem a Francií, jednoznačně 
odsoudilo. ruský prezident spatřoval v unilateralismu usa pokusy o osla-
bení multipolárního světa a především snahu snížit politickou, ekonomickou 
a vojenskou pozici ruska ve světě. Vztahy mezi usa a ruskem se ještě 
více zhoršily během putinova druhého funkčního období v souvislosti se 
stupňujícím se plánem g. W. bushe na vybudování protiraketové obrany ve 
střední evropě, kterou ruská federace považovala za vážné ohrožení národní 
bezpečnosti. Vedle toho putin několikrát zdůraznil, že se rF cítí být ohrožena 
užitím vojenské síly nato za hranicemi obranného působení, budováním 
jeho vojenských základen a především rozšiřováním severoatlantické aliance 
o nové členy směrem na východ.

Jaderné zbraně a jaderné odstrašování
k zajištění bezpečnosti státu a obraně ekonomických a politických zájmů 

si podle ministra obrany s. ivanova a prezidenta V. putina vyhrazuje ruská 
federace, po vzoru usa, právo použít preemptivního vojenského útoku. záro-
veň jako hlavní nástroj ochrany ruska při zajištění národní bezpečnosti zůstá-
vají především jaderné zbraně. Jak Vojenská doktrína, tak koncepce národní 
bezpečnosti z roku 2000 povolují užití jaderných zbraní v případě odražení 
konvenčního útoku a jako prostředek obrany proti vojenské agresi vůči ruské 
federaci a jejím spojencům, za předpokladu, že všechna ostatní protiopatření 
selžou. navíc rusko si ponechává právo prvního použití jaderných zbraní.

podle bko 2003 a především gpV-2015 by měla být ruská federace do 
roku 2015 vybavena moderními jadernými zbraněmi, které společně s jader-
ným odstrašováním mají zdůraznit výsadní postavení ruska na mezinárod-
ní scéně. koncept jaderného odstrašování se především v posledních letech 
druhého funkčního období V. putina stal významným prostředkem zahraniční 
a bezpečnostní politiky rF vůči rozhodnutí usa umístit v české republice 
radar a v polsku desítku antiraket, kdy rusko opakovaně pohrozilo namíře-
ním svých raket na evropu. navíc podle vydání ruského deníku Vědomosti 
z 11. 10. 2007 bylo hlavním cílem americké protiraketové obrany v evropě 
oslabit ruský jaderný arzenál a současně získat strategické výhody na úkor 
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doktrína rF z února 2010 označila na prvním místě rozšiřování nato za 
jedno z hlavních a vážných nebezpečí. zároveň rusko zopakovalo legitimní 
nárok používat jaderné zbraně v odpovědi na použití jaderných či jiných typů 
zHn proti němu nebo jeho spojencům. V neposlední řadě rF na začátku roku 
2009 opět využila energetické zdroje jako politický nástroj vůči ukrajině, což 
způsobilo zastavení dodávek plynu do evropy na více jak 14 dnů.

nicméně vztahy mezi ruskou federací a západem, které byly po gru-
zínském konfliktu oslabeny, se v souvislosti s podpisem dohody start 
v dubnu 2010 a po konání summitu nato v listopadu 2010 začaly postupně 
zlepšovat. navíc D. Medveděv v červnu 2009 představil vlastní plán na vy-
tvoření nové evropské bezpečnostní architektury a podporoval alianci pro 
modernizaci, tj. spolupráci s eu a usa ve snaze modernizovat rusko. ale 
i přes Medveděvův zájem na pokračování kooperativní interakce se západem 
existovalo na přelomu let 2011 a 2012 ve vzájemných bezpečnostních vzta-
zích několik sporných témat.

3.7 bezpečnostní a zahraniční politika Dmitrije medveděva 
v letech 2008–2012

stejně jako v případě V. putina, také během funkčního období D. Medveděva 
na pozici ruského prezidenta byly uveřejněny tři strategické dokumenty, tj. 
koncepce zahraniční politiky rF, národní bezpečnostní strategie rF do roku 
2020 a Vojenská doktrína rF. na rozdíl od putina, který strategie publikoval 
během jednoho roku, tj. v roce 2000, Medveděv uveřejnil dokumenty vždy 
s ročním odstupem, během kterého došlo např. k rusko-gruzínskému kon-
fliktu nebo k uveřejnění konceptu nové bezpečnostní architektury v evropě.

3.7.1 Koncepce zahraniční politiky Ruské federace z července 2008
„koncepce zahraniční politiky“ z 12. 7. 2008 (Koncepcija vnešnej politiky 
Rossijskoj federacii, kVp 2008), která je z 80 % totožná s obsahem předchozí 
kVp 2000, konstatovala posílení role ruska v mezinárodních vztazích, zvý-
šení jeho odpovědnosti za globální dění i snahu účastnit se formulace a imple-
mentace mezinárodní agendy. Jestliže cílem kVp 2000 bylo „pozitivní vní-
mání“ ruska ve světě, pak verze z roku 2008 mluví o „objektivním vnímání“ 
ruska jako „demokratického státu se sociálně orientovanou tržní ekonomikou 

distribuční infrastruktury druhých zemí; 3) omezení limitu autonomie a sféry 
zahraniční politiky sousedních států; 4) potrestání dané země za neloajální 
politiku vůči rF. Důkazem ruského užívání nerostného bohatství jako po-
litického nástroje vůči konkrétnímu státu byly dvě energetické krize v roce 
2006 a 2007.26 stejně tak rusko „využilo“ nerostného bohatství v posledních 
několika letech vůči lotyšsku, gruzii, Moldavsku a dalším zemím bývalého 
sovětského svazu.

3.6 bezpečnostní a strategická kultura Dmitrije medveděva

Vladimir putin v úřadu ruského prezidenta skončil oficiálně v květnu 2008, 
protože Ústava ruské federace neumožňuje jedné osobě vykonávat funkci 
prezidenta více jak dvě volební období po sobě. „prezidentským volbám, 
které se konaly v březnu 2008, předcházely rozličné spekulace o budoucím 
vývoji. předmětem spekulací byla nejen osoba nového prezidenta (dlouho byl 
za nejvážnějšího kandidáta považován ministr obrany a následně i místopřed-
seda vlády s. ivanov), ale také to, jakou roli bude V. putin nadále hrát v ruské 
politice. V. putin se nakonec rozhodl pro oficiální podporu jednoho z tehdej-
ších místopředsedů vlády, Dmitrije Medveděva, který od roku 2000 zastával 
pozici předsedy správní rady gazpromu. následné období určitého ‚dvoj-
vládí‘, v němž V. putin coby premiér spjatý s nejsilnější parlamentní stranou 
zastával funkci jakési šedé eminence a D. Medveděv, kterého si vybral V. pu-
tin, působil na pozici prezidenta v letech 2008–2012, se projevilo kontinui-
tou rysů bezpečnostní a strategické kultury rF“ (kuchyňková, 2010: 48–49).

V zahraniční politice, ovlivněné etatistickým a westernizačním přístupem 
a putinovou vizí rF jako asertivní vemoci, prosazoval nový prezident nadále 
koncept multilaterálního uspořádání světa, kde „nové rusko“ jako posilující 
asertivní velmoc bude jedním z vedoucích center. naproti tomu v bezpeč-
nostní politice, pod vlivem etatistického a civilizačního myšlení, se v první 
polovině funkčního období D. Medveděva objevily určité tendence k mili-
tarismu, kdy ruský prezident nejprve na začátku srpna 2008 rozhodl o vo-
jenském konfliktu s gruzií a následně nařídil provést další reformu ruských 
ozbrojených sil a modernizaci systému zbraní, včetně jaderných. stejně tak 
pokračovalo zveličování hrozeb národní bezpečnosti. zatímco během puti-
nova funkčního období bylo nato jako hrozba vnímáno nepřímo, Vojenská 
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úkor bezpečnosti rF“ (kVp, 2008). na druhé straně si ale „rusko zachovává 
odmítavý postoj k rozšíření, konkrétně k plánům přijetí ukrajiny a gruzie za 
členy nato“ (tamtéž). podobná ambivalence je zmíněna i ve vztazích s usa 
(oldberg, 2011: 35–39).

3.7.2 Medveděvova doktrína ze srpna 2008
necelých dvacet dní po skončení rusko-gruzínského konfliktu, 31. 8. 2008, 
představil ruský prezident D. Medveděv v rozhovoru pro ruská média (ka-
nál 1, rossia a ntV) pět bodů zahraniční a bezpečnostní politiky rF, tzv. 
„Medveděvovu doktrínu“, z níž je patrné, jak sílí myšlenky etatistického a ci-
vilizačního přístupu (Fedorov, 2008: 19–21).

podle prvního bodu uznává ruská federace primát základních principů me-
zinárodního práva, které definují vztahy mezi civilizovanými národy. pouze 
na základě a v rámci těchto principů je rusko připraveno budovat své vztahy 
s ostatními zeměmi. Druhý bod doktríny zdůrazňuje, že svět musí být mul-
tipolární, nikoliv unipolární. to znamená, že rF nepřijímá dominanci usa 
v mezinárodním systému. podle třetího bodu doktríny si rF nepřeje konfron-
taci s žádnou jinou zemí a má zájem na dobrých vztazích s usa a evropou. ty 
ovšem závisejí na jejich chování vůči rF, nikoliv jen na chování rF samotné. 
čtvrtý bod vyhlašuje, že rF bude chránit zájmy rusů, ať jsou kdekoliv – 
i když žijí v pobaltí nebo v gruzii. to poskytuje doktrinální bázi pro případnou 
intervenci v těchto zemích, pokud ji rusko shledá jako potřebnou. podle pá-
tého bodu doktríny má rF zvláštní zájem na území bývalého sssr a na přá-
telských vztazích s jeho nástupnickými státy. Vměšování jiných států v těchto 
oblastech, které podemílá postavení proruských režimů, bude považováno za 
hrozbu „zvláštním zájmům“ ruska (Friedman, 2008; Medveděv, 2008).

Velkou pozornost upoutal především poslední, pátý bod Medveděvovy 
doktríny, neboť jeho prostřednictvím rusko velmi jasně a přímočaře zformu-
lovalo přístup k zemím v zóně tzv. „privilegovaných“ ruských zájmů. přesto-
že byl tento přístup formulován již několikrát v minulosti (tzv. near abroad), 
kdy měl ovšem jen koncepční a velmi abstraktní charakter, jeho vyjádření 
tentokrát jasně a vědomě předpokládá i konfrontaci v případě, když ruské 
„privilegované zájmy“ nebudou uznávány vnějšími partnery jako zákonné. 
podobné uplatňování nároku na vlastní sféru vlivu představuje prakticky re-
alizaci ideje multipolarity. V tomto světě totiž každý pól upevňuje a rozšiřuje 
své možnosti a povinným prvkem je i existence „nárazníkových zón“, ve 

a nezávislou zahraniční politikou“, opět tedy ohlas principu ruska jakožto 
sovereign democracy a normal great power (konecký, 2008: 34).

V otázkách národní bezpečnosti byl nadále zdůrazněn nesouhlas s uni-
laterálními akcemi, které dle dokumentu pouze destabilizují mezinárodní 
situaci a ignorují principy mezinárodního práva. Jako příklad je dvakrát zmí-
něna protiraketová obrana ve spojitosti s usa. podle první zmínky se rF 
„zasazuje o vytvoření systému kolektivní reakce na možné raketové hrozby 
a vystupuje proti jednostranným krokům v oblasti strategické protiraketové 
obrany“ (kVp, 2008). podle druhé zmínky se rF „důsledně zasazuje o zabrá-
nění závodům ve zbrojení a vystupuje proti snahám vytvářet a rozmisťovat 
destabilizují zbraně včetně nových typů“, k nimž je řazen „systém protira-
ketové obrany“ (tamtéž). proti unilateralismu jsou pak zdůrazněny principy 
multipolarity a multilateralismu v mezinárodních vztazích, které nadále mají 
tvořit jeden ze stěžejních pilířů ruské zahraniční politiky, a jsou jmenovány 
poměrně ambiciózní cíle v oblasti zajištění národní bezpečnosti (zachovat su-
verenitu a územní integritu, posílit autoritu ruska ve světovém společenství, 
kdy rusko se má stát jedním z center moderního světa).

„zajímavé jsou drobné změny, které doznaly regionální priority. na 
prvním místě je v souladu s dlouhodobým trendem jmenována bilaterální 
a multilaterální spolupráce v oblasti sns (explicitně prevence destabilizace 
ve střední asii a v zakavkazsku, ekonomická a politická spolupráce s bělo-
ruskem či kazachstánem, důraz na integrační struktury typu oskb či Šos, 
sledování integračních procesů v černomořské oblasti a dění v kaspické ob-
lasti, což se přirozeně týká i zájmů v oblasti energetiky). Hned na druhém 
místě však figuruje evropská dimenze ruské zahraniční politiky. Je oživována 
myšlenka regionálního systému kolektivní bezpečnosti, ruská federace chce 
sledovat vyvážené vazby s eu a usa v euroatlantickém prostoru, zvláštní 
pozice je ale věnována právě vztahům s eu, i když kVp 2008 zdůrazňuje 
i bilaterální rovinu. rusko by podle kVp 2008 mělo rozvíjet výhodné bila-
terální vztahy s některými členskými státy i nečlenskými státy, s nimiž má 
rF důležité ekonomické i energetické vztahy“ (kuchyňková, 2010: 50–51, 
ale také baev, 2008).

Dále kVp 2008 zmiňuje vztahy s nato, kdy rF je na jedné straně připra-
vena rozvíjet bezpečnostní spolupráci s nato na půdě rady nato–rusko 
a zároveň vyhodnocovat, jak je nato připraveno k „rovnoprávnému part-
nerství“ s ruskem a jak plní svůj závazek „nezajišťovat svou bezpečnost na 
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se mohly dalšími členy nato stát také zbývající země severního kavkazu, 
popř. i ostatní státy bývalého sovětského svazu. ruské federaci se v tomto 
ohledu nelíbila ani zvýšená aktivita usa, nato a eu v oblasti severního 
kavkazu, kterou vnímala jako pokus západu o snížení ruského vlivu v regi-
onu jejího strategického zájmu. V neposlední řadě rF ostře odsoudila uznání 
nezávislosti kosova ze strany západu v únoru 2008, které do budoucna ozna-
čila za nebezpečný precedens (tamtéž).

Ve vyhlášení nezávislosti kosova a jeho uznání některými západními stá-
ty, ale také v unilaterální politice spojených států a jejich angažovanosti v ze-
mích bývalého sssr, vidí de Haas záminku k vojenským přípravám ruské 
federace na konflikt s gruzií, které podle něj začaly nejpozději na jaře roku 
2008. tomu nasvědčuje jednak rozhodnutí z dubna 2008 o navýšení dalšího 
počtu ruských peacekeepingových jednotek v abcházii, ale také vojenské 
cvičení „kavkaz 2008“, jež v červenci poblíž gruzínských hranic prováděly 
vojenské jednotky 58. armády (přibližně se jej účastnilo 8000 ruských vojáků 
se 700 bojovými vozidly a 30 letadly) s cílem procvičit koordinaci velení 
severokavkazského vojenského okruhu na možnou intervenci do abcházie 
a Jižní osetie. stupňující přípravy ruské armády několik měsíců před vo-
jenským konfliktem s gruzií pak vysvětlují rychlost, s níž byla rF schopna 
nejen odrazit vojenskou invazi gruzínských jednotek do Jižní osetie, ale sou-
časně i vést pozemní, námořní a letecké operace proti gruzínské armádě (de 
Haas, 2010: 147–148).

Vlastní konflikt začal 7. 8. 2008, kdy gruzínské jednotky nejprve napadly 
separatistický region Jižní osetie, který společně s abcházií považovala gru-
zie za integrální součást území. následující den na gruzínský krok reagovala 
ruská federace rozsáhlou vojenskou operací do Jižní osetie v podobě vyslání 
jednotek 58. armádního sboru dislokovaných v severní osetii od skončení 
vojenského cvičení pod záminkou ochrany civilního obyvatelstva žijícího na 
území gruzínských separatistických regionů (yenikeyeff, 2008: 2; Мjasnikov, 
2008). Ještě týž den, tj. 8. srpna, zahájily ruské letouny nálety na vojenské 
cíle a klíčovou infrastrukturu v gruzii a pokračovaly v leteckých útocích na 
vojenské základny poblíž měst tbilisi a gori. kromě toho se ruská tanková 
vojska přiblížila k jihoosetinskému hlavnímu městu cchinvali a zahájila útok 
na gruzínské jednotky ve městě, které po těžkých bojích ruské síly obsadily 
(Matulová, 2010). „Dne 9. srpna pak pokračovaly ruské jednotky v obsazo-
vání Jižní osetie. zároveň ruská letadla podnikala další nálety na vojenské 

kterých zájmy ostatních účastníků ve svém principu mohou být přítomné, ale 
v žádném případě nemohou být dominující (novotný, 2008a).

3.7.3 Rusko-gruzínský konflikt v srpnu 2008
uveřejnění těchto pěti bodů, ve kterých ruský prezident Medveděv jasně na-
stínil zájmy a priority ruska a možné reakce, pokud nebudou ze strany zá-
padu respektovány, předcházel ve dnech od 7. do 12. 8. 2008 vojenský kon-
flikt mezi rF a gruzií. Výsledkem pětidenní války, kterou můžeme označit 
jako vítězství a posílení vlivu etatistického a civilizačního přístupu v ruské 
zahraniční a bezpečnosntí politice, bylo uznání nezávislosti dvou gruzínských 
separatistických regionů Jižní osetie a abcházie ze strany ruska.

k pochopení podstaty rozporů mezi gruzií a rF, které byly jednou z hlav-
ních příčin srpnového konfliktu, je třeba se krátce zaměřit na období po 
rozpadu sssr, kdy se gruzie, jako nově vzniklý nezávislý stát, potýkala 
s vnitřní politickou nestabilitou a čelila separatistickým tendencím v regio-
nech Jižní osetie, abcházie a adžárie. Výměnou za ukončení ruské podpory 
těmto pokusům, jež by vedly k další dezintegraci, souhlasila gruzie na za-
čátku devadesátých let s rozmístěním ruských vojenských základen na svém 
území. následně nový prezident, kterým se v listopadu 2003 stal Michail 
saakašvili, deklaroval jako jednu z hlavních priorit své politiky obnovení 
teritoriální integrity gruzie. zároveň v té době gruzínský parlament vyzval 
k urychlení integrace gruzie do západních struktur a k ukončení podpory 
separatistických regionů ze strany rF a k odchodu jeho peacekeepingových 
jednotek z této oblasti (nygren, 2011).

snaha gruzie o vstup do západních organizací, především nato, a napro-
ti tomu podpora ruské federace politickým představitelům separatistických 
regionů v abcházii a Jižní osetii, působily jako stálé rozpory mezi ruskem 
a gruzií. přestože se v květnu 2005 rusko a gruzie dohodly na zrušení dvou 
ruských vojenských základen na gruzínském území, napětí ve vzájemných 
vztazích pokračovalo i v roce 2006, zejména poté, co gruzie vyzvala k urych-
lenému stažení ruských peacekeepingových jednotek z abcházie a Jižní ose-
tie a jejich nahrazení mezinárodním kontingentem. V neposlední řadě byla 
zdrojem konfliktu mezi gruzií a ruskou federací žádost gruzie o členství 
v severoatlantické alianci27, ale i v evropské unii.

případné členství gruzie v nato označilo rusko opakovaně za hrozbu 
vlastní bezpečnosti. obávalo se totiž dominového efektu, kdy po gruzii by 
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nato do černého moře a poté urychlil rozhodnutí o umístění amerického 
protiraketového štítu v evropě. tato situace tlačí ruskou federaci k přijetí 
adekvátních opatření“ (Medveděv, 2008b).

3.7.4 Rusko-gruzínský konflikt z pohledu bezpečnostní 
a strategické kultury
při posuzování rusko-gruzínského konfliktu z pohledu bezpečnostní a stra-
tegické kultury je zřejmé, že na jedné straně rusko naplnilo rysy unilatera-
lismu a některé znaky militarismu především spoléháním na vojenské ná-
stroje, kdy vojenské jednotky ruské federace s drtivou převahou a v krátké 
době přiměly gruzínskou armádu k ukončení bojů. na druhé straně spíše než 
o preemptivní úder šlo o ruskou reakci na vojenské operace gruzie v Jižní 
osetii. zároveň válka byla spuštěna nikoliv pod vojenským tlakem, ale spíše 
na základě rozhodnutí nejvyšších ruských politických představitelů, přičemž 
vojenské operace ukázaly na řadu nedostatků ruské armády při vedení boje.

z pohledu bezpečnostní kultury byl pětidenní konflikt mezi ruskou fede-
rací a gruzií jednoznačně veden unilaterálním rozhodnutím ruska o zahájení 
vojenského konfliktu s gruzií. znaky unilateralismu, tj. prosazování vlast-
ních zájmů bez ohledu na názory jiných států a mezinárodních organizací, 
lze spatřovat i v cílech, které přiměly rF k vojenskému konfliktu. podle de 
Haase hlavními politickými a strategickými cíli, jež ruské vojenské operace 
vůči gruzii sledovaly, bylo jednak zabránit gruzínským politickým činitelům 
znovu ovládnout separatistické regiony Jižní osetie a abcházie a dosáhnout 
změny režimu v gruzii odstraněním prezidenta M. saakašviliho, ale také 
zabránit gruzii a ukrajině ve vstupu do nato a zničit gruzínskou vojenskou 
sílu (de Haas, 2010: 149).

naopak nebyl v případě rusko-gruzínského konfliktu ze strany ruské fe-
derace naplněn další definiční znak bezpečnostní kultury, tj. preemptivní vo-
jenský úder. ruské vojenské jednotky totiž nepodnikly preemptivní vojenský 
úder vůči gruzii. Vojenský útok proti gruzínským ozbrojeným silám byl za-
hájen až poté, co prezident M. saakašvili nařídil gruzínské armádě zahájit vo-
jenské operace s cílem dobýt hlavní město Jižní osetie cchinvali. následně 
došlo k otevření druhé fronty v abcházii a vytlačení gruzínských vojenských 
jednotek z obou separatistických regionů. současně s tím ruská armáda pod-
nikla řadu vojenských operací na území samotné gruzie (cyganok, 2008).

základny a letiště na území gruzie a opakovaně bombardovala infrastruktu-
ru v černomořském přístavu poti, klíčovém pro dopravu kaspické ropy do 
evropy. o den později ruské síly otevřely v gruzii druhou frontu a spolu se 
separatisty zahájily útok na gruzínské pozice v abcházii v kodorské soutěs-
ce. současně pokračovalo bombardování strategicky klíčového města gori 
a mezinárodního letiště v tbilisi“ (tamtéž).

na následnou gruzínskou žádost o příměří rusko nijak nereagovalo a rus-
ké jednotky zahájily z území abcházie invazi do gruzínského vnitrozemí, 
obsadily město zugdidi a následně i vojenskou základnu s letištěm v senaki. 
ruské síly překročily rovněž hranice Jižní osetie a postupně obsadily město 
gori a další města, aby obklíčily hlavní město tbilisi, čímž gruzínská vláda 
ztratila kontrolu nad více než polovinou svého území (tamtéž).

Dne 12. srpna pak prezident Dmitrij Medveděv oznámil, že rusko ukon-
čuje vojenské operace své armády v gruzii. o čtyři dny později Medveděv 
podepsal dohodu o příměří a oznámil připravenost jednat o šesti bodech mí-
rového plánu, které navrhl francouzský prezident nicolas sarkozy. o deset 
dní později, 26. 8. 2008, pak prezident Medveděv podepsal dokument uzná-
vající nezávislost Jižní osetie a abcházie28 (Forsberg–seppo, 2011).

Reakce USA, EU a NATO na rusko-gruzínský konflikt
srpnová válka mezi ruskem a gruzií a především následné rozhodnutí 

prezidenta Medveděva o uznání nezávislosti Jižní osetie a abcházie rozpou-
taly v západním světě vlnu kritiky. například eu zastavila 1. září další jed-
nání o nové Dohodě o partnerství a spolupráci s rF, dokud se ruské vojenské 
jednotky nestáhnou do svých pozic před srpnovým konfliktem. nicméně již 
14. listopadu došlo během summitu eu–rusko v jihofrancouzském městě 
nice k obnovení rozhovorů eu s rF o strategickém partnerství (tichý, 2010).

rusko-gruzínský konflikt způsobil také vážný rozpor ve vztazích rusko–
nato, kdy v jeho důsledku nato dočasně pozastavilo spolupráci a for-
mální setkávání v rámci rady nato–rusko (antoněnko–bastian, 2009: 
15). na tento krok ruské federace reagovalo rozhodnutím zastavit na dobu 
neurčitou mezinárodní vojenské akce a vojenskou výměnu s nato. obavy 
z opatření nato a usa vůči rF vyjádřil ruský prezident D. Medveděv ve 
svém prvním vystoupení před Federálním shromážděním rF 5. 11. 2008, 
„kavkazský konflikt byl použit jako záminka pro vstup námořních plavidel 
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(rastopšin, 2008). Vojenské operace byly provedeny prostřednictvím dlouho 
zavedené struktury velení a ruská armáda vyhrála válku pomocí tradičního 
ruského/sovětského konceptu vedení boje, tj. nasazením masivního počtu 
vojáků a vojenské techniky (litovkin, 2008).

3.7.5 Vojenská reforma a modernizace armády Ruské federace
záhy po skončení vojenského tažení v gruzii zahájil ruský prezident Med-
veděv novou politickou koncepci s cílem navrátit rusko do pozice silného 
státu. V tomto hledu se proto rusko-gruzínský konflikt stal součástí asertiv-
ního postoje ruské federace v zahraniční a bezpečnostní politice a vojen-
ská síla měla představovat jeden z hlavních nástrojů. nicméně tento sebevě-
domý postoj nebyl doprovázen adekvátní vojenskou technikou a vybavením 
se schopností naplňovat tyto politické ambice. i když ruská federace ve válce 
s gruzií zvítězila přesvědčivě, konflikt jasně ukázal nedostatky ve schop-
nosti ruských ozbrojených sil, kdy především velká část jejich výzbroje byla 
zastaralá a operace byly prováděny v rozporu s moderním západním způso-
bem vedení války.

Ještě před zahájením vojenského konfliktu s gruzií představil v červenci 
2008 ruský premiér V. putin sérii modernizačních plánů, podle kterých mj. 
až 70 % rozpočtu obrany mělo jít na nákup nových zbraní. nicméně tento 
plán se ve světle dané reality zdál přinejmenším jako pochybný, protože 
např. v roce 2006 bylo na nákup nových zbraní vynaloženo pouze 30 % 
rozpočtu obrany. zároveň podle státního programu rozvoje zbrojení do roku 
2015 měla ruská armáda získat zcela nové systémy zbraní velkého rozsahu. 
konflikt ruska s gruzií ovšem ukázal, že úroveň stávajících ruských zbraní 
je ještě horší, než se původně předpokládalo. to následně přesvědčilo ruské 
politické a vojenské elity k rozhodnutí o posílení tempa modernizace a urych-
lení procesu zavádění nových systémů zbraní (naumov, 2008).

Již v září 2008 proto ruský prezident D. Medveděv ve svém prvním 
prohlášení zdůraznil nutnost modernizace systému zbraní a zároveň naří-
dil urychlení modernizačního plánu pro ozbrojené síly rF, stejně jako je-
jich organizační struktury a personál. záhy po tomto oznámení představili 
v rychlém tempu následně své podrobné vojenské reformní plány také první 
vicepremiér sergej ivanov, ministr obrany anatolij serdjukov29 a náčelník 
generálního štábu generál nikolaj Makarov. zatímco za prezidenta putina 

stejně tak ze strany ruské federace nebyly naplněny všechny charakteris-
tické znaky militarismu. první charakteristický rys militarismu, tj. spoléhání 
na vojenské nástroje, které dostaly jednoznačnou přednost před politickým 
vyjednáváním či stupňováním diplomatického a ekonomického nátlaku, byl 
v případě rusko-gruzínského konfliktu určitě splněn. naopak jako sporný se 
jeví druhý rys militarismu v podobě vojenského úderu proti vytipovanému 
státu, tj. gruzii. Vojenský útok rF sice byl namířený vůči gruzii a její vojen-
ské síle, ale hlavním cílem bylo především svrhnout tehdejší proevropskou 
vládu, jež měla namířeno do evropských a severoatlantických struktur, spíše 
než obsazení samotné gruzie. V případě rusko-gruzínského konfliktu pak ne-
byl naplněn ani třetí rys, tj. zdůrazňování vojenské dimenze bezpečnostních 
hrozeb na úkor dimenzí nevojenských, a čtvrtý rys militarismu, kdy gruzie 
nebyla označena za vážnou vojenskou hrozbu ruska. V neposlední řadě rus-
ko-gruzínský konflikt nebyl ze strany rF spuštěn pod vojenským tlakem. ke 
konfliktu nedošlo tak, že by politické vedení, v tomto případě zejména ruský 
prezident, popř. vláda, podlehlo nátlaku vojáků a nechalo si vnutit jejich 
názory a řešení. bylo tomu přesně naopak – přípravy a samotný vojenský 
konflikt s gruzií byly realizovány spíše na základě rozhodnutí ruského pre-
zidenta D. Medveděva, popř. premiéra V. putina a užšího politického vedení 
ruska pod vlivem tzv. siloviků.

stejnou ambivalenci najdeme i při hodnocení rusko-gruzínského konflik-
tu z pohledu strategické kultury. na jedné straně byly ruské vojenské síly 
díky dostatečné logistice a palební síle dobře připraveny na vojenské ope-
race. na strategické a operační úrovni ruská armáda demonstrovala ukázku 
dobře organizovaného velení a řízení, neboť se v krátkém časovém období 
podařilo narychlo zformovat koordinační síly z různých vojenských okrsků 
a armád (de Haas, 2010: 149–150). na druhé straně ruské vojenské jednotky 
využívaly masivní dělostřelecké podpory a leteckého bombardování namísto 
precizního nasazení přesně naváděné munice (cyganok, 2008). navíc rF 
v bojích ztratila více jak sedm letadel (nejméně jeden strategický a jeden 
konvenční bombardér, tři stíhačky a dvě průzkumná letadla) v důsledku dobře 
organizované protiletadlové obrany gruzie (de Haas, 2010: 150). zároveň 
kvůli úzkému zaměření ruské armády na nepravidelný boj proti čečenským 
povstalcům vedly ruské ozbrojené sily v gruzii spíše zastaralé než moderní 
bezkontaktní operace, jaké byly aplikovány např. v iráku nebo afghánistánu 
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podle reformních plánů pro ruské ozbrojené síly a modernizaci systému 
zbraní, které prezident D. Medveděv během svého funkčního období od roku 
2008 navrhl, by nejpozději do deseti let mělo dojít ke snížení počtu vojen-
ských pracovníků, navýšení počtu vojáků pro bojové akce, k většímu zamě-
ření na moderní vybavení pro jednotky rychlé reakce, zlepšení rozhodování 
a využívání armády. nicméně z řady důvodů není jisté, zda tyto plány budou 
plně realizovány a přispějí ke zlepšení stavu ruské armády.

zaprvé, ruské ozbrojené síly se po mnoho let potýkaly s vojenskými refor-
mami, které z řady důvodů nakonec nebyly uskutečněny. zadruhé, ačkoliv za 
V. putina a později i D. Medveděva rostl ruský vojenský rozpočet poměrně 
rychle, konkrétní výsledky v podobě výrazného zlepšení bojové pohotovosti 
ozbrojených sil rF nebyly příliš patrné. například vojenské výdaje se zvýšily 
desetkrát, z 5 mld. usD v roce 2000 na více jak 50 mld. usD v roce 2011. 
naproti tomu vojenské výdaje v přepočtu na HDp klesly z 4,29 % v roce 
2000 na 2,8 % v roce 2011 (de Haas, 2010: 96; nichol, 2011: 30; Felgen-
hauer, 2009).

zatřetí, rusko bylo těžce zasaženo mezinárodní finanční krizí, a to do té 
míry, že finanční rezervy, vytvořené z projede ropy a zemního plynu, se velmi 
brzy podstatně zmenšily. začtvrté, ačkoli cílem těchto plánů je reformovat 
ruskou armádu podle západního stylu, ruské vojenské elity považují stále za 
prioritu spíše modernizaci jaderných zbraní, což se může ukázat jako kon-
traproduktivní ve vztahu k reformě konvenčních zbraní. zapáté, vzhledem 
k neefektivnosti vojenského průmyslového komplexu (Mic) a jeho kontrak-
tům na vývoz zbraní – znamenající zásadní zdroj příjmů na údržbu Mic – 
výstupní schopnosti vojenského průmyslu nemohou stačit dodat požadované 
množství moderních zbraní pro ozbrojené síly rF. Řada těchto politických, 
průmyslových, finančních a konceptuálních překážek, které negativně ovliv-
ňují modernizace ozbrojených sil, tak vytváří pochybnosti, zda rusko bude 
schopno a ochotno vojenskou reformu nakonec realizovat (de Haas, 2010: 
96; Felgenhauer, 2009).

stejně jako V. putin, i D. Medveděv ve svých plánech upřednostňoval 
modernizaci jaderných zbraní jako záruku národní bezpečnosti rF, na úkor 
zbraní konvečních. ruský prezident opět zdůraznil, že na pořízení jaderných 
zbraní budou vynaloženy finanční prostředky ve výši 25 % z výdajů určených 
na výzbroj. zároveň v září 2008 ruský prezident označil jako součást plánů 
reformy ozbrojených sil také modernizaci jaderného odstrašování do roku 

nebyly, kromě přípravy na rozsáhlé zavádění moderních zbraní, provede-
ny strukturální plány modernizace, vojenské reformní plány D. Medveděva 
představovaly realistický postoj jednak k současným problémům ozbroje-
ných sil, ale také k ambiciózním plánům na rozvoj moderního vojenského 
zařízení (nichol, 2011; naumov, 2008).

Hlavní cíle těchto reorganizačních a modernizačních plánů byly násle-
dující: zvýšení bojové pohotovosti ozbrojených sil rF; snížení počtu star-
ších důstojníků a zároveň zvýšení počtu mladších důstojníků; zajištění, aby 
ozbrojené síly rF měly odpovídající vybavení a moderní zbraně, a upřed-
nostňování jaderných zbraní před konvečními. s ohledem na strukturu ruské 
armády bylo v roce 2008 pouze 20 % vojenských jednotek ve stavu trvalé 
pohotovosti. podle reformních plánů mají být v budoucnu všechny (zbýva-
jící) jednotky trvale připraveny k nasazení. zároveň měl být počet nových 
a zastaralých zbraní do roku 2020 v poměru 80 % ku 20 %. Ve skutečnosti 
byl tento poměr v roce 2008 přesně obrácený, tj. 80 % výzbroje ruské armády 
tvořily zastaralé zbraně a pouze 20 % byly zbraně nové. Řešení nedostatku 
moderních zbraní a rozsáhlé přezbrojování ruské armády mělo být zaháje-
no v roce 201130 (Felgenhauer, 2008; savalyev, 2011: 166; nichol, 2011). 
následující tabulka č. 18 znázorňuje vybrané vojenské ukazatele ruska ve 
srovnání s dalšími zeměmi.

Tabulka č. 18: Vybrané vojenské ukazatele Ruska, 
USA, Číny a Velké Británie v r. 2011

Kategorie
Země

Rusko USA Čína Velká 
Británie

obranný rozpočet (v mld. dolarů) 50,1 692,8 76,4 56,5
obranný rozpočet (v % na HDp) 2,8 4,7 1,3 2,5
počet mužů ve zbrani (v mil.) 1,0 1,6 2,3 0,2
strategické bombardéry 251 155 132 0
ponorky s balistickými jadernými střelami 14 14 3 4
bojové tanky 1 300 6 242 2 450 325
taktická letadla čtvrté generace 897 3,324 591 189
Útočné helikoptéry 336 1 404 6-10 66
Vojenské satelity 40 55 31 0

zdroj: nichol, 2011: 44–45; Forss, 2013: 65–66.
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kvalitu života ruských občanů a zvýšení ekonomického růstu. podmínky 
národní bezpečnosti podle ní závisejí především na ekonomickém poten-
ciálu země, kdy sociálně-ekonomický rozvoj je stejně důležitý jako vojen-
ská bezpečnost. ruská federace by se proto měla transformovat do pozice 
globální velmoci, jejíž činnost bude zaměřena na podporu strategické stabi-
lity a vzájemně prospěšné partnerské vztahy v rámci multipolárního světa  
(snb, 2009).

Dalším prioritním zájmem rF je podle snb 2009 ochrana ruských občanů 
v tzv. blízkém zahraničí, přičemž tento problém bývá používán k legitimizaci 
ruského konfliktu s gruzií v srpnu 2008. stejně tak s tehdejší situací v ab-
cházii a Jižní osetii souvisel i odkaz na nutnost působení ruských vojenských 
kontingentů v konfliktních oblastech, které podporují mezinárodní stabilitu. 
Mezi prioritní oblasti v bilaterálních a multilaterálních vztazích rF vyjme-
novává snb 2009 na prvním místě sns, po kterém následuje eu, nato 
a usa (tamtéž; oldberg, 2011; tichý, 2012).

tradičně klíčovým prvkem ruských strategických dokumentů je vnímání 
hrozeb národní bezpečnosti. V tomto ohledu označuje snb 2009 jako hlavní 
hrozbu ruské národní bezpečnosti především politiku řady předních zemí, 
zaměřenou na vojenskou nadřazenost, jíž má být dosaženo prostřednictvím 
budování jaderných a konvenčních strategických zbraní, jednostranného vý-
voje obrany proti balistickým raketám a militarizací vesmíru, které ve svém 
důsledku mohou vyvolat nové závody ve zbrojení. Jako hrozba se pak jeví 
rovněž nedodržování mezinárodních dohod o kontrole zbrojení a omezení 
a snížení počtu jaderných zbraní. kromě vnějších hrozeb uvádí snb 2009 
také hrozby domácí, mezi něž patří terorismus, separatismus a radikalismus, 
extremismus, organizovaný zločin, korupce atd. (snb, 2009; igumnova, 
2011).

stejně jako knb 2000, také snb 2009 označuje za nepřijatelné pro ná-
rodní bezpečnost ignorování zájmů ruské federace jako velmoci, rozšiřování 
nato v blízkosti ruských hranic a pokusy nato hrát globální roli v bezpeč-
nostních vztazích. a stejně tak je označeno za hrozbu budování amerického 
protiraketového štítu v evropě. zatímco však v knb 2000 byly usa – v sou-
vislosti s kosovskou krizí – označeny pouze za vedoucí stát koalice západ-
ních mocností, které prostřednictvím unilaterálních vojenských akcí usilují 
o světovou dominanci (tichý, 2010; de Haas, 2011), snb 2009 podporuje 
úsilí o rovné, smysluplné a ucelené partnerství s nato a se spojenými státy 

2020, a to nejen ve vztahu k americkému protiraketovému štítu v evropě, ale 
i ozbrojenému konfliktu s gruzií (de Haas, 2010, 2011; tichý, 2012).

Dne 5. 11. 2008 pak ruský prezident Medveděv ve svém prvním vystou-
pení před Federálním shromážděním ruské federace pohrozil odvetným kro-
kem za případné zřízení americké protiraketové základny na území české 
republiky a polska: rozmístěním ruských raket iskander-M v kaliningradské 
oblasti na západě ruska (Medveděv, 2008b). tímto vyjádřením rF jasně de-
monstrovala svoji odpověď na americký plán na vybudování protiraketového 
štítu a dalších nežádoucích aspektů bezpečnostní politiky spojených států.

3.7.6 Národní bezpečnostní strategie Ruské federace do roku 2020
pod vlivem událostí, které následovaly po rusko-gruzínském konfliktu, ale 
i opětovného navázání spolupráce mezi ruskem a západem31, podepsal pre-
zident D. Medveděv 12. 5. 2009 dekret, jímž schválil „národní bezpečnostní 
strategii ruské federace do roku 2020“ (Strategija nacionalnoj bezopasnosti 
Rossijskoj federaci do 2020 g., snb 2009). snb 2009, která nahradila knb 
1997 a knb 2000, představuje vodítko pro klíčové dokumenty, jako je kon-
cepce zahraniční politiky a Vojenská doktrína, a zároveň se stala strategic-
kým dokumentem zastřešujícím vnitřní a vnější bezpečnost ruské federace. 
skládá se z kapitol o vývoji v oblasti mezinárodní bezpečnosti, národních zá-
jmů, priorit a hrozeb a zajištění národní bezpečnosti v oblasti obrany, sociál-
ního zabezpečení, blahobytu občanů, hospodářství, vědy, technologie vzdě-
lávání, zdravotnictví, kultury a životního prostředí (snb, 2009; Morales, 
2009).

snb 2009 v prvé řadě demonstruje kontinuitu řady znaků bezpečnostní 
a strategické kultury V. putina, ale v některých rysech ukazuje také na rozdíly. 
oproti knb 2000 je charakterizována větším optimismem a důvěrou, jež se 
projevují absencí představy o obklíčení ruské federace ostatními globálními 
konkurenty. snb 2009 připomíná, že cílem ruska společně s novým ame-
rickým prezidentem b. obamou by mělo být spuštění tlačítka reset v rusko-
-západních vztazích, které se mají zaměřit více na spolupráci než vzájemné 
ohrožování. kombinuje v sobě prvky kontinuity, změny a pragmatismu silně 
ovlivněné ochotou obnovit dobré vztahy s usa a nato k překonání nega-
tivního efektu v důsledku rusko-gruzínského konfliktu.

pokud jde o národní zájmy Ruska, snb 2009 definuje jako hlavní prioritu 
národní bezpečnosti ochranu státu a jeho občanů, ale také potřebu zlepšit 
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Tabulka č. 19: Srovnání KNB 2000 a SNB 2009

KNB 2000 SNB 2009

Národní zájmy 
Ruska

posilování pozice ruska jako 
velmoci a jako jednoho z vlivných 
center multipolárního světa

transformace ruska v globální 
velmoc a podpora vzájemně 
prospěšných partnerských vztahů 
v rámci multipolárního světa

Důraz na 
hrozby 
národní 
bezpečnosti 
Ruska

posilování vlivu vojensko-
politických bloků a aliancí, 
především východní rozšíření 
nato; užívání vojenské síly 
nato mimo zónu vlivu; 
mezinárodní terorismus; oslabování 
procesu integrace v sns

na jedné straně rozšiřování nato 
v blízkosti ruských hranic; budování 
amerického protiraketového štítu 
v evropě; na druhé straně snaha 
ruska o partnerství s nato a usa 
např. v otázce podpory nové 
bezpečnostní architektury v evropě

Používání 
jaderných 
zbraní 
a jaderného 
odstrašování

na jedné straně důraz na jaderné 
odstrašování a možnost použití 
jaderných zbraní při odvrácení 
vojenské agrese vůči rusku; na 
druhé straně rusko preferuje spíše 
nevojenské prostředky řešení 
a předcházení vzniku konfliktu

na jedné straně potřeba modernizace 
ozbrojených sil a jaderných zbraní 
k vyvážení slabých ruských 
konvenčních sil; pomocí jaderného 
odstrašování demonstrace vojenské 
síly ruska; na druhé straně ruský 
návrh na jaderné odzbrojení 
a snížení počtu jaderných zbraní

Energetická 
bezpečnost 
a využívání 
energetiky 
jako 
politického 
nástroje

otázka energetické bezpečnosti 
a užívání energetických zdrojů jako 
politického nástroje není v knb 
2000 přímo zmíněna

využívání energetických zdrojů jako 
významného prostředku k obraně 
suverenity a posilování vlivu ruska 
ve světě; možnost konfliktu o zdroje 
v blízkosti hranic ruska

zdroj: knb, 2000; snb, 2009; de Haas, 2010: 86–88 a 98–101.

koncem března 2009. arktická strategie obsahuje hlavní cíle, strategické prio-
rity a postupy pro provádění ruské politiky v arktické oblasti, přičemž podle 
arktické strategie patří mezi nejdůležitější hlediska:

zaprvé, národní zájmy, kdy rF hodlá využívat svoji arktickou zónu jako 
strategickou základnu energetických zdrojů k řešení domácích sociálně-eko-
nomických problémů rozvoje. zároveň rF plánuje využívat severomořskou 
trasu v arktidě jako přepravně-komunikační kanál a výhradní dopravní cestu 
k podpoře ekonomického rozvoje.

v otázkách vojenské kontroly, nešíření zHn, boje proti terorismu, řešení 
regionálních konfliktů a vyzývá ke společné dohodě nad návrhem o nové bez-
pečnostní architektuře v evropě (oldberg, 2011; Morales, 2009; snb, 2009).

Jistá ambivalence se projevuje také v otázce jaderných zbraní. na jedné 
straně ruská federace podle snb 2009 potřebuje modernizaci ozbrojených 
sil a jaderných zbraní, aby vyvážila své slabé konvenční síly a pomocí ja-
derného odstrašování zdůraznila svou vojenskou sílu. z tohoto důvodu se 
snb zaměřuje na udržení jaderné parity se spojenými státy v odpovědi na 
její evropský protiraketový štít. na druhé straně navrhuje jaderné odzbrojení 
a pokračování v rozhovorech se spojenými státy o snížení počtu jaderných 
zbraní (de Haas, 2011).

Důležitým tématem národní bezpečnostní strategie ruské federace do 
roku 2020 byla také otázka energetické bezpečnosti a význam nerostného 
bohatství pro ekonomický rozvoj rF, přičemž využívání energetických ko-
modit považuje za významný prostředek obrany suverenity a posilování vlivu 
ruska ve světě. zároveň snb 2009 označuje energetickou bezpečnost za 
hrozbu, protože soupeření o energetické zdroje může vytvářet napětí, jež 
povede k použití vojenské síly v blízkosti hranic rF a jeho spojenců a vyústí 
v ozbrojený konflikt (snb, 2009).

snb 2009 demonstrovala vyvážený a realistický pohled na bezpečnostní 
situaci ruska a zahrnula široké spektrum bezpečnostních otázek. nicméně, 
pokud jde o vnější bezpečnostní hrozby, poukazuje na tradiční přístup rus-
kého bezpečnostního myšlení vůči západu. V důsledku toho můžeme snb, 
až na některé výjimky, považovat za pokračování asertivní politiky ruska, 
kterou zahájil a realizoval předchozí ruský prezident V. putin (Morales, 2009; 
de Haas, 2011). společné a rozdílné prvky knb 2000 a snb 2009 znázor-
ňuje tabulka č. 19.

3.7.7 Základy národní politiky Ruské federace v Arktidě 
do roku 2020 a na další období
snaha o prosazovaní asertivní zahraniční a bezpečnostní politiky ze strany 
ruské federace je patrná také z dokumentu nazvaného „základy národní po-
litiky ruské federace v oblasti arktidy do roku 2020 a dále“ (Osnovy gasu-
darsvennoj politiky Russijskoj Federacii v Arktike na period do 2020 goda 
i dalnejšuju perspektivu, ogp; dále jen arktická strategie), který prezident 
D. Medveděv schválil v září 2008 a který bezpečnostní rada rF uveřejnila
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Mir i a Mir ii, které jako první dosáhly dna pod severním pólem, kde 
v srpnu 2007 vztyčily ruskou vlajku. rusko poté zdůraznilo, že na rozsáhlé 
podmořské území a těžbu nerostných surovin má výsadní práva (Šándor, 
2009). zároveň v letech následujících vyslala rF k arktické oblasti své letou-
ny a válečné lodě. V neposlední řadě pak umístila ke svým severním hranicím 
deset tisíc vojáků a začala na dálném severu budovat vojenské základny (de 
Haas, 2010: 127).

na unilaterální postup ruska velmi brzy zareagovaly zbývající čtyři státy, 
tj. usa, kanada, Dánsko a norsko, nárokující si svůj územní podíl v arktidě, 
a to zvýšením vojenské přítomnosti v této oblasti. například kanada vyslala 
na sever země 900 vojáků, v nanisiviku vybudovala vojenský přístav a v re-
solute bay vyrostlo nové armádní tréninkové centrum. usa do ledových vod 
vyslaly vědeckou loď Healy. asi nejvýrazněji na danou situaci zareagovala 
norská vláda, která se začátkem roku 2009 rozhodla posílit přítomnost nor-
ských vojenských sil na severu země a navýšit investice do letectva, pozem-
ních sil, námořnictva i zpravodajských služeb.33 Vzhledem k pevnému a pro-
aktivnímu postoji ruska vůči arktické oblasti a zároveň celosvětově rostoucí 
energetické spotřebě a naopak snižujícím se zásobám uhlovodíkových zdrojů, 
představuje arktida oblast, kde lze očekávat politické, ale možná i vojenské 
spory mezi rF a západem.

3.7.8 Nová bezpečnostní architektura v Evropě (Medveděvova iniciativa)
ke snížení napětí mezi ruskem a západem, např. v otázce arktidy, navrhl 
v červnu 2009 generální štáb ruského ministerstva obrany zahrnutí oblasti 
arktidy do smlouvy o evropské bezpečnosti. iniciativu k vytvoření nové 
bezpečnostní architektury v evropě, jež by měla nahradit stávající bezpeč-
nostní systém, který údajně není schopen vypořádat se s bezpečnostními vý-
zvami po skončení studené války, převzal D. Medveděv již měsíc po jmeno-
vání do funkce prezidenta ruské federace. následně se tento návrh (někdy 
se pro tento proces používá označení „Medveděvova iniciativa“) stal sou-
částí řady prohlášení v souladu se zaměřením Medveděvovy vnější bezpeč-
nostní politiky.

poprvé o nové bezpečnostní architektuře v evropě hovořil prezident Med-
veděv ve svém projevu v berlíně 5. 6. 2008, kde zdůraznil, že stávající ev-
ropská bezpečnostní architektura nese znaky ideologie zděděné z minulosti, 

zadruhé, primární cíle a strategické priority, které jsou v oblasti sociál-
ně-ekonomického rozvoje úzce spojené s rozšířením surovinové základny 
arktidy, a to v kontextu uspokojení ruských potřeb v otázce uhlovodíkových 
zdrojů a dalších typů strategických surovin v arktické zóně. V oblasti vojen-
ské bezpečnosti, obrany a udržení bezpečnosti státní hranice rF pak doku-
ment hovoří o schopnosti udržování vhodného operačního režimu v ruské 
arktické zóně, který zahrnuje nezbytný bojový potenciál v této oblasti.

zatřetí, obecné úkoly a opatření pro provádění politiky, přičemž výše zmí-
něných cílů a strategických priorit má být dosaženo zejména udržením odpo-
vídajícího vojenského potenciálu a seskupení, jež zahrnuje ozbrojené síly rF, 
vojenské útvary a agentury stejně jako federální bezpečnostní službu, nebo 
pohraniční a vnitřní jednotky. z nich má být vytvořena speciální skupina 
ozbrojených sil a vojáků pro arktidu.

začtvrté, implementace národní politiky, kdy v letech 2008–2010 mělo 
dojít k určení hranic arktické zóny rF a byla zdůrazněna mezinárodní spolu-
práce zahrnující management přírodního bohatství ruské arktické zóny. pro 
období 2010–2015 jsou jako cíle definovány např. formalizace vnějších hra-
nic na základě mezinárodního práva, vytvoření ekonomické infrastruktury ve 
vztahu k tamějším surovinovým zdrojům. Ve třetím období 2016–2020 pak 
dokument požaduje vytvoření stavu, kdy rF bude hrát „vedoucí roli arktické 
síly“ k posílení bezpečnosti a podpory míru a stability regionu (ogp, 2009).

V důsledku probíhajícího procesu globálního oteplování a změn klima-
tu, jež otevírají cestu k značným zásobám ropy a zemního plynu v arktické 
oblasti32, arktická strategie jasně vyjadřuje, že si je ruská federace dobře 
vědoma hodnoty této oblasti. podle dokumentu představuje arktida novou 
strategickou základnu energetických zdrojů, které mohou podpořit ekonomic-
ký a politický vliv ruska a jeho postavení v mezinárodních vztazích. zároveň 
je z arktické strategie patrný velmi silný asertivní postoj rF vůči jakýmkoliv 
iniciativám ze strany západu v této oblasti, jenž byl podpořen jednak vytyče-
ním hranice arktické oblasti, kterou si rusko nárokuje, ale také prohlášením 
o zahrnutí trasy severního moře pod vnitrostátní kontrolu a v neposlední řadě 
vytvořením speciálních vojenských jednotek rF v arktidě v dubnu 2011 
k prosazování ruských cílů (tamtéž).

Důkazem ruské aktivní politiky a dokladem významu arktické oblasti 
pro ruskou federaci bylo již dříve vyslání dvou vědeckých miniponorek 
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návrhem. podle ruského prezidenta by budoucí smlouva o evropské bezpeč-
nosti mohla být považována za druh smlouvy označené jako „Helsinky plus“. 
odkazem na základní kameny evropské bezpečnosti, jako je původní dohoda 
z Helsinek z roku 1975, nebo princip jednotného euroatlantického prostoru 
od Vancouveru po Vladivostok, se D. Medveděv snažil najít historický kredit 
pro svůj návrh. V Helsinkách ruský prezident také poprvé zařadil eu mezi 
organizace, jako jsou nato, obse a oskb, jež jsou příliš úzce vymeze-
né na to, aby byly zahrnuty do nové bezpečnostní architektury (Medveděv, 
2009).

rok a půl po představení své vize, uveřejnil prezident Medveděv 
29. 11. 2009 návrh „smlouvy o evropské bezpečnosti“ (Dogovor o evropej-
skoj bezopasnosti, Deb 2009), která klade důraz na vytvoření společného 
a nedělitelného bezpečnostního prostoru v euroatlantickém regionu s cílem 
odstranit pozůstatky studené války. Dokument předpokládá vznik nové orga-
nizace kolektivní bezpečnosti, jejímiž členy se mají stát „všechny země na-
cházející se na euroatlantickém a euroasijském teritoriu od Vancouveru do 
Vladivostoku“ (Deb, 2009). cílem organizace má být „regulace vznikajících 
otázek a rozporů, snížení nedůvěry, vypracování adekvátní reakce na vý-
zvy a hrozby v oblasti bezpečnosti“ (tamtéž). k dosažení tohoto cíle stanoví 
smlouva mechanismus konzultací a konferencí členských států.

podle návrhu se její signatáři např. zavazují vést takovou politiku nebo 
účastnit se takových akcí, které by se zásadním způsobem nedotýkaly bez-
pečnosti jiného členského státu. podobně i rozhodnutí přijímaná v rámci 
organizací, jíž je stát členem, by neměla zásadním způsobem ovlivňovat 
bezpečnost ostatních spolusignatářů. stát, který podepsal smlouvu, součas-
ně nemůže poskytnout své území k napadení či ohrožení bezpečnosti jiného 
signatáře. V případě napadení nebo ohrožení jednoho ze signatářů, smlouva 
zavádí pravidlo kolektivní obrany, kdy agrese proti jednomu členskému státu 
může být ostatními členy považována za agresi proti nim samotným (tamtéž).

Vývoj směrem k návrhu evropské bezpečnostní smlouvy demonstruje 
unilaterální akci ruska podtrhující jeho snahu o návrat do pozice velmoci. 
přestože rusko často kritizovalo unilaterální akce usa s ohledem na evrop-
skou bezpečnostní architekturu, následovala rF v případě návrhu smlouvy 
podobný přístup, neboť D. Medveděv vyhlásil návrh textu smlouvy jedno-
stranně. ruský prezident v návrhu smlouvy dále zdůraznil, že každá vojenská 

a vyzval evropské země, aby začaly pracovat na novém celoevropském bez-
pečnostním paktu. zároveň vysvětlil, že smluvními stranami paktu by se 
mohly stát i některé stávající organizace euroatlantického prostoru.

pokud jde o nato, podle Medveděva tato organizace sama sebe diskva-
lifikovala jako aktéra evropské bezpečnosti snahou globalizovat své poslání 
na úkor pravomocí osn. i když D. Medveděv zmínil severní ameriku jako 
jedno ze tří center – spolu s ruskou federací a evropskou unií – evropské 
civilizace, zdůraznil, že atlanticismus, který byl doposud jedinou základnou 
pro bezpečnost, sám sebe vyčerpal, proto by se centrem nové evropské bez-
pečnostní politiky měl stát koncept jednotného euroatlantického prostoru 
od Vancouveru po Vladivostok. V neposlední řadě ruský prezident ve svém 
projevu zmínil Helsinský závěrečný akt z roku 1975, který by se měl stát 
základem nové právně závazné smlouvy/paktu o evropské bezpečnosti, jež 
mj. vymezí úlohu ozbrojených sil ve vztazích v rámci euroatlantického spo-
lečenství (Medveděv, 2008c; Federov, 2009; tichý, 2012).

svůj požadavek na vytvoření nového systému kolektivní bezpečnosti 
v evropě, s odkazem na Helsinský závěrečný akt a smlouvu o kontrole zbro-
jení podepsané mezi sssr a nato, zopakoval D. Medveděv na setkání 
ruských velvyslanců v Moskvě 15. června u příležitosti představení nové 
koncepce zahraniční politiky rF. o měsíc později pak ruský velvyslanec při 
nato Dmitrij rogozin obhajoval novou evropskou bezpečnostní architek-
turu na zasedání rady nato–rusko v bruselu a zároveň se snažil vyvrátit 
evropská a americká podezření, že Medveděvova iniciativa je zaměřená na 
oslabení pozice nato, obse a dalších západních bezpečnostních institucí. 
po gruzínském konfliktu jednal začátkem září 2008 o návrhu nové evrop-
ské bezpečnostní architektury ruský ministr zahraničních věcí s. lavrov na 
zasedání oskb v Moskvě, kde se podle s. lavrova její členové shodli na 
organizaci společné práce při vytváření evropské bezpečnostní smlouvy. ná-
sledně na pravidelném summitu eu–rusko v nice 14. listopadu získal ruský 
prezident pro svůj návrh podporu francouzského prezidenta n. sarkozyho, 
kdy oba politici souhlasili s konáním schůzky o nové bezpečnostní architek-
tuře v evropě.

ta se uskutečnila 20. 4. 2009 na Helsinské univerzitě, kde D. Medveděv 
znovu zopakoval svá dřívější prohlášení o nové bezpečnostní architektu-
ře v evropě a snažil se vyřešit problém nesouhlasu západních zemí s jeho 
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ruského vlivu, zatím zásadně nesouhlasí. aby bylo možné dosáhnout určité 
shody, rusko bude muset nabídnout svým partnerům nějaké garance. Mi-
nimálně zrušení moratoria na smlouvu o konvenčních ozbrojených silách 
v evropě vyhlášeného v roce 2007 nebo stažení vojsk z neuznaných republik 
Jižní osetii, abcházie a podněstří.

3.7.9 Vojenská doktrína Ruské federace z února 2010
přestože se v červnu 2009 po jednání rady nato–rusko na řeckém ostrově 
korfu obě strany dohodly na obnovení vojenské spolupráce a nový generální 
tajemník nato anders rasmussen ve svém projevu z 18. 9. 2009 v bruselu 
zdůraznil potřebu založení skutečného a pozitivního strategického partner-
ství s rF, a zároveň došlo ke zlepšení vztahů mezi rF a usa v důsledku roz-
hodnutí prezidenta b. obamy ze září 2009 ustoupit od plánu na vybudování 
protiraketového štítu v české republice a polsku, byla nová „Vojenská dok-
trína ruské federace“ z 5. 2. 201034 (Voennaja doktrina Rossijskoj federacii, 
VD 2010) vůči západu velmi kritická.

Vysvětlení pro tento protichůdný stav existuje minimálně dvojí. zapr-
vé, plán na vytvoření nové Vojenské doktríny oznámil ruský prezident již 
v prosinci 2008 a následné práce na dokumentu začaly v době bezprostředně 
ovlivněné situací po rusko-gruzínském konfliktu, kdy vztahy ruská federace 
se západem byly vyhrocené. zadruhé, po zrušení záměru na rozmístění proti-
raketové obrany ve střední evropě se usa rozhodly vytvořit v evropě nový 
obranný systém, který počítá s rozmístěním protivzdušných raket v polsku 
a některých prvků systému v rumunsku a bulharsku, což rusko opět pova-
žovalo za hrozbu národní bezpečnosti (tichý, 2010; Mochov, 2010).

Další ambivalenci VD 2010 najdeme např. v otázce ruského bezpečnost-
ního myšlení v kontextu globálního vývoje. na jedné straně se podle ní po-
litické a vojenské hrozby snižují, ale na druhé straně dokument zdůrazňuje 
užití vojenské síly k řešení konfliktů. zároveň VD 2010 znovu upozorňuje, 
že stávající architektura globální bezpečnosti nezajistila stejnou bezpeč-
nost všem národům (VD, 2010). tato poznámka koresponduje s postojem 
ruského prezidenta k současnému bezpečnostnímu systému evropy, jenž 
je třeba nahradit novou celoevropskou bezpečnostní architekturou, která 
zabrání použití vojenské síly ze strany jednotlivých států nebo organizací  
(tichý, 2012).

akce musí být podřízena rozhodnutí rb osn, kde rusko jako stálý člen 
tohoto orgánu má právo veta. návrh smlouvy pak ještě více posiluje ruskou 
pozici a schopnost rF zabránit jakékoli vojenské akci bez jejího souhlasu 
(de Haas, 2010: 47).

D. Medveděv ve svém návrhu smlouvy dále tvrdí, že nová evropská bez-
pečnostní architektura přispěje k posílení regionální bezpečnostní spolu-
práce. nicméně v posledních letech rF jednáním prokázala opak. nejprve 
v srpnu 2008 provedla ruská armáda vojenské operace v celé gruzii bez 
mandátu rb osn. a následně v létě 2010 pak rusko vyzvalo k ukončení 
pozorovatelských misí osn a obse v abcházii a Jižní osetii a současně 
odmítlo přístup unijní pozorovatelské misi do těchto separatistických regio-
nů. Je zřejmé, že takovéto jednostranné chování a blokování mezinárodních 
institucí podkopává spolehlivost rF jako partnera pro zvýšení bezpečnostní 
spolupráce v evropě.

na jedné straně je zřejmé, že Medveděvův návrh kolektivní bezpečnosti 
je v první řadě výhodný pro rusko. V případě, že by se signatáři dokumentu 
staly „všechny státy od Vancouveru do Vladivostoku“, rusku by to pomoh-
lo řešit většinu palčivých otázek v oblasti bezpečnosti a současně umožni-
lo zabránit jakékoliv vojenské akci ze strany západních států, neboť tento 
dokument neumožňuje organizacím typu nato, obse a eu účastnit se 
rozhodovacího procesu. navíc ruský prezident v návrhu nové bezpečnostní 
architektury v evropě opakovaně uvedl, že atlanticismus je přežitkem z dob 
studené války, který ztratil svou hodnotu a důvod existence (de Haas, 2010: 
47–48; Just, 2009). z návrhu smlouvy je tak patrná určitá snaha o oslabení 
pozice nato a usa v evropě. pomocí článku o zákazu poskytování území 
k ohrožení ostatních spolusignatářů by se totiž rF mohla zbavit bezpečnost-
ního rizika, které spatřuje v umístění americké protiraketové obrany v evro-
pě. zároveň s odkazem na článek o dodržování bezpečnostních zájmů zbý-
vajících signatářů při přijímání rozhodnutí v jiných organizacích by mohla 
po nato požadovat ukončení procesu rozšiřování, jež rusko považuje za 
hrozbu pro svoji bezpečnost (tamtéž; de Haas, 2010: 47).

na druhé straně Medveděvův projekt je v určitém smyslu krok správ-
ným směrem, neboť nynější bezpečnostní architektura neodpovídá stavu 
mezinárodních vztahů, který vznikl po studené válce. nicméně usa a řada 
evropských států s předloženým návrhem smlouvy, jenž by znamenal posílení 
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jaderných či jiných typů zbraní hromadného ničení proti němu a jeho spo-
jencům, jakož i v případě napadení ruska konvenčními zbraněmi, pokud by 
byla ohrožena sama existence státu“ (tamtéž). zatímco ve VD 2000 si rusko 
vyhrazuje právo použít jaderných zbraní pouze v případě jaderného útoku 
proti němu či jeho spojencům nebo v reakci na zHn nebo na široce pojatou 
agresi vedenou pomocí konvenčních zbraní v situaci kritické pro rF, nová 
VD 2010 nyní zdůrazňuje možnost zahájit nukleární válku nejen jako odvetu, 
ale i v případě podezření z možného útoku proti rusku (savelyev, 2011: 161). 
zároveň považuje útok na členský stát organizace smlouvy o kolektivní bez-
pečnosti za akt agrese, jenž povede k odvetnému opatření.

obsah doktríny však ne zcela koresponduje s dřívějšími prohlášeními 
a vyjádřeními k tomuto dokumentu. například očekávaný důraz na energetic-
kou bezpečnost je ve VD 2010 zcela vynechán. navíc v textu chybí opakova-
ně zdůrazňované ustanovení o preventivním/preemptivním jaderném úderu. 
V neposlední řadě není zmíněna probíhající reforma ruských ozbrojených 
sil a zamýšlená modernizaci systému zbraní do roku 2020 (de Haas, 2011: 
46; patrušev, 2009; borisov, 2009; tichý, 2012). tabulka č. 20 znázorňuje 
srovnání VD 2000 a VD 2010.

3.7.10 Bezpečnostní vztahy Ruské federace v letech 2010–2012
naopak smířlivější postoj vůči západu je zmíněn v dokumentu s názvem 
„program pro efektivní využívání zahraniční politiky v dlouhodobém rozvoji 
ruska“ (Programma effektivnogo ispolzovanija na sistemnoj osnove vnešne-
političeskich faktorov v celjach dolgosročnogo razvitija Rossijskoj Federacii, 
pei; dále jen program 2010), napsaném v únoru 2010 jménem ministra za-
hraničních věcí sergeje lavrova prezidentovi D. Medveděvovi. klíčovými 
slovy dokumentu, který byl zveřejněn 10. 5. 2010 na webových stránkách 
ruského vydání magazínu Newsweek, jsou „inovace“ a „modernizace“ ruské 
ekonomiky. podle programu 2010 ovšem tohoto cíle nemůže být dosaženo 
bez ekonomické a technologické pomoci západu, zejména eu a usa (pei, 
2010). zároveň andrei tsygankov (tsygankov, 2013: 210–2013) v souvis-
losti s plánem ruského prezidenta Medveděva na ekonomickou a technolo-
gickou modernizaci ruska, které by se stalo atraktivní pro západní investice, 
hovoří o konceptu tzv. aliance pro modernizaci, jejíž hlavní rysy shrnuje ta-
bulka č. 21.

s ohledem na ruské národní zájmy zmiňuje nový dokument tři aspekty. 
první aspekt zdůrazňuje snahu rozšířit okruh partnerských států v posilo-
vání mezinárodní bezpečnosti na základě společných zájmů. Druhý aspekt 
zmiňuje možnost použití ozbrojených sil za hranicemi ruska k ochra-
ně národních zájmů a ruských občanů a k zachování mezinárodního míru 
a bezpečnosti, přičemž ochrana ruských občanů v zahraničí je v dokumen-
tu zmíněna třikrát. třetí aspekt zahrnuje požadavek na vytvoření a výcvik 
speciálních útvarů ozbrojených sil k posílení ekonomických zájmů ruské 
federace. to pravděpodobně souvisí se snahou rF o ochranu energetické in-
frastruktury a budoucích zdrojů, např. v oblasti arktidy (kulhánek–Fedorov,  
2010).

oproti předchozí VD 2000, používá VD 2010 vedle termínu „hrozby“, 
které se zdají zdá být méně důležité, také pojem „nebezpečí“. zatímco vnější 
hrozby popsané v dokumentu jsou spíše obecné povahy, uvedená nebezpečí 
jsou velmi specifická a odkazují do značné míry na západ. na prvním místě 
doktrína označuje za nebezpečí úsilí globalizovat roli nato, které se snaží 
přiblížit svoji vojenskou infrastrukturu k ruským hranicím i cestou rozši-
řování paktu o nové členy. nebezpečí vidí také v rozšiřování zahraničních 
vojenských kontingentů na území států sousedících s ruskem nebo v jeho 
blízkosti.

podobně ostře odmítá VD 2010 také plány spojených států na vytváření 
systému protiraketové obrany, jenž podkopává strategickou stabilitu, stejně 
jako územní nároky vůči ruské federaci. V neposlední řadě prohlašuje za 
nebezpečí použití vojenské síly v rozporu s chartou osn a dalšími normami 
mezinárodního práva (de Haas, 2011: 43–44).

VD 2010 vyjadřuje varování směrem k severoatlantické alianci, stejně 
jako vůči gruzii, ukrajině a dalším ruským sousedům. Dále rF vysílá jas-
nou zprávu státům střední a východní evropy, které jsou součástí americké 
iniciativy na vybudování protiraketové obrany (kulhánek–Fedorov, 2010). 
ale současně nová doktrína ukazuje na protichůdnou povahu ruské zahraničí 
a bezpečnostní politiky, protože v dalších částech dokument volá po posílení 
a prohloubení vztahů s nato (VD, 2010; kipp, 2011).

V reakci na tato nebezpečí považuje ruská federace ve VD 2010 za legi-
timní „používat ozbrojených sil k odvrácení agrese vůči svému území nebo 
spojencům“ a k „ochraně ruských občanů v zahraničí“ (VD, 2010). stejně 
tak si „rusko vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v odpovědi na použití 
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Tabulka č. 21: Medveděvova vize modernizace
Ruské federace – aliance pro modernizaci

Hlavní cíl modernizovaný ruský stát

Hlavní nástroje
využívání ekonomických příležitostí k posilování partnerství rF se 
západními a nezápadními velmocemi; zefektivnění a zlepšení fungování 
domácích institucí a orgánů; bránění bezpečnostních zájmů

Bezpečnost nové napětí s nato kvůli protiraketové obraně; terorismus na kavkaze; 
nestabilita afghánistánu a blízkého východu

Ekonomika hospodářský pokles a závislost na vývozu energetických zdrojů
Autonomie nová zranitelnost rF vůči mezinárodnímu vlivu
Identita obnovené snahy zapojit westernizační rozměr ruských hodnot

zdroj: tsygankov, 2013: 211 a 226.

oproti předchozím zahraničněpolitickým strategiím je pak z programu 
2010 patrná spíše defenzivní než ofenzivní pozice zahraniční politiky a ag-
resivní rétorika ruska vůči západu, kterou lze vysvětlit postupným ústupem 
od etatistického a částečně civilizačního myšlení, jež dominovalo v období 
bezprostředně po rusko-gruzínském konfliktu. naopak podle nového doku-
mentu, ovlivněného westernizačím přístupem, je snahou ruska vést více 
pragmatickou zahraniční politiku, která bude ve znamení tzv. business as 
usual a bude založena na bližších vztazích se západem (tichý, 2010a, 2011).

Rusko–EU
V části věnované prioritním oblastem multilaterálních a bilaterálních vzta-

hů zmiňuje program 2010 na prvním místě evropu (eu) a jednotlivé evrop-
ské státy. přitom v první polovině funkčního období D. Medveděva byly 
vztahy s evropskou unií negativně ovlivněny jednak rusko-gruzínským kon-
fliktem ze srpna 2008, jednak rusko-ukrajinskou plynovou krizí z ledna 2009, 
která ohrozila energetickou bezpečnost eu a poškodila důvěryhodnost ruské 
federace jako stabilního dodavatele.

program proto vyjádřil snahu o překonání rozporů a vytvoření aliance 
pro modernizaci s eu, která by měla pomoct vyvést ruskou ekonomiku, 
založenou převážně na příjmech z prodeje nerostných surovin, z finanční 
krize. k posílení ekonomické spolupráce s cílem zlepšit vzájemný obchod, 

Tabulka č. 20: Srovnání VD 2000 a VD 2010

VD 2000 VD 2010

Rusko ve světě
(destabilizující 
faktory pro 
vojensko-
politickou 
situaci)

aktivity extremistických, 
náboženských, nacionalistických 
a teroristických organizací a hnutí; 
oslabení stávajících mechanismů 
mezinárodní bezpečnosti (osn 
a obse)

na jedné straně snižování 
politických a vojenských hrozeb, 
na druhé straně zdůraznění užití 
vojenské síly k řešení konfliktů; 
stávající architektura globální 
bezpečnosti nezajistí stejnou 
bezpečnost všem národům

Národní zájmy 
Ruska

vytvoření společné obranné politiky 
s běloruskem; rozvoj vojenské 
spolupráce s členskými státy 
smlouvy o kolektivní bezpečnosti, 
která bude směrovat k vytvoření 
jednotného obranného prostoru 
a kolektivní vojenské bezpečnosti

snaha rozšířit okruh partnerských 
států v posilování mezinárodní 
bezpečnosti; možnost použití 
ozbrojených sil ruska za svými 
hranicemi k ochraně ruských 
občanů; vytvoření speciálních 
vojenských jednotek k posílení 
ruských ekonomických zájmů

Hrozby národní 
bezpečnosti 
Ruska

pokusy ignorovat zájmy ruska; 
snahy jiných států působit 
proti zvýšení vlivu ruska 
v multipolárním světě; rozšiřování 
vojenských bloků a aliancí 
ohrožujících vojenskou bezpečnost 
ruska

snaha globalizovat roli nato 
a jeho přibližování k ruským 
hranicím; plány usa na 
vytváření systému protiraketové 
obrany; rozmisťování 
západních vojenských jednotek 
v postsovětském prostoru; územní 
nároky vůči rusku

Zajištění 
národní 
bezpečnosti 
Ruska

na jedné straně právo použít jaderné 
zbraně v případě jaderného útoku 
proti němu či jeho spojencům nebo 
v reakci na zHn nebo na široce 
pojatou agresi vedenou pomocí 
konvenčních zbraní v situaci 
kritické pro rusko; na druhé straně 
ochota ruska snížit po dohodě 
s usa a dalšími klíčovými státy 
počet jaderných zbraní

použití ozbrojených sil k odvrácení 
agrese vůči svému území nebo 
spojencům a k ochraně ruských 
občanů v zahraničí; možnost 
zahájení nukleární války nejen 
v odpovědi na užití jaderných či 
jiných typů zHn, jakož i v případě 
napadení ruska konvenčními 
zbraněmi, pokud bude ohrožena 
sama existence státu, ale 
i v případě podezření z možného 
útoku proti rusku

zdroj: VD, 2000; VD, 2010; de Haas, 2010, 98–101; de Haas, 2011: 40–41; savelyev, 2011: 
160–162.
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spolupracovat s eu při řešení konfliktů byly proto vesměs velmi pozitivní, 
s to i vzhledem k tomu, že německo navrhlo prohloubení bezpečnostních 
vazeb ruska s eu, nikoliv tedy na bilaterální úrovni. zároveň s ohledem na 
předpokládanou senzitivitu návrhu konzultovalo jeho obsah s Francií a pol-
skem, v rámci tzv. trojúhelníku Francie–německo–polsko. nicméně o inicia-
tivě nebyly oficiálně informovány spojené státy jako důležitý aktér evropské, 
resp. transatlantické bezpečnosti (balabán, 2010: 93).

na jedné straně postupné zlepšování vzájemné spolupráce pokračovalo 
i během roku 2011 a na začátku roku 2012, kdy se např. eu a usa podařilo 
dojednat finální dohodu s ruskem o podmínkách jeho vstupu do světové 
obchodní organizace (Wto). na druhé straně ve vztazích mezi eu a ruskem 
i nadále zůstávají některé sporné otázky, jako je např. energetická bezpečnost, 
postoj ruské federace k událostem tzv. arabského jara, dodržování lidských 
a politických práv v rusku nebo zrušení vízové povinnosti pro ruské občany 
při cestě do evropské unie.

Rusko–USA
nový trend sbližování vztahů ruska s usa, ovlivněný nástupem baracka 

obamy do funkce 44. prezidenta usa, byl v červenci 2009 podpořen vý-
razným úspěchem v podobě založení bilaterální prezidentské komise mezi 
usa a ruskou federací, která se zaměřuje na posílení spolupráce mezi oběma 
zeměmi v široké oblasti témat. pod vedením prezidentů obamy a Medveděva 
koordinují činnost komise americká ministryně zahraničních věcí H. clin-
tonová a její ruský protějšek s. lavrov v sedmnácti pracovních skupinách, 
v jejichž rámci se během prvního roku existence podařilo dosáhnout několika 
úspěšných výsledků, jako je uzavření série dohod o kontrole zbrojení, společ-
ná podpora v boji proti terorismu a obchodu s drogami či konkrétní pomoc 
ruska misi nato v afghánistánu (Mankoff, 2012: 125).

zlepšování vztahů mezi rF a usa pokračovalo i průběhu roku 2010, přes-
tože i v tomto období se objevily zdroje neshod. program 2010 vyjádřil ve 
vztazích k usa snahu o zlepšení bilaterálních ekonomických vztahů a zvý-
šení vzájemných investic (pei, 2010). program pozitivně hodnotí také jed-
nání o nové smlouvě o snížení počtu jaderných zbraní start, jež byla mezi 
prezidentem Medveděvem a jeho americkým protějškem obamou podepsána 
8. 4. 2010 v praze (dále k tomu srv. eichler, 2011: 110–117). zároveň rusko, 

podepsaly 1. 6. 2010 obě strany společné prohlášení o zahájení partnerství 
pro modernizaci eu–rusko, jež slouží jako flexibilní rámec pro podporu 
reforem, usnadňující růst a zvyšující soutěživost. nicméně představy obou 
stran o modernizaci a obsah dohody o partnerství se od počátku podstatně 
liší.

podle evropské unie by modernizace ruska neměla být omezena jen na 
technologické zlepšení, ale měla by se rozšířit také do ruské politické sféry, 
byrokracie, managementu a na celou ruskou společnost, čímž by byla blíže 
evropským standardům. evropská komise proto navrhla, aby rusko refor-
movalo svůj právní systém, zajistilo rule of law, omezilo korupci, zlepšilo 
investiční klima atd. naopak ruská vize modernizace je založená zejména na 
ekonomických hodnotách a potřebách. Je třeba si uvědomit, že to, co většina 
členských států eu rozumí modernizací, je odlišné od vnímání modernizace 
ze strany ruska. ačkoliv ruský prezident Medveděv hovořil o potřebě roz-
sáhlých změn, počínaje občanskou společností a konče vojenským sektorem, 
hlavním cílem jeho modernizace je inovace ruska, které se musí přeměnit 
z čistě producentského státu závislého na vývozu nerostného bohatství na 
dynamickou ekonomiku prostřednictvím nových technologií (tichý, 2011).

zároveň v červnu 2010 představili německá kancléřka angela Merkelová 
a ruský prezident Dmitrij Medveděv pětibodový plán na vytvoření nové-
ho bezpečnostního a politického výboru eu–rusko, který lze považovat za 
reakci na Medveděvem předloženou smlouvu o celoevropské bezpečnosti. 
nový rusko-unijní orgán, vedený vysokou představitelkou evropské unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku catherine ashtonovou a ruským 
ministrem zahraničních věcí sergejem lavrovem, by měl sloužit jako fórum 
pro výměnu informací a názorů na současné otázky mezinárodní politiky 
a bezpečnosti. tím by došlo k přenesení bezpečnostní spolupráce mezi eu 
a rF z úrovně ambasadorů na úroveň ministerskou, kde by se c. ashtonová 
setkávala s s. lavrovem nejméně třikrát za rok.

cílem bezpečnostního výboru eu–rusko bylo vytvoření pravidel pro 
spolupráci při řešení konfliktů vojenskými i civilními nástroji. rusko-ně-
mecké memorandum dále navrhlo užší spolupráci mezi eu a rF, vedoucí 
ke společné regulaci krizí a řešení zamrzlých konfliktů, např. v odtrženém 
moldavském regionu podněsteří, jenž představuje pro eu dlouhodobý pro-
blém (tichý, 2010a). první reakce evropských diplomatů na ochotu ruska 
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Rusko–NATO
přestože program 2010 nezmiňuje v samostatné kapitole interakci ruska 

s nato, odvíjely se vzájemné vztahy v roce 2010, částečné resetované po 
jednání rady nato–rusko na ostrově korfu v červnu 2009, ve znamení 
postupně se zlepšující spolupráce. Důležitý impulz do vztahů nato–rusko 
přinesla jednak nová strategická koncepce nato, která byla schválena na 
summitu v lisabonu v listopadu 2010. podle dokumentu není rF vnímána 
jako nebezpečí, ale naopak spolupráce s ní je označena za záležitost strate-
gického významu, např. při řešení společných hrozeb, jako je šíření zHn, 
terorismus a pirátství, kterým obě strany čelí (tichý, 2012).

Druhým pozitivním signálem pak byl samotný lisabonský summit nato, 
kde ruská federace potvrdila svoji pomoc nato s misí v afghánistánu, pře-
devším rozšířením tranzitu spojeneckých jednotek a materiálu přes ruské 
území nebo výcvikem afghánských protidrogových jednotek. V neposlední 
řadě státy severoatlantické aliance nabídly rusku na summitu možnost spo-
lupracovat na protiraketové obraně v evropě, jež by měla chránit celé území 
členských států nato i jeho obyvatelstvo. na budování nového systému 
protiraketové obrany, který ale nepředpokládá vytvoření nějakého společ-
ného rusko-aliančního systému, ruský prezident D. Medveděv přistoupil. 
nicméně za předpokladu transparentnosti a rovnocenné spolupráce (tichý,  
2010b).

otázka protiraketové obrany byla jedním z hlavní témat vztahů mezi rF 
a nato také v průběhu let 2011 a 2012. ovšem spíše než kompromisu, 
dosáhla vzájemná jednání patu. členské státy nato nejprve v březnu 2011 
odmítly návrh prezidenta Medveděva, aby spolupráce o protiraketové obrně 
byla založena na tzv. sektorovém přístupu, kdy ruská federace by se stala 
nedílnou součástí systému a zároveň by byla zodpovědná za obranu vlastního 
území a severovýchodní evropy, včetně pobaltských států, které jsou členy 
nato (strategic survey, 2011: 229).

rozpory navíc vzrostly poté, co Medveděv koncem listopadu 2011 po-
hrozil rozmístěním raket u kaliningradu i v dalších regionech, které by byly 
zamířeny na části západního protiraketového deštníku, pokud nebudou ade-
kvátně rozptýleny ruské obavy. ty se týkají především čtvrté fáze přístupu, 
kdy do roku 2020 by systém protiraketové obrany měl mít schopnost potlačit 
odstrašující sílu ruských strategických raket. zároveň ruský prezident nařídil 
armádě, aby uvedla do bojové pohotovosti radiolokační stanici varování před 

i přes své výhrady k unilaterálním sankcím usa a eu, během roku 2010 
podpořilo spojené státy v jejich úsilí o uvalení multilaterálních sankcí na 
půdě rb osn vůči íránu a jeho kontroverznímu jadernému programu z dů-
vodu podezření, že írán nepřerušil předchozí aktivity vojenského programu 
a nadále usiluje o získání jaderných zbraní (Mankoff, 2012: 125).

naopak klíčovou oblastí rozporů byla v roce 2010 tradičně protiraketo-
vá obrana. zatímco ruská federace se snažila s usa vyjednat ustanovení, 
omezující americkou schopnost využívat systém národní protiraketové obra-
ny gMD, usa takové limity odmítly. V reakci na neústupnost spojených 
států vyslala ruská strana jednostranné varování o možnosti odstoupení od 
smlouvy start v případě, že usa rozmístí svůj národní systém protirake-
tové obrany, který by mohl ohrozit účinnost ruského jaderného odstrašování 
(strategic survey, 2010: 195).

podobně, spíše v protichůdných tendencích, se vyvíjely vzájemné vztahy 
i v následujících dvou letech. na jedné straně obnovily spojené státy a rus-
ká federace vojenskou spolupráci a následně v srpnu 2011 se dohodly na 
uzavření nových vojensko-technických dohod, které navázaly na předchozí 
smlouvu o dodávkách 21 ruských helikoptér Mi-17b5 a pěchotních zbra-
ních pro afghánskou armádu. zároveň b. obama podpořil ruského prezi-
denta Medveděva při vyjednání, resp. při řešení situace mezi znesvářenými 
stranami arménsko-ázerbájdžánského konfliktu o náhorní karabach, jenž je 
zdrojem napětí již od devadesátých let minulého století (strategic survey, 
2011: 228–229).

na druhé straně se ve vzájemných vztazích objevilo několik sporných 
otázek, když např. v listopadu 2011 se spojené státy zřekly závazků vůči 
rusku v rámci smlouvy o konvenčních zbraních v evropě, což ve svém 
důsledku znamená, že usa nemusí od této doby informovat ruskou fede-
raci o změnách v dislokaci svých sil v evropě. spojené státy tímto krokem 
zcela evidentně reagovaly na jednostranné moratorium, které vyhlásilo rus-
ko v roce 2007. stejně jako v předešlých letech i v roce 2011 byla dalším 
zdrojem rozdílných názorů protiraketová obrana, kdy rF požadovala po usa 
právně závazné záruky, že nový kombinovaný systém protiraketové obrany 
v evropě nebude namířen proti rusku a jeho mezikontinentálním balistickým 
střelám (icbM). souhlas s těmito omezeními ovšem b. obama dát ruské 
straně nemohl, především z důvodu silného odporu v americkém kongresu 
(tamtéž: 229).
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V neposlední řadě se rusko, stejně jako západní státy, distancovalo od jaké-
hokoliv zasahování do situace v Jemenu, kde od začátku roku 2011 vypukly 
protesty proti dlouhodobému autoritativnímu režimu jemenského prezidenta 
ali abdullaha saliho. také v těchto dvou případech rusko omezilo svoji 
aktivitu pouze na výzvu mírového řešení situace (katz, 2012; erenler, 2012).

Důvody pasivního postoje ruské federace k politickým událostem v těch-
to čtyřech zemích lze nalézt minimálně dva. prvním důvodem byla existence 
jen omezených ekonomických vztahů, kdy s výjimkou egypta neměla rF 
v těchto státech žádné výrazné ekonomické zájmy. Druhým důvodem pak 
byla neexistence speciálních politických vztahů mezi ruským prezidentem 
a politickými představiteli výše zmíněných zemí (klein, 2012: 1, Makary-
chev, 2011).

Libye
poněkud odlišná situace panovala ze strany ruska v případě libye, za-

sažené od února 2011 občanskou válkou mezi odpůrci režimu Muammara 
kaddáfího a jeho vládními silami. přestože rF zaujala k událostem v libyi 
spíše neutrální stanovisko, to znamená, že se ani vojensky, a ani výrazně 
politicky neangažovala při řešení krizové situace, nezůstala v případě libye, 
na rozdíl od předchozích zemí, až tak zcela pasivní, a to ze dvou hlavních 
důvodů. zaprvé, rF měla v libyi silné ekonomické zájmy. poté co v dubnu 
2008 odpustila libyi dluh ve výši 4,5 mld. usD z dob sovětského svazu, 
uzavřely ruské společnosti s libyjskými firmami kontrakty ve výši 10 mld. 
usD. zadruhé, libyjská krize nastolila rF otázku ohledně fungování a dodr-
žování principů mezinárodního práva, především uplatňování práva vojenské 
intervence z humanitárních důvodů stejně jako respektování role osn a po-
čínání nato v dané situaci (klein, 2012: 2).

kromě toho události spojené s řešením konfliktní situace v libyi ukáza-
ly na nejednotnost a nekonzistentnost ruské zahraniční politiky. na jedné 
straně rF opakovaně kritizovala možnost mezinárodní vojenské intervence 
spojeneckých sil nato a některých arabských zemí proti M. kaddáfímu, 
kterou označila za neopodstatněnou a neadekvátní. například ruský prezident 
Medveděv v této souvislosti varoval před nebezpečím vzestupu fanatismu 
a rozšířením extremismu na blízkém východě a v severní africe. podobně 
ruský premiér putin důrazně varoval před vnějším zasahováním do situace 

raketovým útokem nacházející se v oblasti kaliningradu (strategic survey, 
2012: 187).

3.7.11 Nepokoje v arabském světě a pozice Ruské federace
otázkou spíše rozdílných politických názorů a bezpečnostních přístupů 
ruska na straně jedné a západu na straně druhé se staly také překvapivé udá-
losti tzv. arabského jara, které v důsledku vypuknutí masových povstání na 
počátku ledna 2011 vedly v některých arabských zemích k odstranění dlouho 
vládnoucích autoritářských režimů. zároveň události v arabském světě uká-
zaly na nejednotnost ruské zahraniční politiky a de facto neexistenci ucelené 
strategie přístupu rF vůči zemím blízkého východu a severní afriky, která 
se pohybuje od pasivního postoje přes neutrální pozici až po aktivní podporu.

Tunisko, Egypt, Bahrajn a Jemen
ruská federace na začátku procesu zaujala k situaci v arabském světě spíše 

pasivní stanovisko. tento ruský postoj byl patrný na příkladu událostí, které 
se odehrály v tunisku, egyptě, bahrajnu a Jemenu (klein, 2012: 1).

V případě nepokojů v tunisku, které začaly již koncem roku 2010, rusko 
podobně jako západní státy akceptovalo 14. 1. 2011 demokratickou změnu 
v podobě vynuceného odstoupení dlouhodobě vládnoucího prezidenta zína 
abidína bin alího. stejně tak rusko společně se západními zeměmi uznalo 
politické změny v egyptě, kde byl po několika týdenních nepokojích a pro-
tivládních demonstracích nucen 11. 2. 2011 rezignovat prezident Husní Mu-
barak. přestože se v ruských mediích objevily spekulace o cílené americké 
podpoře těmto arabským „barevným revolucím“, ruský prezident D. Med-
veděv odmítl představu západní angažovanosti v egyptě a tunisku a označil 
změny režimů v těchto zemích jako reakci na neudržitelnost a neschopnost 
dlouhodobých autoritativních režimů vládnout (Makarychev, 2011).

pasivní pozici zaujala rF také k situaci v bahrajnu, kde od února 2011 
došlo v rámci tzv. arabského jara k prvním politickým protestům majoritních 
arabských šíitů proti autoritářskému režimu minoritní sunnitské královské ro-
diny a vlády. rusko nijak nezareagovalo ani v případě, kdy bahrajnská vláda 
za pomoci vojenských jednotek z okolních arabských zemí tvrdě zakročila 
proti protestujícím, neboť stejně jako západní země neměla zájem na pádu 
monarchie, jenž by mohl vést k politické nestabilitě v okolní saúdské arábii. 



212 213

USA A RUSká fedeRAce – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury bezpečnostní a strategická kultura ruské federace v letech 1991–2012

institucemi, především s nato a eu. kromě toho měl prezident Medveděv 
zájem na zachování stabilních vztahů s usa, které byly resetovány po ná-
stupu b. obamy do funkce amerického prezidenta. Medveděv si totiž velmi 
dobře uvědomoval význam usa a eu a potřebu jejich ekonomické a techno-
logické pomoci při procesu modernizace ruska. zatřetí, případná spolupráce 
ruska se západem při řešení krizové situace v libyi byla pro D. Medveděva 
více symbolická než věcná. pokud by totiž ruská federace byla západními 
státy vyzvána, aby se zhostila role prostředníka mezi libyjským vůdcem M. 
kaddáfím a opozicí, potvrdilo by to význam ruska jako globálního klíčového 
aktéra mezinárodních bezpečnostních vztahů (Makarychev, 2011: 2; klein, 
2012: 3).

ale i když ruský prezident D. Medveděv během summitu g8 v Deauville 
v květnu 2011 veřejně vyzval M. kaddáfího k odstoupení a nařídil omezení 
obchodních aktivit ruských společností v libyi, nesdílel se západními státy 
názor na vojenské řešení konfliktní situace v libyi a rezoluci rb č. 1973 
podepsal nakonec až v srpnu 2011. následně, 1. 9. 2011, uznala rF jako 73. 
stát novou přechodnou národní radu za jedinou legitimní vládu libye (The 
New York Times, 2011).

Důsledkem této nekonzistentní a váhavé, ovšem z pohledu libyjských po-
vstalců také negativní zahraniční politiky rF, jež se stavěla proti přísnějším 
sankcím vůči režimu M. kaddáfího a částečně kritizovala vojenskou pomoc 
ze strany nato, byla např. částečná ztráta vlivu a podnikatelských aktivit 
ruských společností na energetickém trhu libye, jež nedostaly povolení, aby 
tam mohly pracovat. přitom libye, země s největšími zásobami ropy v af-
rice, těžila před zahájením občanské války asi 1,6 mil. barelů denně, což 
představuje zhruba 2 % světové produkce, a ruské podniky jako gazprom 
nefť a tatněfť vložily do těžby ropy v libyi stovky milionů dolarů. současně 
s tím státem vlastněná ruská plynárenská společnost gazprom za posledních 
pět let investovala do průzkumu a těžby zemního plynu v libyi přibližně 200 
mil. usD. tato omezení byla nakonec částečně zmírněna v listopadu 2011, 
kdy nový libyjský premiér al-keeb potvrdil, že jeho vláda nespatřuje žádné 
důvody pro revizi smluv s ruskou federací, resp. s ruskými společnostmi, 
a bude dodržovat veškeré závazky v rámci dříve uzavřených smluv (dále 
k tomu srv. erenler, 2012: 176).

v libyi, jež by podle něj mohlo vést k nástupu islamismu a jeho následné 
rozšíření v oblasti severní afriky by mohlo negativně ovlivnit situaci v dal-
ších regionech, např. v ruském severním kavkaze (katz, 2012). na druhé 
straně ruská federace 6. 2. 2011 schválila řešení rb osn č. 1970 o zavedení 
embarga na dovoz zbraní do libye, a to navzdory tomu, že v jeho důsledku 
ruská společnost rosoborenexport přišla o zakázku ve výši 4 mld. usD kvůli 
nerealizovaným dodávkám ruských zbraní do libye (klein, 2012: 2).

zároveň se ruská federace jako stálý člen rb osn zdržela 17. 3. 2011 
hlasování o rezoluci č. 1973 o bezletové zóně nad libyí, což byl poměrně 
důležitý a rozhodující ruský krok. zatímco v předchozích podobných pří-
padech se rF stavěla velmi kriticky proti jakémukoliv vojenskému zásahu 
do vnitřních záležitostí dané země a většinou využívala svého práva veta 
na půdě rb, aby zabránila vojenské intervenci západních zemí vůči vyti-
povanému státu (např. irák 2003), v případě libye odmítl prezident Med-
veděv vetovat rezoluci rb osn č. 1973 a nepřímo souhlasil s vojenským  
zásahem.

nicméně následující vojenská operace západní koalice usa, Francie, Vel-
ké británie, kanady a itálie v libyi (Operation Odyssey Dawn 2011), která 
byla koncem března 2011 nahrazena vojenskou operací pod velením nato 
(Operation Unified Protector 2011), vyvolala v rusku protichůdné reakce 
a znovu potvrdila nekoherentnost ruské zahraniční politiky. tento nežádoucí 
trend byl asi nejvíce patrný 21. března, kdy ruský premiér putin odsoudil 
vojenské akce západních vlád a údery proti libyi označil za „křížovou výpra-
vu“. naproti tomu ruský prezident Medveděv odmítl přirovnání vojenského 
zásahu západních zemí v libyi ke „křižáckému tažení“, jež by podle něj, 
pokud by tak bylo všeobecně interpretováno, mohlo vést ke střetu civilizací 
(Makarychev, 2011: 1). tento „vstřícný“ postoj D. Medveděva vůči západ-
ním státům a především odmítnutí rF vetovat rezoluci rb osb lze vysvětlit 
několika důvody.

zaprvé, D. Medveděv chtěl zabránit mezinárodní izolaci ruska, v níž by 
se jako jediný stát ocitlo v případě vetování rezoluce rb, neboť i čína zvolila 
jako formu nesouhlasu s vojenskou intervencí v libyi zdržení se hlasování 
na půdě rb osn. zadruhé, sympatie ruského prezidenta s koalicí západních 
států v boji proti režimu M. kaddáfího nebyly o mnoho více než pragma-
tický krok zaměřený na rozvoj další spolupráce rF s hlavními západními 
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zaprvé, ruská federace je na jedné straně odhodlána zajistit, aby rb osn 
zůstala hlavním a jediným orgánem pro řešení mezinárodních bezpečnost-
ních krizí, ale na druhé straně je stejně tak připravena zabránit tomu, aby rb 
osn nedala požehnání, explicitní nebo implicitní, pro vnější vojenskou in-
tervenci v sýrii. systematická destrukce libyjských ozbrojených sil a lynčo-
vání M. kaddáfího v říjnu 2011 představují pro ruskou federaci odstrašující 
příklad a důvod, proč neschválí žádnou rezoluci rb osn, jež by umožnila 
západní vojenskou intervenci do krizí zmítané sýrie.

zadruhé, rF se ostře a intenzivně staví proti svržení syrské vlády lido-
vým povstáním, neboť v současné situaci v sýrii vidí paralelu předchozích 
politických změn, ke kterým došlo za posledních deset let např. v gruzii, 
kyrgyzstánu, na ukrajině, nebo v tunisku, egyptě či libyi. zároveň má 
rusko strach z rozšíření revoluční vlny v arabském světě dále do prostoru 
bývalého sovětského svazu, popř. na území samotné ruské federace (stra-
tegic survey, 2012).

zatřetí, rF se také obává destabilizace blízkovýchodního regionu a ná-
sledků, který by mohly provázet zhroucení režimu b. asada v sýrii, včetně 
vypuknutí násilí mezi sunnity a šíity, útoky na náboženské menšiny a roz-
ptýlení syrských zHn. zároveň pád současného režimu v sýrii by znamenal 
posílení sunnitského bloku a další oslabení šíitského íránu. ten by na oslabe-
ní své pozice a ztrátu hlavního regionálního spojence sýrie mohl zareagovat 
dalším zintenzivněním svého vlivu v iráku, ale také posílením a urychlením 
vlastního jaderného programu nebo podněcováním nespokojenosti a odporu 
šíitů v sunnitských arabských státech. podpora asadova režimu je tak ze 
strany ruské federace výrazně spojena s potřebou uznání íránských prefe-
rencí, a to nejen z důvodů úzkých obchodních a diplomatických vztahů mezi 
Moskvou a teheránem, ale také kvůli potenciálnímu vlivu a hrozbě íránu 
způsobit nestabilitu podél jižního okraje ruských hranic, což by následně 
mohlo vést k zásadnímu zhoršení již tak napjaté situace v čečensku a okol-
ních severokavkazských republikách, jako je ingušsko, Dagestán či kabard-
sko-balkarsko (liountri, 2013).

začtvrté, sýrie za prezidenta b. asada a jeho otce byla po několik dese-
tiletí významným spojencem Moskvy a jedním z mála států blízkého vý-
chodu, který nakupoval ruské zbraně a vojenskou techniku, přičemž ruské 
kontrakty a investice v sýrii dosáhly v roce 2009 částky kolem 20 mld. usD. 

Sýrie
zcela rozdílná situace ze strany ruska nastala v případě sýrie, kde od 

března 2011 došlo k násilným střetům mezi armádou prezidenta bašára asa-
da a jeho odpůrci, které následně přerostly v občanskou válku. ruská federa-
ce má v sýrii silné ekonomické, politické a bezpečnostní zájmy, proto na roz-
díl od libye zaujala výrazně aktivní stanovisko a asadův režim od počátků 
nepokojů de facto podporovala, když blokovala nejen zavedení sankcí vůči 
sýrii na půdě rb osn, ale dokonce odmítla jakoukoliv, byť mírnou kritiku 
Damašku a zároveň obvinila západní státy a ligu arabských států z postran-
ních úmyslů. například podle vyjádření sekretáře ruské bezpečnostní rady 
a bývalého ředitele Federální bezpečnostní služby rF nikolaje patruševa 
z ledna 2012 západní a arabské státy využívají krize k nastolení změny re-
žimu v sýrii, a to nikoliv kvůli politice b. asada, ale z důvodu spojenectví 
sýrie s íránem. ruská federace se tak stala jakýmsi ochráncem sýrie, a to na 
úkor možného zhoršení vztahů se západem (strategic survey, 2012: 183).

své stanovisko rusko nezměnilo ani na začátku roku 2012, kdy se si-
tuace v sýrii vyvíjela směrem k občanské válce, a nadále kritizovalo úsilí 
západních zemí o odchod syrského prezidenta b. asada jako předpoklad pro 
ukončení bojů a zahájení politického procesu. naopak v únoru 2012 rusko 
společně s čínou vetovalo rezoluci rb osn odsuzující násilí v sýrii.35 svůj 
postoj ruská federace zdůvodňovala tím, že rezoluce obhajovala pouze jednu 
z účastnických stran občanské války a vznesla požadavky jen vůči asadově 
vládě, zatímco postup opozičních sil, které podle ruska také nesou vinu za 
násilí v zemí, rezoluce rb osn ignorovala. V neposlední řadě rusko opa-
kovaně vyslalo své vojenské lodě k syrskému pobřeží jako signál podpory 
režimu bašára asada a pokračovalo v dodávkách zbraní do sýrie (tamtéž).

ruská federace svoji kritiku a odmítání jakéhokoliv zasahování do vnitř-
ních záležitostí sýrie nakonec částečně zmírnila a v dubnu 2012 na půdě rb 
osn odsoudila rychle se zhoršující humanitární krizi v zemi, přičemž ruský 
premiér V. putin vyzval k ukončení bojů v sýrii. zároveň vedle toho, ačkoliv 
rF společně s íránem zůstává jedním nejbližších spojenců syrské vlády, ko-
munikuje intenzivně také se syrskou opozicí, jejíž delegaci opakovaně uvítala 
v Moskvě (the economist, 2012; strategic survey, 2012: 184; ria novosti, 
2012). V protichůdném postoji ruské federace k situaci v sýrii je možné 
shledat celou řadou faktorů a důvodů, které jsou motivovány ruskými zájmy.
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v podobě konfliktu s gruzií, jenž považuje za sféru politického, ekonomic-
kého a bezpečnostního zájmu, a usilovala o získání vedoucí pozice v oskb.

kontinuitu nalezneme i v bezpečnostní a strategické kultuře ruské federa-
ce během funkčního období prezidenta D. Medveděva, která se vyznačovala 
čtyřmi definičními znaky: prosazováním multilateralismu, ale také částečným 
směřováním k militarismu, charakterizovaným zveličováním hrozeb národní 
bezpečnosti a zdůrazňováním možnosti využívání jaderných zbraní a jader-
ného odstrašování. specifickým prvkem bezpečnostní kultury ruské federa-
ce bylo užívání energetiky jako politického nástroje.

Prosazování multipolárního uspořádání světa
stejně jako V. putin, i D. Medveděv ve své zahraniční a bezpečnostní po-

litice odmítl unilateralismus a zdůrazňoval koncept multilateralismu a multi-
polarity v mezinárodních vztazích, kde „nové rusko“ jako posilující velmoc 
bude jedním z vedoucích center současného světa. příkladem prosazování 
principu multilateralismu ze strany rF byl Medveděvův plán na vytvoření 
nové bezpečnostní architektury v evropě. podle návrhu smlouvy o evropské 
bezpečnosti by měla vzniknout nová organizace kolektivní bezpečnosti jako 
multilaterální platforma konzultací, jejíž členské státy by měly zajistit regula-
ci vzniklých rozporů a přijmout adekvátní reakce na výzvy a hrozby v oblasti 
bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. zároveň podle snb 2009 je zájmem 
rF rozvíjet politiku zaměřenou na podporu strategické stability a na vzájem-
ně prospěšné partnerské vztahy, např. se sns, eu, usa nebo nato v rám-
ci multipolárního světa. V neposlední řadě D. Medveděv prostřednictvím 
konceptu tzv. aliance pro modernizaci usiloval o technickou a ekonomickou 
inovaci a modernizaci ruska za finanční pomoci západu.

Zveličování hrozeb národní bezpečnosti
také během období D. Medveděva ve funkci ruského prezidenta pokra-

čovalo zveličování hrozeb národní bezpečnosti, které se z větší části shodují 
s výčtem hrozeb identifikovaných V. putinem. ovšem zatímco všechny rus-
ké strategické dokumenty, vydané v období let 2000–2008, označují např. 
pokusy snížit politickou, ekonomickou a vojenskou pozici ruska ve světě, 
budování protiraketové obrany ve střední evropě nebo užití vojenské síly 
nato za hranicemi obranného působení nepřímo za hrozbu, nová VD 2010 

zároveň má rF v sýrii pronajatý přístav tartus, který je v současné době 
jedinou ruskou námořní základnou mimo území bývalého sovětského svazu, 
jež představuje dobrou výchozí pozici, pokud by se rusko v budoucnosti 
rozhodlo reetablovat svoje námořní síly ve východním středozemním moři. 
ruská federace se proto obává, že v případě pádu asadova režimu a možného 
vzestupu Muslimského bratrstva v sýrii, které rusko považuje za teroristic-
kou organizaci, by přišla o přístup k přístavu tartus a došlo by k vynulování 
ekonomických závazků sýrie vůči rusku (tamtéž).

Jak z výše uvedeného vyplývá, prioritním zájem ruska je, aby prezident 
asad zůstal u moci a zároveň aby byla obnovena politická stabilita v zemi. 
na jedné straně ruští političtí činitelé podporují myšlenku mírových rozhovo-
rů, ale odmítají podmínit tento proces odchodem prezidenta asada z funkce 
syrského prezidenta či alavitů z vlády. na druhé straně představy některých 
pozorovatelů, že rusko má schopnost přesvědčit b. asada, aby odstoupil, 
jsou přehnané a pravděpodobně zveličují ruský vliv. zároveň tím, že rus-
ko jako jediný zastánce podporuje asadův režim na půdě rady bezpečnosti 
a současně vyjednává s představiteli syrské opozice, nechává si rF otevřené 
dveře pro případ, že pozice prezidenta assada v sýrii bude již neudržitelná 
(strategic survey, 2012: 183–185).

3.8 srovnání bezpečnostní a strategické kultury 
Dmitrije medveděva a vladimira putina

při hodnocení bezpečnostní a zahraniční politiky prezidenta Dmitrije Medve-
děva36 v letech 2008–2012 je možné nalézt řadu prvků shodných s politickým 
konceptem jeho předchůdce. stejně jako u Vladimira putina, také zahraniční 
a bezpečnosntí politika D. Medveděva představovala v jistém ohledu syntézu 
etatistického a westernizačního přístupu, která se projevovala např. snahou 
podle západního modelu modernizovat ozbrojené síly ruské federace k za-
jištění vojenské konkurenceschopnosti, současně ovšem při zachování vlastní 
suverenity a bezpečnosti státu. zároveň byla zahraniční a bezpečnostní po-
litika prezidenta Medveděva ovlivněna prvky civilizačního přístupu, kdy se 
rF v tomto období ještě více soustředila na prosazování a posilování svého 
strategického vlivu v prostoru bývalého sssr, a to i vojenskými prostředky 
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rF do gruzie v srpnu 2008. nicméně kromě spoléhání na vojenské prostřed-
ky řešení namísto diplomatického vyjednávání nebyly v případě rusko-gru-
zínského konfliktu naplněny zbývající znaky militarismu. Jako sporné rysy 
militarismu se jeví vojenský úder proti vytipovanému státu a zdůrazňování 
vojenské dimenze bezpečnostních hrozeb na úkor dimenzí nevojenských, 
kdy ruský vojenský útok sice byl namířen proti gruzii, ale spíše než okupace 
samotné gruzie bylo cílem ruska vytlačit gruzínské vojenské síly ze dvou 
separatistických regionů a svrhnout tehdejší proevropskou vládu, která měla 
namířeno do evropských struktur. splněn pak nebyl další znak militarismu, 
kdy gruzie nebyla označena za „smrtelnou“ vojenskou hrozbu pro rusko 
nebo pro svobodný svět. zároveň byla válka spuštěna nikoliv pod vojenským 
tlakem, ale na základě rozhodnutí nejvyšších politických představitelů ruské 
federace.

z pohledu strategické kultury uskutečnily na jedné straně ruské vojenské 
jednotky s drtivou převahou plánované vojenské operace a v krátké době při-
měly gruzínskou armádu k ukončení bojů. na druhé straně vojenský konflikt 
s gruzií odhalil nežádoucí stav zastaralé vojenské techniky ruské armády 
a jasně ukázal na nedostatky ve schopnosti ozbrojených sil rF vést moderní 
způsob války podle západního modelu.

Užívání energetiky jako politického nástroje
stejně jako u V. putina, také pro D. Medveděva bylo do značné míry 

specifickým prvkem bezpečnostní kultury užívání energetických zdrojů jako 
politického nástroje. Důležitost otázky energetické bezpečnosti a významu 
nerostného bohatství pro ekonomický rozvoj ruské federace demonstruje 
její rozpracování jak v kVp 2008, tak v snb 2009, která považuje vyu-
žívání energetických komodit za významný prostředek obrany suverenity 
a posilování vlivu rF ve světě. příkladem využívání energetických zdrojů 
ze strany ruské federace vůči druhému státu byla rusko-ukrajinská plynová 
krize z ledna 2009, jež ohrozila energetickou bezpečnost zemí evropské unie. 
zároveň snb 2009 označuje energetickou bezpečnost za možnou hrozbu 
a nevylučuje možné soupeření o energetické zdroje v blízkosti ruských hra-
nic. V neposlední řadě podle arktické strategie do roku 2020, rusko hodlá 
mj. využívat svoji arktickou zónu jako strategickou základnu energetických 
zdrojů k řešení domácích sociálně-ekonomických problémů rozvoje.

jde ještě dál a místo pojmu „hrozba“ užívá termín „nebezpečí“, který do znač-
né míry odkazuje na západ. za nebezpečí pro rF označuje především úsilí 
globalizovat roli nato a jeho rozšiřování o nové členy, ale také rozšiřování 
zahraničních vojenských kontingentů na území států sousedících s ruskem 
nebo v jeho blízkosti a vytváření systému protiraketové obrany atd. Jako 
odvetný krok za případné zřízení americké protiraketové základny v evropě 
ruský prezident opakovaně pohrozil např. rozmístěním ruských raket iskan-
der-M v kaliningradské oblasti na západě ruska.

Důraz na jaderné zbraně a odstrašování
V reakci na tyto hrozby a nebezpečí, považuje rusko podle VD 2010 

za legitimní používat ozbrojených sil k odvrácení agrese vůči svému území 
nebo spojencům a k ochraně ruských občanů v zahraničí. zároveň si rF 
vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v odpovědi na použití jaderných či 
jiných typů zHn proti němu a jeho spojencům, jakož i v případě napadení 
rF konvenčními zbraněmi, pokud by byla ohrožena sama existence státu, 
ale i v případě podezření z možného útoku proti rusku. k zdůraznění vojen-
ské síly a udržení jaderné parity s usa si pak rusko vyhrazuje právo užití 
jaderného odstrašování. zároveň D. Medveděv opakovaně zdůraznil nutnost 
modernizace ruských ozbrojených sil a systému zbraní, včetně jaderných, 
k zajištění národní bezpečnosti, přičemž na pořízení jaderných zbraní má být 
vynaložena až čtvrtina finančních prostředků z výdajů určených na výzbroj.

navíc podle původně navrhované verze Vojenské doktríny mělo rusko 
ustoupit od závazku nepoužívat jaderné zbraně jako první (no first use) smě-
rem k politice jaderné eskalace s možností použití jaderných zbraní v kon-
fliktech menších rozměrů včetně konvenčních (Denisov, 2008; Mamontov, 
2009). zároveň plánovaná verze Vojenské doktríny měla vedle ustanovení 
VD z roku 2000 o prvním použití jaderných zbraní v reakci na široce pojatou 
agresi proti rF vedenou pomocí konvenčních zbraní obsahovat i ustanove-
ní o preventivním/preemptivním použití jaderných zbraní (Fenenko, 2009; 
nikolskij, 2009).

Příklon k militarismu?
zveličování hrozeb národní bezpečnosti a právo ruské federace užívat 

jaderné zbraně a odstrašování představují rysy naznačující v jistém ohledu 
směřování k militarismu, který byl ještě více zdůrazněn vojenskou intervencí 
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koalici a zároveň podpořila vojenskou intervenci v afghánistánu (operace 
trvalá svoboda 2001).

V rozporu s ruskou politikou multilateralismu byla unilaterální politika 
g. W. bushe a jeho rozhodnutí o vojenské intervenci do iráku (operace irác-
ká svoboda 2003), kterou rusko ostře odsoudilo. prezident putin spatřoval 
v unilateralismu usa pokusy o oslabení multipolárního světa a snahu snížit 
pozici ruska ve světě. Vztahy mezi ruskou federací a západem se ještě 
více zhoršily během druhého putinova funkčního období v souvislosti se 
stupňujícím se plánem g. W. bushe na vybudování protiraketové obrany ve 
střední evropě, zvyšující se aktivitou usa a nato ve střední asii, uznáním 
nezávislosti kosova ze strany západu a především v důsledku rozšiřování 
severoatlantické aliance o nové členy směrem na východ, které rF považuje 
za hrozbu národní bezpečnosti.

neshody mezi ruskem na straně jedné a nato a usa na straně dru-
hé vedly mj. v červenci 2007 k jednostrannému rozhodnutí ruské federa-
ce o odstoupení od smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v evropě 
a dalšímu posílení významu jaderného odstrašování. zároveň V. putin v roce 
2006 označil explicitně za prioritu zajištění bezpečnosti ruska modernizaci 
jaderných zbraní, jež rF hodlá použít jako první v případě vlastního ohrožení 
nebo napadení nebo jeho ohrožení a napadení jeho spojenců. V. putin však 
také opakovaně prohlásil, že pravděpodobnost jaderného konfliktu ruska 
s usa nebo nato či možnost jiné dlouhodobé konvenční války jsou téměř 
vyloučeny. rF je také podle V. putina připravena jednat se spojenými státy 
a dalšími zeměmi o snížení počtu jaderných zbraní. V neposlední řadě podle 
strategických dokumentů z roku 2000, tj. Vojenské doktríny a koncepce ná-
rodní bezpečnosti, prosazovalo rusko spíše politické a diplomatické řešení 
situace a preventivní předcházení vzniku vojenského konfliktu.

Ve druhé polovině putinova funkčního období se významným nástrojem 
zahraniční a bezpečnostní politiky stalo užívání energetických zdrojů k pro-
sazování ruského vlivu a zájmů v zahraničí, především v oblasti bývalého 
sovětského svazu. příkladem užívání energetických zdrojů jako politického 
nástroje bylo několik energetických krizí mezi rF a jejími západními sousedy 
ukrajinou a běloruskem, jež negativně ovlivnily energetickou bezpečnost 
členských států eu.

s nástupem Dmitrije Medveděva do funkce ruského prezidenta v květnu 
2008 pokračovalo na jedné straně v zahraniční a bezpečnostní politice ruské 

závěr kapitoly

tato kapitola se zabývala bezpečnostní a strategickou kulturou ruské fede-
race v letech 1991–2012, kdy se ve funkci ruského prezidenta postupně vy-
střídali nejprve boris Jelcin, Vladimir putin a následně Dmitrij Medveděv. 
bezpečnostní a strategická kultura rF v období prezidentství borise Jelcina 
v letech 1991–1999 byla zmíněna jen velmi stručně a krátce, přičemž ana-
lýza se zaměřila především na hlavní strategické dokumenty a události, jež 
měly v tomto období zásadní vliv na formování bezpečnostní a strategické 
kultury ruska. Hlavní důraz byl v této kapitole kladen především na období 
let 2000–2012, kdy byla bezpečnostní a strategická kultura rF formována 
třemi souběžnými faktory.

prvním z nich je určitá ambivalence v bezpečnostním a strategickém my-
šlení a chování ruské federace vůči politice usa a nato, kterou většina 
zkoumaných ruských dokumentů považuje přímo či nepřímo za hrozbu ná-
rodní bezpečnosti či dokonce nebezpečí a rusko si v reakci na ni vyhrazuje 
právo užití adekvátní odpovědi. současně s tím se na jiném místě v těchto 
strategických dokumentech objevuje snaha vést nekonfliktní a partnerské 
vztahy s usa a nato. Druhým faktorem je značná provázanost zahraniční 
politiky s politikou bezpečnostní a vojenskou, kdy řada zahraničněpolitických 
témat je součástí vojenských a bezpečnostních dokumentů a obráceně. to je 
dáno především postavením těchto dokumentů v hierarchii jejich důležitosti, 
kde koncepce národní bezpečnosti rF představuje klíčový dokument, kte-
rý určuje obsah a směrování ruské koncepce zahraniční politiky a vojenské 
doktríny. a konečně třetím faktorem je silná kontinuita bezpečnostní a stra-
tegické kultury ruské federace, kdy většinu charakteristických rysů bez-
pečnostní a strategické kultury převzal D. Medveděv od svého předchůdce  
V. putina.

Vladimir putin po svém nástupu do funkce ruského prezidenta věnoval 
v zahraniční a bezpečnostní politice velkou pozornost konceptu multipolární-
ho uspořádání světa, kde ruská federace jako pragmatická velmoc bude jed-
ním z hlavních pólů. putin viděl v multipolárním světě příležitost k rozvíjení 
vzájemně výhodné spolupráce se západními státy a možnost širší integrace do 
světové ekonomiky. praktickým příkladem implementace nové vize národ-
ního zájmu ruska byla série putinových politických rozhodnutí po teroris-
tiských útocích z 11. 9. 2001, kdy se rF nejprve připojila k protiteroristické 
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Tabulka č. 22: Srovnání tří prezidentů Ruské federace 
a jejich ministrů zahraničních věcí

Prezidenti 
a ministři 
zahraničních 
věcí RF

Vnímání světa Koncept RF BSK RF Teoretický 
přístup

B. Jelcin/
A. Kozyrev

západní 
institucionální 
dominance

rusko jako 
integrální 
součást 
západního 
světa

multilateralismus; ústup 
od studenoválečnického 
zveličování hrozeb na 
jedné straně, ale na 
druhé straně důraz na 
jaderné zbraně

westernizační 
přístup 
a následný 
příklon 
k etatismu

B. Jelcin/
J. Primakov

mocenská 
hegemonie 
USA

rusko jako 
vyvažující 
velmoc

multilateralismus;
zveličování hrozeb;
jaderné odstrašování; 
předcházení vzniku 
konfliktu

etatistický 
přístup myšlení

V. Putin I/
S. Ivanov

terorismus 
a ekonomické 
soupeření

rusko jako 
pragmatická 
velmoc

multilateralismus;
zveličování hrozeb;
jaderné odstrašování; 
předcházení vzniku 
konfliktu

syntéza 
westernizačního 
a etatistického 
přístupu myšlení

V. Putin II/
S. Lavrov

unilateralismus 
USA

rusko jako 
asertivní 
velmoc

multilateralismus;
zveličování hrozeb;
jaderné odstrašování; 
předcházení vzniku 
konfliktu; reforma 
ozbrojených sil rF;
užívání energetiky jako 
politického nástroje

most mezi 
westernizačním 
a etatistickým 
přístupem 
myšlení 
plus prvky 
civilizačního 
přístupu

D. 
Medveděv/
S. Lavrov

příležitost pro 
ekonomický 
rozvoj

nové rusko, 
tj. rF jako 
asertivní 
velmoc plus 
aliance pro 
modernizaci

multilateralismus;
zveličování hrozeb;
jaderné odstrašování; 
příklon k militarismu; 
reforma ozbrojených sil 
rF; užívání
energetiky jako 
politického nástroje

vliv 
westernizačního, 
etatistického 
a civilizačního 
přístupu myšlení

zdroj: sestaveno autorem.

federace i nadále prosazování multilaterálního uspořádání světa s „novým 
ruskem“ jako jedním z jeho hlavních center a principu multilateralismu, 
např. v podobě plánu na vytvoření nové bezpečnostní architektury v evropě. 
na druhé straně došlo k posunu rF směrem k militarismu, který se vyznačo-
val třemi charakteristickými znaky.

prvním z nich byla ruská vojenská intervence v srpnu 2008 do gruzie, 
kdy vojenské řešení situace dostalo přednost místo diplomatického vyjedná-
vání. Druhým znakem bylo další zdůrazňování a zveličování hrozeb národní 
bezpečnosti rF a nově užívání termínu „nebezpečí“, který do značné míry 
odkazuje na západ. a konečně třetím znakem bylo rozhodnutí rF použí-
vat ozbrojených sil k odvrácení agrese vůči svému území nebo spojencům 
a k ochraně ruských občanů v zahraničí, ale i jaderných zbraní jako odpověď 
na použití jaderných či jiných typů zHn proti němu a jeho spojencům, pokud 
by byla ohrožena sama existence státu. současně s tím D. Medveděv zdů-
raznil nutnost modernizace ruských ozbrojených sil a systémů zbraní, včetně 
jaderných, k zajištění národní bezpečnosti ruska.

během jeho prezidentského období došlo také nejprve k resetování vzta-
hů a následně k obnovení spolupráce mezi ruskem na straně jedné a usa 
a nato na straně druhé. zároveň D. Medveděv zahájil proces ekonomické 
a technologické modernizace ruska, jejímž nástrojem realizace se stal mj. 
projekt partnerství pro modernizaci mezi rF a eu. nicméně navzdory po-
kračující kooperaci mezi ruskou federací a západem přetrvaly ve vzájem-
ných bezpečnostních vztazích rozdílné názory na některé otázky. těmi byly 
jednak diskuse o nové protiraketové obraně nato, odmítání plánu ruského 
prezidenta na vytvoření nové evropské bezpečnostní architektury ze strany 
západu, ale také částečně události tzv. arabského jara. následující tabulka 
č. 22 pak nabízí srovnání všech tří ruských prezidentů a jejich ministrů za-
hraničních věcí z pohledu jejich vnímání světa, konceptu světa, bezpečnost-
ní a strategické kultury a vlivu teoretických přístupů myšlení v zahraniční 
a bezpečnostní politice rF.
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12  rusko také souhlasilo s vybudováním vojenských základen spojených států na území někte-
rých středoasijských států.

13  Dokonce podle některých ruských komentátorů bylo rusko pro usa daleko lepším a uži-
tečnějším spojencem než nato (oldberg, 2006: 30).

14  Vedle zmírnění kritiky ruských vojenských operací na území čečenska ze strany usa bylo 
dalším pozitivním signálem pro zlepšení vzájemných vztahů především rozhodnutí rus-
ka uzavřít na podzim roku 2001 svoje vojenské základny na kubě a ve Vietnamu. záro-
veň V. putin v té době odmítl plán na modernizaci strategických raketových sil rF a vyzval 
státní dumu, aby urychlila proces ratifikace smlouvy start ii, kterou americký prezident 
g. H. W. bush st. a jeho ruský protějšek b. Jelcin podepsali v lednu 1993.

15  Ještě předtím v květnu 2002 podepsali V. putin a g. W. bush v Moskvě smlouvu o omezení 
strategických útočných zbraní (sort nebo také Moskevská smlouva), kterou se obě strany 
zavázaly snížit počet svých jaderných zbraní na úroveň 1700–2200 jaderných hlavic pro 
každou stranu. smlouva sort vstoupila v platnost od června 2003, kdy byla ratifikována, do 
února 2011, kdy měla být nahrazena novou smlouvu start. rF a usa podepsaly smlouvu 
sort v reakci na odstoupení spojených států od smlouvy abM 13. 6. 2002, na které rusko 
reagovalo o den později odstoupením od smlouvy start ii.

16  ruský prezident viděl ve válce v iráku ústup od globální války proti terorismu. V. putin věřil, 
že terorismu, jako fenoménu bez „státní příslušnosti“, se může postavit pouze systém států. 
zároveň podle něj mohl být terorismus poražen pouze pomocí společného a koordinovaného 
úsilí států zapojených do války proti terorismu a nikoliv pouze útokem na jeden konkrétní 
stát, např. irák.

17  Vztahy mezi usa a rF zhoršila v letech 2002–2003 např. otázka gruzie. na začátku druhé 
čečenské války rusko obvinilo gruzii z podpory čečenských bojovníků a přívrženců ra-
dikální nábožensko-politické skupiny tálibán v pankisi Valley a pohrozilo preemptivním 
vojenským útokem proti této základně. po té, co usa podpořily ruskou politiku v čečensku 
jako boj proti mezinárodnímu terorismu, očekávala rF souhlas usa s ruským zásahem proti 
gruzii a ruská letadla několikrát narušila vzdušný prostor gruzie. k velkému překvapení rF 
se usa v polovině roku 2002 postavily na stranu gruzie a odsoudily ruské unilaterální vo-
jenské akce na území gruzie. V dubnu 2003 pak spojené státy a gruzie uzavřely bilaterální 
bezpečnostní dohodu, která rusko rozzuřila.

18  irák měl vůči ruské federaci dluh ve výši 7–8 mld. usD. V případě války bylo rF jasné, že 
jí irák dluh nezaplatí.

19  V navržené revizi vojenské doktríny ruské federace byla velká pozornost věnována: a) 
vnímání existujících hrozeb ruské bezpečnosti, které podle VD vycházely ze snahy usa 
o získání dominantního postavení ve světě a jeho angažovanosti v regionech, kde byla tra-
dičně přítomna ruská federace; b) posílení vojenské moci, která podle navržené VD měla 
spočívat ve finanční a politické podpoře ruské vojenské organizace a zvýšení obranného roz-
počtu. navržená vojenská doktrína zdůraznila také posílení významu jaderného odstrašování 
(gareev, 2007; solovev, 2007).

20  podle de Haase buď z důvodu rozporu mezi různými aktéry v rozhodování o bezpečnostní 
politice, nebo z důvodu nedostatku skutečného zájmu ze strany V. putina nakonec k revizi 
navrhovaných dokumentů, tj. VD, knb a kVp, do konce jeho volebního období nedošlo. 

poznámky

1  Ještě před 11. 9. 2001 došlo v rusku k řadě velkých teroristických akcí, např. v červnu 
1995 provedli čečenští teroristé pod velením Šamila basajeva teroristický útok na nemocnici 
buďonovsk a v lednu 1996 na nemocnici kizlyjar 1996. V září 1999 pak čečenští teroristé 
provedly bombové útoky v obytných domech v Moskvě a dvou dalších městech.

2  během funkčního období každého ruského prezidenta jsou vždy publikovány tři strategické 
dokumenty, a to: a) koncepce zahraniční politiky rF, která určuje hlavní politické cíle a prio-
rity v mezinárodních vztazích; b) koncepce národní bezpečnosti rF, která hodnotí vnitřní 
a vnější hrozby a způsoby jejich odvrácení; c) vojenská doktrína, která definuje vnější hrozby 
země a prostředky zajištění národní obrany (godzimirski, 2000: 74).

3  na začátku roku 2000 ruská armáda obsadila poslední čečenské město, které zůstávalo v ru-
kou čečenských rebelů, a rusko oznámilo vítězství, jež se stalo prvkem volební kampa-
ně V. putina v ruských prezidentských volbách v březnu 2000. V březnu 2009 pak ruský 
prezident D. Medveděv vyzval k ukončení zvláštního bezpečnostního režimu v čečensku, 
označovaného jako protiteroristická operace. Druhá rusko-čečenská válka oficiálně skončila 
16. 4. 2009.

4  tehdejší ruský prezident boris Jelcin, v naději na prohloubení vztahů se západem, navrhl 
během své návštěvy velitelství aliance v prosinci 1991 možnost podání žádosti o členství 
v nato (trenin, 2007: 70). tato epizoda byla velmi rychle zapomenuta; ani rusko, ani 
nato se k tomuto návrhu již nevrátily (kulhánek, 2009: 138).

5  nová dohoda mezi usa a ruskou federací, start ii, byla podepsána v lednu 1993. bylo 
to poprvé v historii, kdy se rusko vzdalo své hlavní části strategického arzenálu, zatímco 
spojené státy si svoji část zachovaly.

6  na rozdíl od vojenských doktrín západních států, které obsahují konkrétnější doporučení 
k zajištění vojenských akcí, je vojenská doktrína ruské federace více abstraktním politickým 
dokumentem.

7  zároveň v rámci zahraničněpolitických orgánů exekutivy a legislativy (geopolitický výbor 
ruské státní dumy, tzv. silová ministerstva, především ministerstvo obrany a ministerstvo 
zahraničních věcí) získávaly myšlenky ovlivněné moderní ruskou geopolitikou a eurasiani-
stickými prvky v devadesátých letech významný vliv.

8  V důsledku první čečenské války eu pozastavila ratifikaci Dohody o partnerství a spolupráci 
s rF.

9  z pohledu významu a důležitosti všech tří strategických dokumentů rF, tj. koncepce za-
hraničí politiky, koncepce národní bezpečnosti a vojenské doktríny, je koncepce národní 
bezpečnosti považována za nejdůležitější vodítko pro ruské politické vedení při sledování 
strategických cílů země. Vojenská doktrína a koncept zahraniční politiky jsou pak považo-
vány za dokumenty druhé kategorie při zajišťování strategického cíle národní bezpečnosti.

10  zakládající akt se zdál být směrem k rF graciózní, neboť hovořil o potřebě prohloubit spo-
lupráci v řadě otázek oboustranných zájmů.

11  přes přátelský postoj vůči ruské straně, dokument zdůrazňuje, že rusko by se nemělo vyja-
dřovat k vnitřnímu rozhodování nebo akcím nato.
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31  Důležitým krokem ke zlepšení vztahů mezi ruskem a západem bylo např. rozhodnutí mi-
nistrů zahraničních věcí členských států nato v březnu 2009 obnovit formální setkávání 
a spolupráci v rámci rady nato–rusko.

32  podle odhadů může arktická oblast obsahovat až 30 % světových zásob zemního plynu 
a 13 % světových zásob ropy.

33  zároveň norsko koupilo dvě supermoderní lodě, na kterých je instalován zbraňový systém 
aegis.

34  společně s VD 2010 schválil D. Medveděv 5. 2. 2010 také dokument s názvem „principy 
státní politiky jaderného odstrašování do roku 2020“, který nebyl ovšem nakonec publikován 
(Mochov, 2010).

35  rusko společně s čínou poté vetovaly rezoluce rb osn k sýrii ještě dvakrát. naposledy 
rF a čína vetovaly rezoluci rb k sýrii hrozící sankcemi za neplnění závazků 19. 7. 2012.

36  D. Medveděv ve funkci ruského prezidenta skončil v květnu 2012, kdy na základě březno-
vých voleb z téhož roku byl novým ruským prezidentem na období šesti let zvolen V. putin. 
Funkce ruského prezidenta se V. putin oficiálně ujal 7. května. k volbě ruského prezidenta 
a jeho budoucí zahraniční a bezpečnostní politice dále srv. romancov, 2012.

nové strategické dokumenty ruské federace byly publikovány až během období nového 
ruského prezidenta D. Medveděva (dále srv. de Haas, 2010: 30–34; de Haas, 2011: 17–23).

21  Ještě v roce 1993 čítala ruská armáda kolem 2,73 mil. mužů ve zbrani.
22  od konce roku 2005 se objevovalo stále více informací o změně organizace ozbrojených sil. 

ruská armáda byla tradičně administrativně rozdělena do vojenských újezdů, např. v Mosk-
vě, severním kavkaze a na Dálném východě. podle bko 2003 se centralizované vojenské 
velení a řízení mělo změnit. organizační struktura měla být v letech 2006–2010 podle plánů 
změněna z vojenských újezdů do meziresortního útvaru nebo do společného operačně-strate-
gického útvaru. nicméně navrhovaná vojenská reorganizace a decentralizace nakonec nebyla 
během putinova prezidentského funkčního období realizována.

23  oskb vnikla v roce 2002, resp. 2003, transformací „smlouvy o kolektivní bezpečnosti“ 
(skb) v mezinárodní vojensko-politickou organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti. Jejími 
členy jsou arménie, bělorusko, rusko, kazachstán, kyrgyzstán, tádžikistán a uzbekistán.

24  Šos vznikla z neformálního uskupení tzv. Šanghajské pětky a jejími členy jsou čína, ruská 
federace, uzbekistán, kazachstán, kyrgyzstán a tádžikistán. V květnu 2003 přijal ruský 
parlament chartu Šos.

25  g8 je neformální sdružení osmi tzv. nejvyspělejších států světa. na jednotlivých minister-
ských setkáních se probírají záležitosti společného zájmu i globálního významu a zahrnují 
témata, jako jsou ekonomický a sociální rozvoj, energetika, životní prostředí, zahraniční 
záležitosti, právo, terorismus nebo obchod. nejznámějším z těchto setkání je tzv. g7, jež 
odkazuje výhradně na výroční mítink ministrů financí sedmi členských zemí mimo ruska. 
Je to z toho důvodu, že rF není považována za tak důležitou ekonomickou sílu, jakou je 
ostatních sedm států.

26  podle švédského odborníka na ruskou energetickou politiku roberta larssona, po roce 1992 
z 55 hrozeb, že rusko přeruší dodávky nebo že upraví ceny, jen 11 případů nemělo žádné 
politické pozadí (larsson, 2006).

27  na summitu nato v bukurešti v dubnu 2008 byla žádost gruzie, ale i ukrajiny o členství 
v nato prozatím odmítnuta.

28  nezávislost regionů uznaly ještě Venezuela, nikaragua a tichomořské ostrovy nauru a tu-
valu.

29  anatolij serdjukov byl ruským ministrem obrany jmenován v únoru 2007, kdy tak překva-
pivě nahradil ve funkci ministra obrany s. ivanova. právě s osobou nového ministra obrany 
serdjukova je také spojována řada reformních plánů a návrhů. například již v polovině roku 
2008 navrhl redukci počtu ruských ozbrojených sil a provedení zásadních reforem v armádě. 
tento svůj návrh pak zopakoval ještě několikrát, např. v říjnu 2008, kdy vyzval ke snížení 
počtu mužů ve zbrani z tehdejších 1,2 mil. v roce 2008 na 1 mil. mužů ve zbrani v roce 2012 
(nichol, 2011).

30  V březnu 2011 pak D. Medveděv představil dalších pět reformních úkolů pro rok 2011, a to 
1) zavedení nového státního programu přezbrojení; 2) zlepšení vojenského řízení zejména 
na úrovni strategického velení; 3) vytvoření velení a řízení vzdušné obrany do konce roku 
2011; 4) posílení obrany hranic země, včetně východních hranic; 5) zajištění sociálních záruk 
pro současné a vysloužilé vojáky (nichol, 2011).
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Dalším zásadním zlomem, na který se tato část textu zaměřuje, se staly 
doktrinální reakce usa na teroristické útoky z 11. 9. 2001. byly to především 
nss 2002 a nscWDM z téhož roku, ve kterých je zakotveno vyvrcholení 
konfrontačního postupu usa k režimu saddáma Husajna v iráku a k hrozbě 
globálního terorismu. právě tyto dokumenty vešly do soudobých dějin pod 
názvem bushova doktrína. zároveň s tím se kapitola věnuje i reakcím rF 
a jejímu přístupu k hrozbě globálního terorismu.

potom následuje rozbor prvního přehodnocování bushovy doktríny a ze-
jména pak důsledný návrat ke kooperaci během prvního období baracka 
obamy jakožto 44. prezidenta usa. a zcela na závěr této části je pozornost 
zaměřena na celkové zhodnocení významu posledních dvou desetiletí, která 
zahrnují období od první irácké války až po konec prvního funkčního období 
b. obamy v usa a návrat V. putina do funkce ruského prezidenta. součástí 
této kapitoly je i hodnocení ruské reakce na doktrinální posuny v usa, ja-
kými v tomto období prošel vývoj vztahů mezi usa a rF a jejich přístupy 
k hlavním bezpečnostním hrozbám.

u všech popisovaných událostí přelomového charakteru je hodnocen ne-
jen jejich význam z hlediska vývoje bsk usa, ale také jejich dopad na 
vývoj bsk sssr, resp. rF. Vždy následuje souhrnné hodnocení toho, jak na 
důležité doktrinální dokumenty či na zásadní rozhodnutí amerických admi-
nistrativ reagovala rF, a to jak v rovině vlastních dokumentů, tak i konkrét-
ních opatření, včetně nasazení ozbrojených sil k dosahování cílů vytyčených 
politickým vedením.

celý tento srovnávací přehled začíná první iráckou válkou a končí dok-
trinálními změnami obamovy administrativy a ruskými reakcemi na tyto 
změny. Hodnocení tohoto dvacetiletého vývoje zahrnuje celkem sedm pod-
kapitol. na ně pak navazují další dvě podkapitoly, přičemž první z nich při-
náší syntetizující pohled na vývoj bsk obou států. závěrečná, tedy devátá 
podkapitola hodnotí významné intervence a expanze obou hlavních aktérů, 
přičemž se zabývá především vojenskými operacemi a následujícími okupa-
cemi, jejich náklady a stranou zájmu nezůstává ani proces rozšiřování nato 
jako svébytná forma expanze.

Kapitola 4

kDO uDával Tón a kDO ODpOvíDal 

(komparace bezpečnostní a strategické kultury 
usa a ruské federace v letech 1991–2012)

závěrečná kapitola celé této publikace se zaměřuje celkem na šest klíčo-
vých událostí posledních dvaceti let, které měly rozhodující vliv na vývoj 
mezinárodních bezpečnostních vztahů v celosvětovém měřítku. byly to udá-
losti, ve kterých se odrážel vývoj bezpečnostněpolitického uvažování v usa 
i v ruské federaci a které tím pádem předurčovaly, zda bude převažovat kon-
frontace, nebo naopak kooperace.

na samém počátku této shrnující části je první irácká válka (oDs 1991), 
při které se vykrystalizovaly vztahy charakterizující první léta po skončení 
dlouhé studené války, vztahy, jež měly dominantně kooperativní charakter. 
Druhý významný bod na cestě formování mezinárodních bezpečnostních 
vztahů v postkonfrontačním období představovala doktrinální debata v usa 
těsně po amerických triumfálních vítězstvích ve studené válce a v první irác-
ké válce a na ni navazují podobná debata v rF.

třetím významným mezníkem je první posun ke konfrontaci během dru-
hého období prezidenta billa clintona a jeho dopad na vzájemné vztahy mezi 
usa a rF. Ústřední událostí celého tohoto období se stala letecká válka proti 
srbsku na jaře roku 1999, která byla ve velkém rozsahu hodnocena ve světle 
teorie střetu západní a pravoslavné civilizace, a proto měla velice silný do-
pad na další vývoj vztahů mezi usa a rF. proto se tato část kapitoly zabývá 
i okamžitými, ale stejně tak dlouhodobými reakcemi rF na oaF 1999.
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a konečně čtvrtým rysem byl postup tehdejší americké administrativy. 
ta se mohla chovat jako velký vítěz studené války, ale nikdy to neučinila, 
nikdy nepodlehla svodům triumfalismu. prezident g. H. bush ani ministr 
zahraničních věcí James baker nepostupovali jednostranně. naopak, dodr-
žovali zásady multilateralismu. Dodržovali zásady mezinárodního práva, ne-
dopouštěli se nátlaku na rb osn, brali v úvahu názory a stanoviska svých 
spojenců, ale i nedávných protivníků, včetně sovětského svazu. Válka nebyla 
vyhlášena a zahájena ukvapeně, ale po systematické a cílevědomé přípravě 
trvající celkem půl roku.

z hlediska strategické kultury se oDs 1991 vyznačovala třemi charakteri-
stickými rysy. byly jimi důkladná příprava celé operace, uplatnění strategie 
vzdušně-pozemní bitvy a potvrzení obrovského vojensko-technologického 
náskoku spojených států. armáda usa zároveň plně využila a dále rozvíjela 
přístupy a zkušenosti nabyté ještě v době studené války. zásadní rozdíl byl 
v tom, že je neuplatnila proti armádám Varšavské smlouvy, ale proti armádě 
saddámovského iráku.

první irácká válka měla výrazné dopady na další vývoj mezinárodních 
bezpečnostních vztahů. ukázala, že 41. prezident usa navazoval především 
na hamiltonovskou tradici. přikládal velký význam silné a spolehlivé armádě, 
ale pod pevnou politickou kontrolou. zároveň s tím svým úsilím o co nej-
rychlejší a co nejprofesionálnější rozdrcení nepřítele naplňoval jacksonovský 
přístup. a nakonec přinesl vlastní vklad wilsonismu – postupoval na základě 
několika po sobě jdoucích rezolucí rb osn a s podporou mezinárodního 
společenství, jež zahrnovalo státy všech kontinentů a civilizačních okruhů. 
právě poslední charakteristika jeho postupu měla výrazný kooperativní cha-
rakter.

oDs 1991 tedy nebyla až na výše zmíněné výjimky z hlediska vztahů 
mezi usa a ruskou federací událostí konfrontačního charakteru, ale stala 
se naopak událostí, která dále rozšířila prostor pro kooperaci mezi dvěma 
někdejšími antagonistickými rivaly. otevřela další nové možnosti pro pokra-
čování trendu, který v poslední etapě studené války zahájili ronald reagan 
a Michail s. gorbačov. záleželo především na jejich následovnících, zda tyto 
možnosti budou náležitě využity, zda budou pokračovat a dále se rozvíjet 
kooperativní vztahy mezi usa a sovětským svazem.

4.1 ODs 1991 a její historický význam

první velkou událostí na poli vývoje mezinárodních bezpečnostních vztahů 
v době globalizace se stala operace pouštní bouře (oDs 1991), která pro-
běhla v roce 1991. bylo to v době velké euforie po rychlém ukončení stu-
dené války, v době nazývané „zlatá éra multilateralismu“. tato éra se vyzna-
čovala významnými rysy, které můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 
mezinárodněpolitické a vojenské.

4.1.1 Americké rozhodování po irácké anexi Kuvajtu
pokud jde o mezinárodněpolitické rysy, byly celkem tři. prvním z nich byla 
skutečnost, že ve vztazích mezi usa a sovětským svazem bylo již na počátku 
druhé poloviny osmdesátých let ukončeno období konfrontace (mimořádně 
důležitým mezníkem byl podpis smlouvy inF 1987, první a doposud jediné 
odzbrojovací smlouvy jaderného věku). to mělo velice pozitivní dopady ce-
losvětového charakteru, protože tím vrcholilo období kooperativních vztahů, 
které se promítlo zejména do hodnocení takových bezpečnostních hrozeb, ja-
kými byly vojenská agrese a následující okupace menšího státu a jeho anexe.

Dále to byla skutečnost, že právě v případě iráckého vpádu do kuvajtu šlo 
o zcela jasný a nepřijatelný akt agrese silnějšího státu proti slabšímu. použití 
síly na pomoc kuvajtu jakožto slabšímu proti silnějšímu iráku bylo tedy 
zcela legitimní, bylo snadno zdůvodnitelné tím, co irácký diktátor s. Husajn 
skutečně provedl. navíc bylo i legální, protože nikdo ze stálých členů rb 
osn nebyl proti nasazení vojsk s cílem vyhnat irácké okupanty z kuvajtu. 
Díky schválení celé řady rezolucí měla oDs 1991 jasný mandát rb osn 
postavený na rezolucích, jež nejprve označily iráckou agresi za hrozbu pro 
mezinárodní mír a bezpečnost (č. 660, 1990), pak daly zmocnění použít sílu 
a nakonec i „zmocnění užít všechny nezbytné prostředky“ (č. 687, 1990).

třetím významným rysem mezinárodněpolitického charakteru bylo to, že 
oDs 1991 se nestala pouze americkou operací, ale že ji uskutečnila vojska 
široké mezinárodní koalice pod vlajkou osn. Mimořádně důležité bylo pře-
devším to, že šlo o první a jedinou operaci v poválečných dějinách, které se 
zúčastnily jak usa, tak i sssr, vojska nato i někdejší Varšavské smlouvy 
a spolu s nimi i jednotky z latinské ameriky, afriky, asie, austrálie, velký 
finanční podíl nesly i srn a Japonsko. na oDs 1991 se tedy podílely všech-
ny civilizační okruhy světa.
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a vyzvali rb osn k přijetí patřičných opatření k ukončení okupace. násled-
ně sssr v listopadu 1990 schválil rezoluci rb osn č. 687, která vyzvala 
k použití všech nezbytných prostředků vůči iráku za účelem stažení irácké 
armády z území kuvajtu. na druhé straně někteří sovětští armádní představi-
telé vyzvali ke zdrženlivějšímu postoji a přehodnocení rozhodnutí o ukončení 
dodávek zbraní do iráku, jež následovalo ihned po zahájení okupace kuvajtu. 
irák byl totiž jedním z hlavních spojenců na blízkém východě a především 
důležitým odběratelem vojenského materiálu, který představoval pro sovět-
ský svaz v předchozích dvaceti letech lukrativní zdroje dolarových příjmů.1

Druhé dilema vyplynulo ze skutečnosti, že srpnové sovětsko-americké 
prohlášení a následné odsouhlasení rezoluce č. 687 sice položily základy pro 
spolupráci mezi sovětským svazem a usa, v otázce možné účasti sovět-
ských ozbrojených sil na připravované vojenské operaci vedené usa však 
převládl pod vlivem etatistického a civilizačního myšlenkového přístupu ve 
vojenském velení sssr silný odpor a pod jeho vlivem M. gorbačov nakonec 
odmítl vyčlenit pro oDs 1991 část vojenských jednotek z ozbrojených sil 
sssr. Hlavní důvody, které i přes intenzivní zájem usa na vojenské účasti 
sssr vedly k rozhodnutí neposílat vojáky a techniku do operace pouštní 
bouře 1991, byly politického a vojenského charakteru.

politickými důvody byly zejména obava o bezpečnost vlastních občanů 
pracujících v iráku, dobré a dlouhodobé vztahy s irákem, strach z negativní 
reakce muslimského světa na oDs 1991, nejistota ohledně postoje početné 
muslimské komunity uvnitř sssr k možné vojenské účasti a v neposlední 
řadě potenciálně nestabilní domácí situace. zároveň tehdejší sovětská ústava 
umožňovala prezidentovi vyhlásit válku a mobilizovat ozbrojené síly jen za 
předpokladu, že bude vojenská agrese vedena proti sssr (lambeth, 1992).

Mezi vojenské důvody pak patřily především neochota podřídit sovětské 
jednotky pod americké velení a pochybnosti některých vojenských špiček 
o úspěchu vojenské operace proti iráku, který byl kvantitativně vyzbrojen so-
větskou vojenskou technikou a protiletadlovými systémy, což mělo přivodit 
spojeným státům a jejich spojencům značné ztráty. nicméně asi nejsilnějšími 
argumenty proti sovětské účasti na oDs 1991 byly negativní reminiscence 
na nedávnou porážku sovětských vojsk v afghánistánu, ale také negativ-
ní zkušenost se silně nežádoucí přítomností sovětských okupačních vojsk 
v československu po roce 1968.

4.1.2 Reakce končícího SSSR na ODS 1991
pro sovětský svaz představovala vojenská agrese iráku vůči kuvajtu a ná-
sledně rb osn schválená vojenská operace spojených států a jejich spo-
jenců proti iráku, stejně jako sjednocení a začlenění německa do vojenských 
struktur severoatlantické aliance či odchod sovětských vojsk ze států střední 
a východní evropy, jednu z hlavních bezpečnostních a politických výzev, 
na kterou musel těsně po skončení studené války reagovat. zároveň první 
irácká válka znamenala důležitý test vztahů mezi sovětským svazem a spo-
jenými státy.

ty se na jedné straně v letech 1990–1991 v reakci na agresivní politiku 
iráku opatrně posunuly směrem od konfrontačního charakteru z dob studené 
války ke kooperativnímu jednání obou stran a uvažování hlavních politických 
představitelů, tj. sovětského prezidenta M. gorbačova a amerického prezi-
denta g. H. bushe. na druhé straně průběh a výsledek oDs 1991 nebyly pro 
sssr ve vztahu k usa zcela neproblematické a přinesly několik sporných 
reakcí ze strany vojenských a politických elit sssr. pro pochopení postoje 
sssr k oDs 1991 a událostem, které ji předcházely, je třeba se zaměřit sou-
časně na vnitřní i vnější dimenzi politiky rozhodování sssr.

V období od saddámova příkazu k vojenskému útoku a následnému obsa-
zení kuvajtu ze strany iráku do zahájení oDs 1991 byl sssr v rámci vnější 
a vnitřní dimenze politiky rozhodování postaven před dvě zásadní dilematic-
ké otázky zahraničněpolitického a vojensko-bezpečnostního charakteru. obě 
vyvolaly uvnitř tehdejšího sssr vyhrocené názorové střety ohledně zásadně 
odlišných přístupů, ve kterých se odrážel zásadní nesouhlas některých politic-
kých a vojenských představitelů s gorbačovovou politikou a s jeho přístupem 
k zahraniční a bezpečnostní politice západu a zejména pak usa.

první dilema spočívalo v tom, že političtí a vojenští představitelé sovět-
ského svazu řešili otázku postoje, jaký by měl sssr zaujmout ve vztahu 
k vojenské invazi a obsazení kuvajtu ze strany iráku. nicméně ani v tomto 
případě neexistoval mezi politickými a vojenskými elitami sssr jednotný 
názor.

na jedné straně se sssr v duchu tzv. nového myšlení M. gorbačova 
jasně postavil proti vojenskému přepadení kuvajtu iráckou armádou a již 
druhý den po tomto incidentu, tj. 3. 8. 1990, zveřejnili sovětský ministr za-
hraničních věcí eduard Ševardnadze a jeho americký protějšek James baker 
společné prohlášení, ve kterém odsoudili vojenskou invazi iráku do kuvajtu 
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oDs 1991 a události předcházející jejímu zahájení představovaly pro 
sovětský svaz jednu z hlavních vojenských, bezpečnostních a politických 
výzev a důležitý test vztahů s usa bezprostředně po skončení studené války, 
ukázaly na nejednotný vnitřní i vnější postoj sssr k této problematice. na 
jedné straně prezident gorbačov přes odpor armádních představitelů odsoudil 
iráckou agresi a následně podpořil usa v oDs 1991 s cílem vytlačit iráckou 
armádu z kuvajtu, na druhé straně však pod tlakem vojenského velení odmítl 
vyčlenit pro vojenskou operaci část ruských ozbrojených sil. přestože oDs 
1991 nevyvolala konfrontaci mezi sovětským svazem a usa, neexistoval na 
její průběh mezi politickými a vojenskými představiteli uvnitř sssr jednotný 
postoj, přičemž část z nich tuto operaci podporovala a část ji vnímala jako 
hrozbu.

4.2 Doktrinální rozcestí na počátku devadesátých let

zásadní význam pro další vývoj bezpečnostní kultury usa a sssr, resp. 
ruské federace, a také pro vývoj jejich vzájemných vztahů měl rychlý ko-
nec studené války. po něm následoval rozpad sssr a výrazné oslabení vlivu 
rF (jakožto hlavního nástupnického státu někdejšího sssr) na mezinárodní 
politiku a zejména pak na další vývoj mezinárodních bezpečnostních vztahů. 
naproti tomu usa se staly jedinou supervelmocí globalizovaného světa, je-
dinou komplexní globální mocností dnešního světa (cottey, 2007: 50) a také 
jediným státem, který pokrývá plné spektrum moci (nye, 2002). tato sku-
tečnost zcela zákonitě vyvolala doktrinální debatu o tom, jak by usa měly 
s nově vzniklým dominantním postavením ve světě nakládat, jaké cíle by si 
měly klást a jaké prostředky by měly volit k jejich dosahování.

4.2.1 USA mezi internacionalismem a intervencionismem
V doktrinální debatě na samém počátku devadesátých let se podobně jako po 
skončení druhé světové války opět vyprofilovaly dva základní přístupy. první 
z nich, jehož autorem byl lawrence eagleburger, měl internacionalistické za-
ložení a zejména pak kooperativní charakter. Důrazem na sílu příkladu a do-
sažených úspěchů a také na přesvědčivost americké inspirace pro ostatní 
státy světa se profiloval jako dokument internacionalistického založení. navíc 

V období od zahájení operace pouštní bouře 1991 až po její konec řešil 
sovětský svaz v rámci vojensko-bezpečnostní a zahraniční politiky otázku 
vlastního postoje k průběhu této operace a s ní bezprostředně spojený vztah 
k usa. podobně jako v předchozí etapě, ani v tomto období neexistovala na 
tyto otázky v rámci vnitřní i vnější dimenze politiky rozhodování jednotná 
pozice sssr. naopak toto období ještě více ukázalo na diametrální rozdíly 
mezi politikou M. gorbačova a myšlením armádních představitelů sssr.

část vojenského velení sssr se k oDs 1991 stavěla spíše kriticky a ně-
kteří armádní činitelé dokonce nepřímo podporovali irák. to potvrdila např. 
začátkem ledna 1991 zadržená sovětská loď vezoucí do iráku vojenský ma-
teriál, ale i neochota sdělit usa přesný počet dodávek sovětských zbraní pro 
irák či rozmístění irácké protivzdušné obrany. zároveň se vojenští předsta-
vitelé snažili upozornit na celou řadu nepříznivých bezpečnostních dopadů 
probíhající oDs 1991 na sovětský svaz (Villahermosa, b.d.).

Jako hlavní bezpečnostní hrozbu a riziko pro sssr označili vojenští před-
stavitelé údajné překračování mandátu rb osn ze strany usa, v němž spat-
řovali ambici spojených států vystupovat unilaterálně na úkor sssr jako 
jediná vojenská supervelmoc, ale také jejich snahu posílit vlastní pozici na 
blízkém východě a naopak oslabit vliv sssr v této oblasti. Dále se tehdejší 
armádní velení obávalo možné destabilizace iráku, jež by mohla následně 
negativně ovlivnit bezpečnostní situaci ve svazových republikách sousedí-
cích s irákem. V neposlední řadě armádní kruhy, včetně tehdejšího ministra 
obrany maršála Dmitrije Jazova, interpretovali oDs 1991 více méně jako 
střet sovětských a amerických zbraňových systémů, kdy případné vítězství 
kolice vedené usa v iráku by znamenalo porážku a selhání sovětské vojen-
ské techniky.2

politické vedení sssr v čele s prezidentem gorbačovem a ministrem 
zahraničních věcí Ševardnadzem však nepovažoval oDs 1991 za hrozbu 
pro národní bezpečnost, ale naopak jako příležitost ke zlepšení vztahů se 
západem včetně možnosti posílení ekonomické spolupráce se spojenými 
státy. prostřednictvím účasti sssr na rozhodování rb osn byl M. gorba-
čov schopen zajistit zájem amerického prezidenta g. H. bushe na udržení 
podpory sssr a uznání jeho zájmů. naopak odmítnutí sssr spolupracovat 
s osn by znamenalo návrat ke staré mezinárodní politice z dob studené války 
a vedlo by k nežádoucí izolaci sssr.
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westernizačního přístupu je možné ve VD 1993 najít také v případě ruského 
důrazu na rozvoj systému bilaterálních a multilaterálních dohod mezi státy 
o zřeknutí se mocenské politiky a zabránění použití vojenské síly.

naopak ve větší části Vojenské doktríny rF z roku 1993 najdeme prvky 
etatistického přístupu. především je najdeme v definicích faktorů, jež mo-
hou způsobit vypuknutí vojenského konfliktu, jako je vojenská moc nato 
či americká přítomnost v evropě a na Dálném východě. zadruhé se prvky 
etatistického přístupu odrážejí v tom, že se píše o možné rozsáhlé vojenské 
intervenci západu vůči rusku a sns a z toho je vyvozována potřeba zacho-
vat kvalitativní stav ozbrojených sil a jejich bojové schopnosti na úrovni za-
ručující spolehlivou ochranu životně důležitých zájmů rF. třetím projevem 
etatistického přístupu je rozhodnutí ruska používat jaderných zbraní jako 
první, tedy zásadu first use. a konečně začtvrté je to důraznější politika rus-
ka ve vztahu k zemím bývalého sssr, pro kterou dostala Vojenská doktrína 
ruské federace z roku 1993 označení jako tzv. ruská Monroeova doktrína 
v oblasti postsovětského prostoru.

V neposlední řadě ústup westernistů z klíčových pozic ruské vlády a růz-
ných ministerstev a jejich střídání kremelskými jestřáby3 a stoupenci ovlivně-
nými prvky etatistického a civilizačního myšlení byl patrný rok po uveřejnění 
VD 1993 na příkladu vojenské intervence rF v čečensku, která bez schválení 
rezoluce rb osn následně vedla k vypuknutí první rusko-čečenské války 
v letech 1994–1996. svým rozsahem a brutalitou patřil rusko-čečenský kon-
flikt, jehož zahájení bylo v rozporu s westernizačním přístupem řešení situace 
a naopak znamenalo vítězství stoupenců etatistického myšlení a představi-
telů silové politiky, kteří v něm viděli nezbytné opatření k zajištění integrity 
a bezpečnosti rF, k nejhorším v evropě od konce druhé světové války. i když 
z hlediska počtu se více nepřiměřených násilností v tomto konfliktu dopou-
štěli příslušníci federální armády, stále častěji docházelo také k případům 
brutálního zacházení s ruskými válečnými zajatci a jejich lynčování ze strany 
čečenských povstalců (souleimanov, 2012: 136 a 143).

přestože se rusko snažilo celou záležitost interpretovat jako věc ruského 
zájmu a generální tajemník nato Willy cleas a ministr obrany usa William 
perry dokonce i takto čečenskou válku jako vnitřní záležitost označili, zhor-
šující se situace v čečensku nezůstala stranou pozornosti západu. podle emi-
la souleimanova reakce západu na rusko-čečenskou válku byla proměnlivá, 
přičemž dilema západních států spočívalo jednak ve snaze nepoškodit stabilní 

otevíral prostor a možnosti pro pokračování kooperativních vztahů, vůbec se 
nevymezoval konfrontačním způsobem.

naproti tomu druhý přístup, Dpg 1992, který do nejnovějších dějin vešel 
pod pojmem Wolfowitzova doktrína, vytyčil takové cíle, jež nade vše stavěly 
dlouhodobé zájmy usa, a tím pádem obsahovaly silný potenciál konfrontač-
ního charakteru. od počátku bylo jasné, že jejich prosazování a naplňování 
jednou může vyvolat střet zájmů nejen s ruskem, ale také s dalšími státy.

V doktrinální debatě v usa na samém počátku devadesátých let se tedy 
odráželo rozcestí, na němž se usa jako jasný vítěz studené války ocitly. 
Jeden směr (eagleburgerův) na usa nahlížel jako na součást velkého mezi-
národního společenství, a proto vedl přes kooperaci se spojenci, s mezinárod-
ními organizacemi a s dalšími významnými aktéry mezinárodních bezpeč-
nostních vztahů (MbV). Druhý směr (Wolfowitzův) byl postaven především 
na tom, aby usa ovlivňovaly svět k obrazu svému a aby důrazně a asertivně 
prosazovaly své zájmy kdekoli ve světě. předpokládal, že usa budou takto 
postupovat i přes možné střety zájmů a konflikty s ostatními aktéry MbV. 
na tom, jakým směrem se usa vydají, ve velké míře závisel další vývoj 
MbV v celosvětovém měřítku a zejména pak další vývoj vztahů mezi usa 
a ruskou federací.

4.2.2 Posílení etatismu na úkor westernalismu v BSK Ruské federace
podobným vývojem prošlo i doktrinální myšlení ruska, kde od roku 1993 
nastal postupný odklon od westernizačního vlivu na formulaci ruských stra-
tegických dokumentů směrem k etatistickému a v omezené míře i civilizač-
nímu uvažování. kromě intenzivního proniknutí některých etatistických vizí 
do obsahu dokumentů doktrinálního charakteru byl silný vliv stoupenců eta-
tistického myšlení patrný také v zahraniční a bezpečnostní politice rF, a to 
i po nástupu V. putina do úřadu ruského prezidenta.

určité doznívající prvky westernizačního přístupu se vedle kVp 1993 (tzv. 
kozyrevovy doktríny) objevily např. také na několika místech Vojenské dok-
tríny rF z listopadu roku 1993. zaprvé v podobě částečného ústupu od ideo-
logického myšlení z dob sssr a přílišného zveličování bezpečnostní hrozby 
vojenského útoku na rusko ze strany západu. zadruhé ve formě konstatová-
ní, že hrozba globální války ustupuje a pravděpodobnost vypuknutí světové 
války je minimální. zatřetí v ruské preferenci diplomatických prostředků 
při řešení sporů a k ochraně národních zájmů rF. a konečně začtvrté vliv 
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stupňovali nátlak na tehdejší administrativu a nastavovali parametry pro ob-
dobí po návratu republikánů.

Vytvářeli velice dilematický mentální obraz, podle kterého spojené státy 
před sebou měly jen dvě možnosti. první z nich měl být pokles americké síly, 
nárůst chaosu ve světě a nebezpečné 21. století, zatímco ten druhý nabízel 
reaganovské využívání americké síly a její morální vůdcovství. neokonzer-
vativci jednoznačně upřednostňovali druhou možnost, i bez ohledu na to, že 
mohla narušit kooperativní atmosféru a vést naopak ke konfrontaci.

nosným námětem neokonzervativního proudu se stal režim saddáma Hu-
sajna v iráku. čelní představitelé neokonzervatismu stále silněji zpochybňo-
vali clintonovu politiku zadržování a stále důrazněji volali po vojenském svr-
žení saddámova režimu. Jejich klíčové dokumenty, pnac 1996 a Otevřený 
dopis prezidentovi USA z 26. 1. 1998, trvale stupňovaly nátlak na clintonovu 
administrativu, a tím i ovlivňovaly její přístup k bezpečnostním hrozbám. 
Důrazně prosazovaly konfrontační přístup k bezpečnostním hrozbám, kterým 
usa čelily, zejména pak k hrozbě saddámova iráku.

kritika ze strany neokonzervativního proudu se stupňovala zejména bě-
hem druhého clintonova období a zeslábla jen v jednom případě. tím bylo 
zahájení vzdušné války proti tehdejší Jugoslávii, jež do dějin vešla pod ozna-
čením operace spojenecká síla 1999. ta se ve srovnání s operací pouštní 
bouře 1991 vyznačovala několika změnami negativního charakteru. přede-
vším neměla zmocnění užít všech nezbytných prostředků (proti byly ruská 
federace a čínská lidová republika), a tak nebyla legální. navíc nebyla zá-
ležitostí tak širokého mezinárodního společenství, ale byla akcí usa a je-
jich spojenců v rámci severoatlantické aliance. a konečně zatřetí, a to je asi 
nejzávažnější, byla akcí vysloveně konfrontačního charakteru hned ve dvou 
směrech. především to bylo ve vztahu k srbsku, jakožto klíčové části teh-
dejší Jugoslávské republiky. ale byla to akce konfrontačního charakteru i ve 
vztahu k ruské federacei, vzhledem k civilizační (pravoslavné) spřízněnosti 
se srbskem. a v důsledku toho měla velice negativní dopady na další vývoj 
americko-ruských vztahů.

prezident clinton se tedy z pohledu bezpečnostní kultury od svého před-
chůdce odlišil větší návazností na jeffersonovskou tradici, tedy na podporu 
svobody a demokracie ve světě. snahou o získávání nových pozic ve světě 
a zejména pak nových trhů rozvíjel hamiltonovskou tradici, jež na stabilní 

vztahy s ruskou federací, jednak západ nechtěl svoji ostrou kritikou zhoršit 
již tak nestabilní vnitřní politickou situaci ruska.4 tím se chtěl vyvarovat 
stavu, jenž by nahrával protivníkům prezidenta b. Jelcina, který v roce 1996 
v prezidentských volbách obhajoval svůj post (tamtéž: 143–144).

Doktrinální myšlení ruska tedy v první polovině devadesátých let prošlo 
několika zásadními změnami. od silného vlivu westernistů v letech 1991–
1992/1993, přes jejich částečný ústup, který byl patrný v tzv. kozyrovově 
doktríně z dubna 1993, ale také ve Vojenské doktríně rF z listopadu 1993, 
až po nástup přívrženců etatistického a civilizačního myšlení a stoupenců 
silové politiky (tzv. siloviků), jejichž vliv na bezpečnostní politiku ruska byl 
zřejmý během první rusko-čečenské války v letech 1994–1996. zároveň se 
tento nový kurz myšlení projevil i v ruské zahraniční politice, jež začala být 
ve vztahu k západu více asertivní.

4.3 první posun ke konfrontaci během druhého clintonova období

otevřený prostor pro pokračující kooperaci zůstával i během prvního man-
dátu 42. prezidenta usa, kterým byl bill clinton (1993–2001), jenž sice 
usiloval o udržení postavení a prestiže jediné supervelmoci (a jiný, menší či 
skromnější cíl si ani vytyčit nemohl), ale i tak ve svém prvním období kladl 
rozhodující důraz nikoli na vojenské, ale především na ekonomické a ob-
chodní nástroje síly a působení usa ve světě. b. clinton tedy ve svém prv-
ním období intervenoval ekonomicky a obchodně, ale s výjimkou somálska 
neintervenoval vojensky.

4.3.1 Asertivní pojetí teorie demokratického míru v období Clintonovy 
administrativy
ale počínaje druhým volebním obdobím prezidenta clintona začala sílit aser-
tivnost a také vliv neokonzervativního proudu, který se vyprofiloval svébyt-
nou interpretací teorie demokratického míru (tDM). američtí neokonzerva-
tivci svým důrazem na individualismus, šíření demokracie ve světě, volný trh 
s téměř neomezenými státními zásahy, na americkou výjimečnost (excepti-
onalism), na návrat k dědictví r. reagana (hard line policy) a v neposlední 
řadě na militantní unilateralismus při prosazování amerických zájmů ve světě 
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se západem a vedly k většímu důrazu na ruskou národní bezpečnost, byly 
minimálně tři.

prvním faktorem, který negativně ovlivnil ruské vztahy se západem, bylo 
východní rozšíření nato o nové členské státy, kterými se v březnu 1999 
staly česká republika, Maďarsko a polsko. přestože si rusko uvědomova-
lo svoje meze vlivu na světovou politiku a především minimální schopnost 
změnit tento stav, označilo rozšíření nato směrem k ruským hranicím za 
neakceptovatelné a také jako jednu z hrozeb národní bezpečnosti rF.

Druhým negativním faktorem se stalo letecké bombardování srJ koncem 
března 1999 vojenskými silami nato v rámci oaF 1999, kterému se rusko 
snažilo za každou cenu zabránit. političtí představitelé rF v čele s ministrem 
zahraničních věcí i. ivanovem,5 premiérem J. primakovem a v omezené míře 
i prezidentem b. Jelcinem proto vyvíjeli řadu měsíců před zahájením operace 
diplomatické úsilí ve vztahu k usa, eu, ale především vůči prezidentovi 
srJ slobodanu Miloševićovi s cílem předejít vojenskému řešení situace. zá-
roveň rF nejprve v březnu 1998 schválila rezoluci rb osn č. 1160, která 
uvalila embargo na dovoz zbraní do srJ, a následně v září 1998 ruská vláda 
podpořila také rezoluci rb č. 1199, která podobně jako předchozí pohrozila 
dalšími opatřeními k nastolení míru a stability v regionu a poprvé vyzvala 
k vyslání mezinárodní monitorovací komise do kosova. rusko ovšem svoji 
podporu oběma rezolucím rb osn podmínilo požadavkem v podobě práv-
ního závazku, že tyto rezoluce nebudou interpretovány jako zmocnění pro 
užití vojenské síly vůči srJ (smith, 2006: 77–79).

nicméně jakmile v období od únoru do března 1999 skončilo neúspěchem 
několik kol jednání o kosovu, během nichž se nepodařilo přesvědčit prezi-
denta Miloševiće, aby přijal dohodu o kosovu a o rozmístění cizích vojen-
ských sil v provincii, nato se rozhodlo pro oaF 1999, která byla zahájena 
24. března bombardováním srJ. ruská federace na jedné straně vojenskou 
akci ostře odsoudila a ruský premiér J. primakov v reakci na ni zrušil svoji 
pracovní návštěvu usa, když v během cesty nařídil obrátit letadlo zpět do 
ruska, na druhé straně rF i během vojenské operace pokračovala ve své 
diplomatické činnosti. Jejím výsledkem bylo začátkem června 1999 uzavření 
mírové dohody o poválečném řešení situace v kosovu mezi zvláštním před-
stavitelem ruska pro konflikt v Jugoslávii Viktorem černomyrdinem a fin-
ským prezidentem Martti ahtisaarim, kterou společně s rezolucí rb osn 

mezinárodní uspořádání nahlíží jako na jednu ze základních podmínek pro 
naplňování amerických ekonomických i politických zájmů ve světě. neměl 
snahu vstupovat do mezinárodních konfliktů a válek, jež by mohly mít ne-
gativní důsledky. ale v závěru svého druhého mandátu podnikl jeden krok 
vysloveně konfrontačního charakteru, když podlehl jednostrannému přístupu 
k procesu násilného rozpadu někdejší Jugoslávie a neodolal pokušení využít 
vojensko-technologickou převahu k prosazení amerického řešení.

4.3.2 Primakovova doktrína jako ruská odpověď
Velmi podobná situace panovala také v rusku, kde na úkor definitivního 
odchodu příznivců westernizačního přístupu sílil vliv etatistického a civi-
lizačního myšlení v zahraniční a bezpečnostní politice. ten pokračoval i ve 
druhém volebním období prezidenta b. Jelcina (1996–1999), jehož pozice 
naopak postupně slábla na úkor tzv. jestřábů kremlu a stoupenců silové po-
litiky. tento obrat pak byl završen výměnou „prozápadního“ andreje kozy-
reva za Jevgenije primakova na pozici ministra zahraničních věcí v roce 1996 
a premiéra rF v období 11. 9. 1998–12. 5. 1999. zahraniční a bezpečnostní 
politika rF pod vlivem tzv. primakovovy doktríny, která představuje syntézu 
prvků etatistického a civilizačního přístupu myšlení, byla charakterizována 
snahou o přeměnu pozice ruska ve „vyvažující velmoc“, jež se projevovala 
jak v regionálním, tak v globálním měřítku.

Hlavní představy tzv. primakovovy doktríny se následně objevily v kon-
cepci národní bezpečnosti ruské federace z prosince 1997, která jasně zdů-
raznila, že rusko usiluje o multipolární uspořádání světa, kde bude jako 
„vyvažující velmoc“ jedním z vlivných center. současně s tím knb 1997 
obhajovala význam ruských ozbrojených sil a potřebu zajištění jaderného 
odstrašování, které představuje efektivní prostředek sebeobrany a účinný 
nástroj k zabránění vypuknutí nukleární nebo konvenční války, a zmínila, že 
rF si po vyčerpání nevojenských opatření vyhrazuje právo použít vojenskou 
sílu, včetně jaderných zbraní, k ochraně země a svých spojenců v případě 
vypuknutí ozbrojeného konfliktu nebo svého napadení.

V neposlední řadě pod vlivem tzv. primakovovy doktríny sílila v ruské 
zahraniční a bezpečnostní politice stále více asertivnost vůči západu, byť 
si ruská federace byla velmi dobře vědoma svojí finanční a ekonomické 
závislosti na západních státech. Faktory, jež zapříčinily zhoršení vztahů rF 
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a února 2000 znovudobytí čečenského hlavního města grozného a koncem 
února 2000 opětovné ovládnutí velké části separatistického regionu čečenska 
federálními jednotkami rF. na rozdíl od první čečenské války, byla druhá če-
čenská válka ze strany západu kritizována s menší intenzitou a po 11. 9. 2001 
pak západ ruskou vládu a prezidenta V. putina za politiku v čečensku přestal 
prakticky kritizovat.

Druhé volební období prezidenta b. Jelcina tedy potvrdilo předchozí vý-
voj, charakterizovaný sílícím vlivem stoupenců etatistického přístupu a za-
vršený nástupem J. primakova na post ministra zahraničních věcí ruska. 
V duchu tzv. primakovovy doktríny, jejíž prvky se objevily ve znění knb 
1997, se mělo rusko přeměnit ve velmoc vyvažující politiku usa, byť si 
J. primakov uvědomoval ruskou závislost na finanční pomoci západních států 
a oslabení ruského vlivu ve světové politice, což potvrdilo pozdější rozšíření 
nato v březnu 1999 a následná operace aF 1999.

4.4 Teroristické útoky ze 11. září 2001 a jejich dopad na bsk usa 
a ruské federace

Významnou událostí zlomového charakteru se staly teroristické útoky na 
usa 11. 9. 2001 a návazně pak i reakce usa. samotné útoky vytvořily si-
tuaci, za které by musela důrazně odpovědět jakákoliv americká administ-
rativa, jež by zrovna byla u moci. rozhodující význam pro další vývoj ne-
jen usa, ale mezinárodní bezpečnostní vztahy na celosvětové úrovni měla 
ta skutečnost, že tehdejší administrativa nevyužila potenciál a hlavní myš-
lenky memoranda, které hned po skončení studené války zkoncipoval l. ea-
gleburger, jenž na svět po roce 1990 nahlížel jako na složitější ve srovnání 
s minulostí, nikoli jako nebezpečnější. neprosadil se přístup internacionalis-
tického založení posuzujícího svět v jeho komplexnosti a považujícího další 
státy především za partnery.

4.4.1 Doktrinální přístupy USA
po 11. 9. 2001 se naopak prosadil přístup se státocentristickým založením vy-
cházející z tzv. Wolfowitzovy doktríny. Jeho podstatou byly tři dlouhodobé 
cíle: zabránit tomu, aby vznikla nějaká velmoc, která by pro usa mohla před-
stavovat stejnou hrozbu, jakou byl v době studené války sssr; nedopustit, 

č. 1244 opravňující mezinárodní civilní a vojenskou přítomnost v kosovu 
schválil 10. června srbský prezident s. Milošević (averre, 2009).

přestože rusko s rezolucí rb osn č. 1244 souhlasilo, podnikla násled-
ně rF jeden velmi nečekaný krok, který měl s největší pravděpodobností 
demonstrovat ruské odhodlání aktivně vystupovat při řešení dané situace 
v kosovu. Den před zahájením oficiálního rozmisťování mírových jednotek 
nato v rámci mise kFor, obsadilo z 10. na 11. června na 200 ruských 
vojáků, kteří předtím působili jako mírový kontingent pod praporem sFor 
v bosně a Hercegovině, kosovské letiště v prištině. po tomto incidentu ná-
sledovala intenzivní jednání mezi představiteli usa a nato a ruska, která 
ukázala na nejednotnost ruské politiky. zatímco i. ivanov celou záležitost 
interpretoval jako chybu, b. Jelcin toto tvrzení odmítl a potvrdil rozhodnutí 
o rozmístění ruských vojáků. Výsledkem předchozího jednání byla dohoda, 
podle které ruské mírové jednotky v kosovu nebudou působit pod velením 
nato a zároveň budou rozmístěny po celé oblasti (gallis, 1999: 11).

operace spojenecká síla 1999 přinesla pro rusko několik zásadních a zá-
važných poznatků. zaprvé, oaF 1999 přesvědčila rF o rostoucím vlivu 
nato a jeho připravenosti použít vojenskou sílu za hranicemi svého obran-
ného okruhu, a to bez schválení rb osn. zadruhé, bombardování srbska 
jednotkami nato potvrdilo nejhorší obavy rF, že jeho názor v rámci stálé 
společné rady nato–rusko i mimo ni má jen minimální váhu. zatřetí, oaF 
1999 poukázala na snížení významu a vlivu rF ve světové politice a potřebu 
budovat zahraniční politiku nezávislou na západě.

a konečně třetím faktorem bylo v srpnu 1999 zahájení dalších ruských 
vojenských operací proti čečenským rebelům. „konkrétní záminkou se stal 
vpád čečenských ozbrojenců do Dagestánu, kde rebelové pod vedením pol-
ních velitelů Šamila basajeva a Jordánce chattába hodlali vytvořit islámský 
stát. Malá podpora místních obyvatel i odvetný útok ruské armády přivedly 
akci islámských rebelů k nezdaru“ (Švankmajer, 2008: 501). V počáteční 
fázi konfliktu, jenž stejně jako první rusko-čečenská válka neměl legalizaci 
rezolucí rb osn, byly, podobně jako v případě intervence nato v srbsku, 
nejprve využity letecké nálety, po kterých následovala rozsáhlá pozemní in-
tervence. „ruské jednotky systematicky obsazovaly okres za okresem, vedly 
tu regulérní polní válku s využitím letectva a těžkých zbraní a poté se uchy-
lovaly k taktice tzv. dočišťování, tedy armádně-policejních šťár na vojensky 
dobytých územích“ (tamtéž). Výsledkem této taktiky bylo na přelomu ledna 
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globálních teroristů. tyto způsoby by byly použitelné především v zemi, 
jež by se vyznačovala následujícími hlavními rysy: rozlehlé území s nízkou 
lidnatostí, zastaralá výzbroj protivzdušné obrany (s účinností omezenou na 
velmi krátký a krátký dosah), daný stát poskytl útočiště mezinárodní teroris-
tické organizaci a nastolil diktaturu extremistů, jejíž nařízení a zákazy ge-
nerují sílící vnitřní opozici, která se pak může stát účinným spojencem i ve 
vojenské oblasti.

Vojenský úder na afghánistán nevyvolal žádné zásadní protesty meziná-
rodní veřejnosti, nebyl hodnocen jako kontroverzní, nezatížil mezinárodní 
bezpečnostní vztahy.

4.4.2 Druhá válka proti Iráku
Mnohem významnější se stala druhá irácká válka, tedy operace irácká svo-
boda 2003 (oiF). z hlediska bezpečnostní kultury mělo rozhodující význam 
to, že tento vojenský úder na irák si nevynutili vojáci, ale vedoucí činitelé 
americké administrativy, pro něž se válka stala ústředním rysem politických 
reakcí. Válka proti iráku se stala výsledkem střetu váhavých válečníků s ci-
vilisty-jestřáby, kteří (zejména pak ministr obrany rumsfeld a jeho náměstek 
Wolfowitz) velice neomaleně vstupovali do rozhodovacího procesu vojáků, 
zlehčovali varování před iráckým odporem a možným odbojem, odmítali se 
zabývat požadavky generálů na zajištění poválečné stabilizace, sami rozho-
dovali o tom, kolik sil je pro oiF 2003 třeba a jaké jednotky mají být nasa-
zeny. tím došlo k jakémusi militarismu naruby: důraz na válku nevnucovali 
vojáci politikům, ale přesně naopak – vnutila jej administrativa 43. prezi-
denta usa vojákům.

Druhá válka proti iráku ukázala, že se g. W. bush a jeho nejbližší spo-
lupracovníci řídili hlavními myšlenkami tzv. Wolfowitzovy doktríny. zcela 
vědomě prosazovali aktivistickou politiku přeměny světa za použití vojenské 
síly a pro její uplatňování bez ohledu na stanoviska a zájmy mezinárodních 
organizací, jiných států a dokonce i přes výhrady svých spojenců.

ale zcela jinak se oiF 2003 jeví z hlediska strategické kultury. američtí 
vojáci naprosto správně vyhodnotili jak fyzický, tak i morální stav a možnosti 
iráckých vojsk, velice dobře posoudili význam zastaralosti irácké výzbroje 
i taktiky, jejich demoralizace a neochoty bojovat za zcela zprofanovanou 
diktaturu. Díky tomu nenarazili na žádný zásadní odpor, ve vzdušné fázi 
bojů velice rychle vyřadili nejvýznamnější zbraňové systémy iráckých vojsk 

aby nějaká nepřátelská mocnost ovládla region, jehož zdroje by mohla vy-
užít k tomu, že by se stala velmocí světového rozměru; nepřipustit, aby se 
na mezinárodní scéně objevil nějaký stát nebo skupina států, které by ome-
zovaly svobodu jednání spojených států kdekoli ve světě. Všechny klíčové 
myšlenky Wolfowitzovy doktríny se pak odrazily v doktrinálních dokumen-
tech schválených v usa po roce 2001.

prvním z nich byla nss 2002, jejímž charakteristickým rysem se stalo 
odhodlání udržet na neomezeně dlouhou dobu vojenskou převahu usa nad 
zbytkem světa. to byl nesporný projev militarismu, velkého důrazu na po-
tvrzení ústřední úlohy vojenské síly usa a na odhodlání budovat a udržovat 
obranyschopnost mimo dosah jakéhokoli vyzyvatele. zároveň s tím prosadilo 
zaměření na preempci v přístupu k hlavním bezpečnostním hrozbám světa 
po 11. 9. 2001.

Dále se v dikci nss 2002 odrazil velký důraz na unilateralismus na úkor 
multilaterálních přístupů, které byly tak příznačné pro administrativu g. H. 
bushe po skončení studené války. unilateralismus se projevil jak v přístupu 
k osn a k její radě bezpečnosti, tak i v jednání se spojenci a s ostatními 
státy světa.

Dalším důležitým doktrinálním dokumentem se stala národní strategie 
boje proti šíření zHn (nscWMD) z prosince 2002, která přinesla rozdělení 
zemí usilujících o získání jaderných zbraní na dvě skupiny. Vedle tzv. de facto 
proliferátorů vyjmenovala i skupinu tzv. nepřátelských proliferátorů, mezi 
nimiž se na prvním místě jako nejnaléhavější hrozba ocitl irák. tento doku-
ment fakticky vyhlásil záměr vojensky napadnout irák a stal se manifestací 
odhodlání postupovat tváří v tvář bezpečnostní hrozbě nasazením vojenské 
síly preemptivně.

prvním vojenským naplněním zásad bushovy doktríny se stala operace 
trvalá svoboda 2001 (oeF). Jejím hlavním přínosem bylo skoncování se 
stavem, za kterého síť mezinárodních teroristů ovládla jeden stát a přeměnila 
jej ve své rukojmí i ve svou základnu, kterou pak zneužívala pro nepřímou 
a mimořádně nebezpečnou strategii. afghánistán jako stát přestal být hroz-
bou, a tím se výrazně snížila nebezpečnost mezinárodního terorismu, i když 
hrozba globálního terorismu jako taková ani zdaleka nezanikla.

na vojenském poli oeF 2001 ukázala, jaké způsoby vedení ozbrojeného 
konfliktu by se mohly ve větším či menším rozměru znovu použít pouze 
v případě boje nad územím státu, který by se mohl stát základnou pro síť 
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zaprvé, upřednostňováním multilateralismu a multipolárního uspořádání 
světa, jež jsou podle rF ohrožovány unilaterální politikou západních států 
a jejich snahou o oslabení existujícího mechanismu zajištění mezinárodní 
bezpečnosti. zadruhé, větším důrazem na vnitřní a vnější hrozby národní 
bezpečnosti, kde vedle mezinárodního terorismu nebo šíření zHn zmínily 
knb 2000 a VD 2000 nepřímo také vojenské rozhodování nato. zatřetí, 
prosazováním jaderného odstrašování, přičemž rF si ponechává právo prv-
ního použití jaderných zbraní. Jak VD 2000, tak knb 2000 umožňovaly užití 
jaderných zbraní k zajištění národní bezpečnosti v případě, že všechna ostatní 
opatření selžou. začtvrté, preferováním spíše nevojenských prostředků řešení 
a předcházení vzniku konfliktu, kdy podle VD 2000 bylo rF připravena po 
dohodě s usa a dalšími státy snížit svůj jaderný arzenál.

4.4.4 Ruské reakce na operace Trvalá svoboda 2001 
a Irácká svoboda 2003
klíčovou událostí ve vztazích mezi ruskou federací a západem se staly te-
roristické útoky na usa z 11. 9. 2001, po kterých ruský prezident putin 
opakovaně vyzval mezinárodní společenství ke společnému boji proti glo-
bálnímu terorismu a definoval zapojení ruska při plánovaných protiteroris-
tických operacích v afghánistánu. Důvody, které vedly V. putina k podpoře 
usa ve válce v afghánistánu, byly zcela pragmatické. zaprvé, V. putin vi-
děl v teroristických útocích příležitost k posílení domácího a mezinárodního 
postavení a ospravedlnění své koncepce bezpečnostních hrozeb. zadruhé, 
využil událostí z 11. září k přebudování a zintenzivnění vztahů s usa, jež 
společně s nato považovaly rF za rovnocenného partnera v boji proti glo-
bálnímu terorismu. zatřetí, od účasti rF v protiteroristické koalici očekával 
podporu ruské politiky v čečensku ze strany západu. začtvrté, rusko si od 
své podpory usa slibovalo zlepšení ekonomické pozice, především v sou-
vislosti s plánem na zvýšení prodeje nerostných surovin do nových zemí. 
zapáté, oeF 2001 byla schválena rezolucí rb osn, které rF přisuzuje klí-
čový význam.

Jestliže rusko po útocích z 11. září podpořilo usa v boji proti globál-
nímu terorismu a poskytlo svoji pomoc při následných protiteroristických 
operacích, pak se v souvislosti s unilaterálním rozhodnutím usa o přípravě 
vojenského útoku na irák postoj V. putina částečně změnil. ruská federace 
na jedné straně následnou vojenskou operaci iF 2003, která demonstrovala 

a během pozemní fáze bojů mistrně uplatňovali strategii rychlých obchvatů 
hlavních ohnisek odporu iráckých vojsk, který nakonec měl spíše symbolický 
charakter.

oiF 2003 se tedy stala dalším potvrzením vojenskotechnologické vyspě-
losti ozbrojených sil usa. projevilo se to v několika hlavních směrech. prv-
ním z nich bylo nasazení přesně naváděné munice – na ni připadalo 70 % 
všech uskutečněných úderů ve srovnání s 15 % při operaci pouštní bouře 
v roce 1991. Dále to bylo maximálně možné využití předností počítačově 
řízené války (ncW), díky které se po shromáždění a rychlém vyhodnocení 
spolehlivých zpravodajských informací dosáhlo dokonalé souhry mezi všemi 
jednotkami. američtí vojáci tak dokázali ovládnout klíčová strategická místa 
během pouhých tří týdnů. Ve velice krátké době dosáhli naprosté kapitulace 
irácké armády, a tím politické zadání, kterým bylo svržení režimu saddáma 
Husajna, beze zbytku splnili. Vzdušně-pozemní operace v iráku byla naplá-
nována jako operace se silným vojenským i psychologickým účinkem (ebo), 
jako operace nazývaná shock and awe. ta otevřela novou etapu při naplňo-
vání vojenských zásad bohatých zemí – využití technologického náskoku 
k vytvoření zdrcující převahy, jež umožní rychlé a úplné zničení nepřítele.

4.4.3 Ruská reakce na 11. září 2001 a doktrinální dokumenty
po nástupu Vladimira putina do funkce prezidenta začátkem roku 2000 měly 
na vztahy mezi rF a západem, zejména s usa, zásadní vliv dvě události. 
prvními událostmi byly nejprve teroristické útoky z 11. 9. 2001, po kterých 
se rusko postavilo na stranu států v boji proti terorismu, a poté následná vo-
jenská operace trvalá svoboda 2001, které přinesly zlepšení a posílení vzá-
jemné spolupráce. Druhou událostí byla vojenská operace irácká svoboda 
2003, která naopak vedla k poškození a zhoršení vztahů mezi rF a usa.

první rok prezidentství V. putin, jehož politika tzv. nového realismu byla 
syntézou westernizačního a etatistického přístupu, se ve vztahu k západu nesl 
spíše v protichůdných tendencích. na jedné straně putin uznal význam západ-
ních států a v souladu s konceptem rF coby pragmatické velmoci obhajoval 
vztahy se západem. na druhé straně všechny tři strategické dokumenty, tj. 
knb 2000, VD 2000 a kVp 2000, které byly uveřejněny během roku 2000, 
„viděly“ v politice západu a nato možné nebezpečí pro ruskou federaci. 
z pohledu bsk se tyto dokumenty vyznačovaly několika charakteristickými 
rysy.
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teroristické útoky z 11. 9. 2001 a následující dvě vojenské operace v af-
ghánistánu 2001 a iráku 2003 pod vedením usa vytvořily v rusku po ná-
stupu Vladimira putina do funkce prezidenta principiálně rozdílnou sociální 
a politickou atmosféru. z pohledu bezpečnostní a strategické kultury ruské 
federace je možné v postoji V. putina ve vztahu k oeF 2001 a oiF 2003 najít 
několik společných, ale i rozdílných prvků. zaprvé, v případě oeF 2001 se 
rF postavilo pro použití vojenské síly (hard power) v boji proti terorismu 
jako globální bezpečnostní hrozbě, v případě oiF 2003 prosazovala rF spíše 
diplomatické a politické řešení (soft power) a vojenské užití síly odsoudilo. 
zadruhé, v obou případech prosazovala rF při řešení dané situace multilate-
ralismus a schválení rezoluce ze strany rb osn. zatřetí, jestliže v případě 
oeF 2001 byla rF ochotna souhlasit s unilaterální politiku usa, ve kte-
ré dokonce viděla novou příležitost ke zvýšení vlastní mezinárodní pozice, 
v případě oiF 2003 nebyl americký unilateralismus ze strany rF tolerován.

4.5 bushova doktrína jako vyvrcholení konfrontačního přístupu

4.5.1 Historický význam Bushovy doktríny
základním rysem bushovy doktríny bylo odhodlání prosazovat vlastní před-
stavy o mezinárodním uspořádání bez ohledu na názory jiných států či mezi-
národních organizací a v plném rozsahu přitom používat jakékoli prostředky, 
včetně vojenských. Jejími pilíři byly důraz na vnitropolitické uspořádání států 
dnešního světa (jakýkoliv vytipovaný diktátorský a nekooperativní režim 
mohl být označen za bezpečnostní hrozbu pro usa a v důsledku toho i vo-
jensky svržen a nahrazen jiným a daná země mohla být po určitou dobu vo-
jensky okupována), odhodlání prosazovat „novou, důraznou politiku“, zahr-
nující i vedení preventivních válek, unilateralismus (zejména pak odhodlání 
přecházet jakékoliv námitky spojenců, pokud to usa budou považovat za 
nezbytné k dosažení svých strategických cílů), všeobecně přezíravý přístup 
k mezinárodním pravidlům, smlouvám a bezpečnostním partnerstvím a v ne-
poslední řadě pak důraz na uchování americké hegemonie v dnešním světě 
(zejména odhodlání nedopustit nástup nějakého nového vyzyvatelem, tedy 
udržování vojenské síly usa mimo dosah jakéhokoli vyzyvatele).

V bushově doktríně a zejména v jejím naplňování se tedy odráželo odhod-
lání uskutečňovat vlastní představy o mezinárodním uspořádání bez ohledu 

nový směr zahraniční a bezpečnostní politiky usa po 11. září, odsoudila, na 
druhé straně se ovšem nesnažila vyvolat s usa otevřenou roztržku. podobně 
jako v případě ruské podpory oeF 2001, i v případě ruské kritiky vůči druhé 
válce proti iráku lze nalézt několik důvodů.

zaprvé, rF se obávala, že v důsledku amerického vítězství v iráku dojde 
k dalšímu zvýšení politické a vojenské moci usa ve světě, přičemž se jí ne-
líbilo postupné stupňování vlivu a bezpečnostní spolupráce usa se zeměmi 
střední asie, tedy v oblasti, kterou rF považuje za sféru svého strategického 
zájmu. zadruhé, rF se obávala snížení vlastního politického a ekonomického 
vlivu ve světě v důsledku unilaterální politiky usa, která byla v rozporu 
s ruským konceptem multilateralismu. zároveň rF obvinila nato ze zneuží-
vání boje proti globálnímu terorismu k oslabení ruské vojenské moci. zatřetí, 
rF se po celou dobu snažila přenést řešení situace kolem iráku na půdu rb 
osn, kde má právo veta a mohla případné jednání o vojenské intervenci do 
iráku zablokovat nebo se zdržet hlasování. následnou oiF 2003 bez rezoluce 
rb osn rusko vnímalo jako pokus spojených států o oslabení pozice osn 
a podkopání mezinárodních bezpečnostních vztahů. začtvrté, rF bylo jas-
né, že vojenské řešení situace ohrozí jeho vlastní ekonomické a energetické 
zájmy v iráku. Vedle toho se rusko obávalo, že oiF 2003 prudce sníží ceny 
ropy, na jejímž prodeji je ruská ekonomika silně závislá.

Vojenská intervence do iráku v březnu 2003 způsobila také několik změn 
v ruské zahraniční a bezpečnostní politice. zaprvé došlo k částečné změ-
ně postoje rF vůči spojeným státům, ačkoliv spolupráce obou zemí nadále 
pokračovala. zadruhé, rF se ve své zahraniční politice orientovala více na 
vybrané evropské země, zejména Francii a německo, jež se stavěly proti vo-
jenské intervenci. zatřetí došlo k dalšímu posílení bezpečnostní politiky rF, 
která vnímala globální terorismus jako vážnou hrozbu národní bezpečnosti 
a boj proti němu považovala za jednu z bezpečnostních priorit.

rozdílný postoj V. putina k oběma vojenským operacím, tj. oeF 2001 
a oiF 2003, byl doprovázen také odlišným názorem jednotlivých myšlenko-
vých přístupů uvnitř rF. zaprvé, westernisté souhlasili s ruskou podporou 
oeF 2001, ale v oiF 2003 shledali nebezpečný precedens. zadruhé, stoupen-
ci etatistického přístupu viděli v oeF 2001 příležitost pro posílení vztahů rF 
s usa, naopak v oiF 2003 spatřovali hrozbu pro ruské zájmy v muslimských 
zemích. zatřetí, stoupenci civilizačního přístupu považovali oeF 2001 a oiF 
2003 za nástroj g. W. bushe jak vytvořit z usa globální velmoc.
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moderních ozbrojených sil s geopolitickým významem k provádění operací 
v oblastech životně důležitých pro ekonomické a politické zájmy rF.

právě otázka modernizace ruských ozbrojených sil, ale také potřeba aktua-
lizace ruských strategických dokumentů se po teroristických útocích v Mosk-
vě v roce 2002 a o dva roky později v beslanu staly jedním z prioritních témat 
na konci prvního a na začátku druhého funkčního období V. putina. nicméně 
ani k revizi dokumentů, jež měly reflektovat posílené zapojení ozbrojených 
složek v boji proti terorismu, ani k reformě ozbrojených sil, která do roku 
2015 počítala s vybavením armády moderními systémy zbraní v poměru 
70 % moderních ku 30 % zastaralých zbraní, nakonec nedošlo.

Hlavní důvody neúspěchu lze nalézt jednak v nedostatku skutečného záj-
mu ze strany V. putina, ale především v rozporu mezi různými politickými 
představiteli, jakým způsobem by se vojenská reforma měla ubírat. Jednou 
možností bylo rozhodnutí budovat menší a profesionální armádu západního 
vzoru, druhou možnost představovalo pokračování ve výstavbě a udržování 
velkých konvenčních sil spolu s modernizací jaderných zbraní strategického 
odstrašování.

částečně pod vlivem oiF 2003 a tzv. bushovy doktríny byla publikována 
bko 2003, která vyjádřila konfrontační tón vůči severoatlantické alianci 
a v reakci na jeho strategii rozšiřování zdůraznila význam ozbrojených sil 
a jaderného odstrašovaní pro ruskou federaci. přestože bko 2003 měla 
být doplněna revizí většiny klíčových strategických dokumentů a reformou 
ozbrojených sil rF, představujících otázku vojenského významu a zásadního 
charakteru co do směřování ruské bezpečnostní a zahraniční politiky, nebyla 
nakonec odpovídající opatření k této přeměně během putinova prezidentství 
provedena.

4.5.3 Doktrinální reakce Ruské federace
nicméně ani pod vlivem částečného přehodnocení bushovy doktríny a po-
stupné změny bezpečnostní a strategické kultury usa, která směřovala 
k menšímu důrazu na militarismus a unilateralismus, se nepodařilo zlepšit 
vztahy západu s ruskou federací, jejíž zahraniční a bezpečnostní politika 
se v té době naopak vyznačovala větší asertivitou a konfrontací. tento trend 
potvrdil dokument s názvem „přehled zahraniční politiky ruské federace“ 
z března 2007, který na různých místech zdůraznil překážky bránící spolu-
práci ruska se západem.

na názory jiných států či mezinárodních organizací. zároveň byly tyto před-
stavy naplňovány jakýmikoli prostředky, včetně vojenských. souhrnným 
charakteristickým rysem této doktríny se stalo propojení mezi šířením svo-
body a demokracie jako cílem a užíváním vojenské síly jako nástrojem.

bushova doktrína a její praktické naplňování se z pohledu bsk vyzna-
čovaly zveličováním bezpečnostních hrozeb, militarismem, který vnucovali 
politici vojákům, výrazným unilateralismem a snahou zásadně přeměnit is-
lámský svět, zejména pak oblast bsV. uplatnění bushovy doktríny během 
druhé irácké války vedlo ke zhoršení vztahů s ruskou federací a navíc velmi 
vážně poznamenalo i vztahy usa s jejich vlastními spojenci v rámci nato.

4.5.2 Ruské reakce na Bushovu doktrínu
V reakci na bezpečnostní události po 11. 9. 2001 spojené s globální válkou 
proti terorismu a oeF 2001 a oiF 2003, ale částečně také pod vlivem tzv. 
bushovy doktríny, uveřejnil 2. 10. 2003 ruský ministr obrany ivanov do-
kument doktrinálního a vojensko-taktického charakteru s názvem „prioritní 
úlohy rozvoje ozbrojených sil ruské federace“, který svým obsahem po-
tvrdil vzrůstající význam myšlenek etatistického přístupu a sílící vliv stou-
penců silového řešení v bezpečnostní politice. tento dokument, označovaný 
též jako tzv. ivanovova doktrína, se z pohledu bsk ruské federace vyzna-
čoval několika zásadními rysy, jež měly vliv také na vztahy rF se západem, 
zejména s usa a nato.

zaprvé, ve vztahu k západu se bko 2003 vyznačovala výraznou am-
bivalencí. na jedné straně dokument zdůrazňoval potřebu dalšího zlepšení 
vztahů mezi rF a nato v duchu překonání hlavních rozdílů, na druhé straně 
varoval, že pokud se bude nato chovat jako vojenská aliance s ofenzivní 
doktrínou, mohou být provedeny zásadní změny ve vojenském plánování 
ruska. zadruhé, bko 2003 přisuzovala velký význam ozbrojeným silám při 
zajišťování ruských politických a ekonomických zájmů a ochraně ruských 
občanů, přičemž po vzoru usa si rF vyhrazovala právo použít preemptivní-
ho vojenského útoku. zatřetí, mezi hlavní vnější hrozby národní bezpečnosti 
rF zmínila bko 2003 zejména rozmístění cizích vojsk na území nových 
členů nato, snížení role rb osn, demonstraci vojenské síly v blízkosti 
hranic Rf a rozšiřování nato východním směrem. začtvrté, v kontextu vo-
jenské strategie nato bylo jako základní nástroj při zajištění bezpečnosti 
státu zdůrazněno zachování strategického jaderného odstrašování a význam 
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ruský prezident putin pohrozil namířením ruských raket na evropu. Možnost 
rozmístění ruských raket, tentokrát operačně-taktických balistických raket 
iskander v kaliningradské oblasti na západě ruska, v odpovědi na protirake-
tovou obranu zopakoval v lednu 2008 také ruský generál Vladimir Šamanov.

4.5.4 Rusko-gruzínský konflikt jako reakce na politiku USA
Vzájemná konfrontace, střídaná občasnou kooperací zmíněnou na několika 
místech v „koncepci zahraniční politiky ruské federace“ z května 2008, po-
kračovala i na začátku volebního období nového ruského prezidenta Dmit-
rije Medveděva (2008–2012), jehož zahraniční a bezpečnostní politika se po-
dobně jako u Vladimira putina vyznačovala syntézou prvků westernizačního 
a etatistického myšlení s vlivem civilizačního přístupu. zdrojem konfliktu 
v prvních měsících Medveděvova prezidentství byla jednak americká proti-
raketová obrana ve střední evropy, kdy po podpisu dohody usa 7. 7. 2008 
s čr o umístění radarové základny a s polskem o rozmístění raketového sys-
tému na území těchto států reagovalo rusko další odvetnou akcí vojenského 
charakteru v podobě rozmístění mobilních raketových systémů iskander-M 
v kaliningradu (de Haas, 2010).

svého vrcholu pak „konfliktnost“ dosáhla v srpnu 2008 v souvislosti 
s rusko-gruzínským konfliktem, po kterém následovalo oslabení a ochlazení 
vztahů mezi ruskem a západem. Hlavním spouštěcím faktorem byly výše 
zmíněné sporné otázky, zejména pak unilaterální politika usa a jejich anga-
žovanost v tzv. růžové a oranžové revoluci v gruzii a na ukrajině, realizované 
rozšíření nato k ruským hranicím, ale především možné přistoupení gruzie 
a ukrajiny do nato a v neposlední řadě vyhlášení nezávislosti kosova, 
jež nakonec vedly rusko k vojenskému konfliktu s gruzií (7.–12. 8. 2008).6 
Ve vztahu k bezpečnostní a strategické kultuře byl rusko-gruzínský konflikt 
charakterizován několika zásadními rysy.

na jedné straně z pohledu bezpečnostní kultury rusko naplnilo rysy uni-
lateralismu a některé znaky militarismu při spoléhání na vojenské nástroje 
řešení situace, na druhé straně však spíše než o preemptivní úder šlo rF 
o reakci na vojenskou intervenci gruzie do Jižní osetie. zároveň byla válka 
spuštěna nikoliv pod vojenským tlakem, ale na základě rozhodnutí nejvyšších 
ruských politických představitelů. stejnou ambivalenci najdeme i při hod-
nocení rusko-gruzínského konfliktu z pohledu strategické kultury. na jedné 
straně byly ruské vojenské síly díky dostatečné logistice a palebné síle dobře 

Ve vztahu k nato zmínila oVp 2007 především rozšiřování směrem 
k ruským hranicím, plán na možné přijetí ukrajiny a gruzie za členy nato, 
ofenzivní doktrínu nato. podle oVp 2007 poškozovaly rusko-americké 
vztahy zejména dohoda usa s rumunskem a bulharskem o rozmístění ame-
rických vojáků na území těchto států, unilaterální politika usa a podpora tzv. 
barevným revolucím v zemích bývalého sssr. současně s těmito otázkami, 
které v roce 2007 vedly rF k rozhodnutí o odstoupení od cFe, byla na konci 
funkčního období V. putina a částečně i v prvních měsících prezidentství 
D. Medveděva věnována zvýšená pozornost dalším minimálně dvěma pro-
blematickým tématům, jež způsobily konfliktnost ve vztazích rF a západu.

prvním sporným tématem byl vývoj situace kolem územního uspořádání 
srJ po skončení oaF 1999, resp. od roku 2006 v republice srbsko, který 
v následujících letech intenzivně směřoval k možnému odtržení kosova od 
srbska. rusko se k plánu na vyhlášení nezávislosti kosova od počátku stavě-
lo velice kriticky a opakovaně varovalo před vytvořením nebezpečného pre-
cedentu, který by mohl vést ke spuštění dominového efektu separatistických 
hnutí v přibližně 200 regionech světa, včetně čečenska, s cílem vyhlášení 
nezávislosti. rusku se během procesu jednání o nezávislosti kosova také ne-
líbilo soustavné ignorování jejího názoru ze strany západu a zároveň se obá-
valo dalšího snížení vlastního politického vlivu v srbsku. V neposlední řadě 
ruský ministr zahraničních věcí sergej lavrov upozornil na jasné obcházení 
rezolucí rb osn a porušování mezinárodního práva. přestože rF v prosinci 
2007 blokovala rozhodnutí o odtržení kosova na půdě rb osn a pohrozila 
podporou separatistických režimů v podněsteří (Moldavsko) a v Jižní osetii 
a abcházii (gruzie), 18. 2. 2008 došlo k vyhlášení nezávislosti kosova na 
srbsku a k uznání nově vzniklého státu ze strany usa a některých členských 
zemí eu.

Druhou konfliktní otázkou bylo rozhodnutí spojených států o vybudování 
protiraketové obrany ve střední evropě, o níž usa uvažovaly již od roku 
2002 a jejíž hlavní komponenty měly být umístěny v české republice (radar) 
a polsku (rakety). i když usa od počátku tvrdily, že protiraketový systém 
má chránit evropu a usa vůči raketám z íránu, rusko plán ostře odsoudilo 
s obavou, že bude namířen přímo proti jeho jaderným zbraním s cílem snížit 
význam jaderného odstrašování, a pohrozilo opakovaně odvetnými opatře-
ními. například v dubnu 2007 ruský ministr obrany ivanov varoval spoje-
né státy před možností rozmístění ruských řízených střel a v květnu 2007 
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právě tím výrazně zmírnila konfrontační potenciál jednání usa v prvním 
desetiletí 21. století.

4.6.1 Klíčové doktrinální dokumenty postbushovské éry
ke zmírnění konfrontačního charakteru bezpečnostní strategie usa vydatně 
přispělo také to, že nDs 2008 se namísto unilateralismu a donucovací stra-
tegie více zaměřila na společný postup s tzv. širokým spektrem partnerů 
a upřesnila, že spojené státy s nimi chtějí nejen spolupracovat, ale že jim 
chtějí také poskytovat všestrannou a rozsáhlou pomoc při budování jejich 
schopností nezbytných pro zajišťování dlouhodobé bezpečnosti.

Dalším pozitivním prvkem gatesovy doktríny se stala jointness, tedy dů-
raz na propojené a vzájemně navazující využívání všech nástrojů, jež mohou 
a musejí být využívány v dlouhém boji proti extremismu. Jde především 
o dlouhodobé preventivní působení zahrnující ekonomický rozvoj, budování 
nových institucí, nastolení právního státu, prosazování vnitřního usmíření 
mezi někdejšími nepřáteli, zajištění základních služeb pro obyvatelstvo, vý-
cvik a výzbroj vojenských a policejních sil na místě zásahu, vybudování 
strategických komunikací, předávání civilních zkušeností.

r. gates se tedy odklonil od nadměrného důrazu na vojenské nástroje 
zahraniční politiky a bezpečnostní strategie usa a od prosazování americ-
kých strategických zájmů bez ohledu na názory a stanoviska jejich spojenců. 
souhrnný dopad gatesovy doktríny byl takový, že zastavila pohyb americké 
bezpečnostní strategie po cestě přehánění při vyhodnocování naléhavosti bez-
pečnostních hrozeb, posedlosti vojenskými technologiemi a unilateralismem. 
zároveň s tím otevřela prostor pro návrat k méně konfrontačnímu postupu 
a k obnovení postupu kooperativního. proto vůbec nepřekvapilo, že ač gates 
původně sloužil pod republikánským prezidentem, zůstal ve funkci i po ná-
stupu demokratického prezidenta baracka obamy, aby ji zastával až do léta 
roku 2011, tedy ještě po více než polovinu obamova prvního období.

Významným mezníkem na cestě odklonu od konfrontace ke kooperaci se 
stala „nová jaderná strategie usa“ (npr 2010). Jejím hlavním pilířem bylo 
snížení úlohy jaderných zbraní v bezpečnostní strategii usa. Již samotné vy-
mezení tohoto cíle, tedy snižování úlohy jaderných zbraní, představuje první 
změnu průlomového charakteru. na základě několikrát prokázaného náskoku 
amerických konvenčních sil (dvě války v iráku, válka proti srJ v roce 1999 
a válka v afghánistánu v roce 2001) mohla npr 2010 nejprve konstatovat, že 

připraveny na vojenské operace a ruská armáda demonstrovala ukázku dob-
ře organizovaného velení a řízení, na druhé straně rusko-gruzínský konflikt 
poukázal na řadu nedostatků ruské armády při vedení boje, když namísto 
moderních bezkontaktních operací a precizního nasazování přesně naváděné 
munice (JDaM) využívaly ruské jednotky masivní dělostřeleckou podporu 
a letecké bombardování, což zároveň potvrdilo nutnost modernizace ruských 
ozbrojených sil.

Druhé období a především poslední roky V. putina ve funkci prezidenta 
byly i přes zájem na pokračování stabilní spolupráce s usa charakterizovány 
konfrontací vztahů mezi západem a rF. na této situaci nic nezměnilo ani 
částečné přehodnocení bushovy politiky a postupný ústup usa od unilate-
ralismu a militarismu. naopak v tomto období se nadále kumulovala kon-
frontace sporných otázek, ve kterých rusko vidělo pokus západu o oslabení 
jeho vlivu ve světě a hrozbu národní bezpečnosti. Vyústěním konfrontačního 
období ve vztazích se západem byl rusko-gruzínský konflikt ze srpna 2008, 
který znamenal potvrzení výsadního postavení rF v oblasti bývalého sssr 
a měl přinést obnovení pozice ruska jako velmoci.

4.6 návrat ke kooperaci během prvního Obamova období

negativní dopady bushovy doktríny byly natolik silné, že vyvolaly velice 
vyhrocenou vnitroamerickou debatu. pod jejím silným vlivem došlo k prv-
nímu přehodnocení bushových postupů ještě v době, kdy g. W. bush zastá-
val funkci prezidenta usa, i když už to bylo v samém závěru jeho druhého 
období. prvním výrazným krokem na cestě tohoto zásadního přehodnocení 
se stala „národní obranná strategie 2008“, kterou předložil tehdejší ministr 
obrany robert gates a která je proto dodnes nazývána gatesova doktrína.

nDs 2008 přinesla zásadní změnu přístupu k hlavní bezpečnostní hrozbě 
– na rozdíl od předcházejících dokumentů ani jednou nepoužila bushovo 
sousloví „celosvětová válka proti terorismu“ a nahradila jej výrazem „celo-
světový boj proti násilné extremistické ideologii, která usiluje o rozvrácení 
mezistátního systému“. takové vymezení nikoho neostrakizovalo a bylo při-
jatelné pro všechny civilizační okruhy. Ještě důležitější je to, že gatesova 
doktrína se odklonila od vnucování amerických zájmů cestou válek a že hlav-
ní důraz položila na prosazování mírových změn mezinárodního systému. 
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dobré a stabilní vztahy s nato k překonání negativního efektu v důsledku 
rusko-gruzínského konfliktu.

Druhým signálem zásadního významu na cestě k uvolnění vzájemného 
napětí bylo rozhodnutí ministrů zahraničních věcí členských států nato, 
učiněné na březnovém zasedání v roce 2009, obnovit formální setkání a prak-
tickou spolupráci v rámci rady nato–rusko. zároveň se ruská federace 
a nato po jednání rady nato–rusko na řeckém ostrově korfu v červnu 
2009 dohodly na obnovení vojenské spolupráce týkající se např. afghánistá-
nu, boje proti terorismu, potírání pirátství či obchodu s drogami

stejně tak důležitým krokem k posílení vztahů mezi ruskem a usa bylo 
založení bilaterální prezidentské komise mezi spojenými státy a ruskou fe-
derací v červenci 2009, která se zaměřuje na posílení spolupráce mezi oběma 
zeměmi v široké oblasti témat. pod vedením prezidentů obamy a Medvedě-
va začali činnost této komise koordinovat americká ministryně zahraničních 
věcí Hillary clintonová a její ruský protějšek sergej lavrov. komise přitom 
zahrnuje celkem sedmnáct pracovních skupin.

Další významný krok při zlepšení spolupráce usa s ruskem přinesla 
nejprve nabídka prezidenta b. obamy na společné jednání o protiraketovém 
štítu, po kterém následovalo v září 2009 rozhodnutí ustoupit od plánu na 
vybudování protiraketové obrany ve střední evropě. záměr amerického pre-
zidenta uvítali prezident Medveděv i premiér putin jako statečné rozhodnutí 
napravit předchozí chybu.

o to víc pak bylo pro západní státy překvapujícím uveřejnění nové „Vo-
jenské doktríny ruské federace“ z února 2010, která byla vůči západu velmi 
kritická. nová VD označila za vojenské nebezpečí pro rF na prvním místě 
nato, konkrétně jeho úsilí globalizovat svoji roli a přiblížit vojenskou infra-
strukturu k ruským hranicím, a proto si rusko vyhrazuje právo použít jaderné 
zbraně proti nepřátelům a jako odpověď na použití jaderných či jiných typů 
zHn vůči rusku. V tomto směru tedy ještě přetrvávala setrvačnost ruského 
pohledu na nato. nicméně i přes tento konfrontační charakter nové VD 
2010, trend ve vztazích mezi ruskem a západem, především pak s usa, 
pokračoval spíše směrem ke kooperaci. to potvrdila jednak nss 2010, která 
v oblasti bezpečnostních vztahů zmínila ruskou federaci jako důležitého 
partnera, ale i „program pro efektivní využívání zahraniční politiky v dlou-
hodobém rozvoji ruska“ z roku 2010, jenž ve vztahu ke spojeným státům 

hrozba jaderné války proti usa a jejich spojencům je na historicky nejnižší 
úrovni. V návaznosti na to pak vyhlásila, že v následujících letech budou 
usa stále méně a méně spoléhat na jaderné zbraně a na strategii jaderného 
odstrašování, aby je dostaly do role zbraní určených pro ty skutečně nejkraj-
nější situace (weapons of extreme circumstances).

Dalším mezníkem doktrinálního vývoje usa se stala nss 2010. zvláště 
důležité je to, že hned v jejím úvodu se prezident obama nejvýrazněji di-
stancoval od neblahých důsledků bushovy doktríny, jmenovitě od nadměr-
né přítomnosti ozbrojených sil usa v zámoří, rozmístění americké armády 
na mnoha místech světa a z toho plynoucích neúměrně vysokých nákladů. 
V důsledku těchto negativních jevů je vedoucí úloha usa ve světě až příliš 
ztotožňována s vojenskou silou a nepřátelé usa toho zneužívají k vrážení 
klínů mezi usa a ty země, které s nimi sdílejí stejné hodnoty.

odhodlání odklonit se od stinného dědictví předcházející administrativy 
se odrazilo v celkovém názvu nss 2010 jako „strategie národní obnovy 
a celosvětového vedení“. to znamenalo především odklon od posedlosti vál-
kami a nedílně s tím i přechod od globální hegemonie ke globálnímu vedení. 
a velmi důležité je i to, že nss 2010 potvrdila snižování úlohy jaderných 
zbraní v bezpečnostní strategii usa a znovu potvrdila negativní bezpečnostní 
záruky vůči nejaderným zemím a snahu o posílení účinnost smlouvy npt. 
Všechny tyto klíčové přístupy dále rozšířily prostor pro potlačení konfron-
tačních postupů a pro rozšíření postupů kooperativních.

4.6.2 Ruské reakce na Obamovu BSK
pozitivním signálem, který přinesl opatrný obrat od konfrontace ke koope-
raci ve vztazích mezi ruskou federací a západem, byl nástup baracka obamy 
do funkce 44. prezidenta usa začátkem roku 2009 a jeho vyjádření naděje 
na zlepšení budoucí spolupráce s ruskem. částečně pod vlivem této změny 
na pozici amerického prezidenta, ale i opětovného navázání spolupráce mezi 
ruskem a západem, byl v květnu 2009 publikován dokument s názvem „ná-
rodní bezpečnostní strategie ruské federace do roku 2020“. nová snb 2009 
v kontextu vstřícného obamova přístupu k rusku zdůraznila, že cílem ruské 
federace společně s novým americkým prezidentem by mělo být spuštění tla-
čítka reset v rusko-západních vztazích, které se mají zaměřit více na spolu-
práci než vzájemné ohrožování. zároveň snb 2009 zmínila ochotou obnovit 
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4.7 hlavní rysy vývoje bsk usa a ruské federace

během dvou desetiletí prošla bezpečnostní a strategická kultura spojených 
států a ruské federace velmi bohatým a dynamickým vývojem. ten se v obou 
případech vyznačoval mnohem bouřlivějším vývojem, než tomu bylo za celé 
čtyři dekády studené války.

4.7.1 Dvě dekády ve vývoji BSK USA
pokud jde o vývoj doktrinálního myšlení v usa, ten za dvě desetiletí po 
skončení studené války prošel dvěma odlišnými etapami, mezi nimiž byla 
jedna krátká mezietapa. bezprostředně po skončení studené války se ame-
rická bsk ocitla na rozcestí, které ve svých dokumentech vytyčili l. eagle-
burger a p. Wolfowitz. V případě ruské federace bylo doktrinální myšlení 
v období dvaceti let po rozpadu sssr formováno třemi myšlenkovými pří-
stupy, a to westernizačním, etatistickým a civilizačním. opakované střídání 
vlivu jednotlivých myšlenkových přístupů či jejich kombinace na podobu 
a obsah doktrinálních dokumentů se projevilo také na relativně stabilní kon-
tinuitě ruské bsk.

Tabulka č. 23: Časová osa vývoje americké a ruské BSK
v době globalizace7

Rok Doktrinální 
DKM USA

Doktrinální 
DKM RF

Dopad dokumentu/operace 
na vzájemné vztahy

1992 Wolfowitzova doktrína konfliktní
1993 kVp 1993 kooperativní
1993 VD 1993 kooperativní, ale i konfrontační
1997 pnac konfliktní až konfrontační
1997 knb 1997 konfrontační, ale i kooperativní

1999 oaF 1999 a následné 
uznání kosova konfliktní až konfrontační

2000 knb 2000 kooperativní, ale i konfrontační
2000 VD 2000 kooperativní, ale i konfrontační
2000 kVp 2000 kooperativní, ale i konfrontační
2001 oef 2001 kooperativní
2002 nss 2002 konfliktní až konfrontační
2002 nscWMD 2002 nekonfliktní

zdůraznil snahu o zlepšení bilaterálních ekonomických vztahů a posílení spo-
lupráce na modernizaci a inovaci ruského průmyslu.

Dále program 2010 volal po snížení bariér ve vzájemných obchodních 
vztazích, obnovení Dohody 123 o civilní jaderné spolupráci s usa, kterou 
g. W. bush vypověděl po rusko-gruzínském konfliktu, jako i zvýšení ame-
rických investic v rusku. a v neposlední řadě program vyjádřil naději na 
zrušení jednostranných amerických sankcí uvalených na ruské společnosti 
v důsledku jejich vojensko-technologické spolupráce s íránem, sýrií a dal-
šími zeměmi, jež figurují na americké „černé listině“ (Mankoff, 2012: 122).

stejně tak se ovšem během prezidentského volebního období baracka 
obamy a Dmitrije Medveděva ve vzájemných vztazích objevilo několik 
sporných otázek, přičemž klíčovou oblastí konfrontace, jako v předchozích 
letech, byla protiraketová obrana, resp. nový kombinovaný systém protira-
ketové obrany v evropě, kdy ruská federace požadovala po usa právně 
závazné záruky, že systém protiraketové obrany nebude namířen proti rF 
a jejím mezikontinentálním balistickým střelám (icbM). ovšem patřičný 
souhlas s těmito omezeními nebyl americký prezident schopen ruské straně 
poskytnout. Již dříve v reakci na neústupnost usa vyslala rF jednostranné 
varování o možnosti odstoupení od smlouvy start v případě, že nedostane 
od spojených států odpovídající ujištění a usa jednostranně rozmístí svůj 
národní systém protiraketové obrany, který by mohl ohrozit schopnost rus-
kého jaderného odstrašování.

na jedné straně jak snb 2009, tak nss 2010 a program 2010, které byly 
shodně uveřejněny v květnu 2010, potvrdily pozitivní trend sbližování vzta-
hů mezi ruskou federací a usa a potřebu rozvíjet vzájemnou spolupráci, 
na druhé straně tento proces v sobě skrývá určité akutní nebezpečí, protože 
trend zlepšování rusko-americké spolupráce nebyl ve své podstatě dopro-
vázen sbližováním hodnot nebo definováním společného vnímání hrozeb, 
s výjimkou pokračující averze k islámskému radikalismu a ostražitosti vůči 
číně, což potvrdila nová VD 2010. Jinak řečeno, přestože vzájemný vztah je 
dynamický a určitě i pozitivní, zůstává stále transakční a závisí na pokraču-
jící potřebě amerického uznání pozice ruska jako aspirující velmoci, kterou 
ovšem nejsou všichni američtí politici ochotni poskytnout.
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a bezpečnostní politiky usa. Jeho klíčové postuláty měly velmi silný kon-
frontační charakter. Šlo zejména o vojenský útok na irák, násilnou změnu 
režimu v této strategicky důležité blízkovýchodní zemi, který měl být prove-
den i bez mandátu rb osn. tento dokument tedy výslovně volal po přímé 
konfrontaci se státem považovaným za hrozbu pro usa, ale zároveň s tím 
nevylučoval ani možnost konfrontace s rb osn.

V následujícícm roce přišlo jedno zlomové rozhodnutí clintonovy admi-
nistrativy – bylo to zahájení letecké války proti tehdejší srJ. to vytvořilo 
příznivé prostředí pro stoupence hard-line policy a konfrontačních přístupů. 
ale ke skutečně hvězdné hodině těchto politiků došlo 11. 9. 2001. tím byl 
otevřen nesmírně široký přístup k dalšímu stupňování konfrontačních postojů 
z let 1992, 1996 a 1998. to se pak odrazilo ve dvou doktrinálních doku-
mentech, jejichž hlavním smyslem bylo zdůvodnění války proti iráku a její 
celková příprava, tedy v nss 2002 a nscWMD 2002.

rozčarování vyvolané zabřednutím v asymetrické válce v iráku a její na-
růstající cenou nastartovalo krátké mezidobí, jehož mezníky jsou isg 2005 
a nss 2006. ty přinesly první oficiálně vyjádřená kritická stanoviska k válce 
v iráku a jejím důsledkům a potažmo i k nadměrnému spoléhání na vojenskou 
sílu.

a počínaje dokumentem nDs 2008 se kyvadlo začalo vracet zpět k vý-
chodiskům, která do svého dokumentu zakotvil l. eagleburger. takzvaná 
gatesova doktrína (nDs 2008) výrazně změnila přístup spojených států 
k bezpečnostním hrozbám, ke spojencům, k osn a k úloze síly v zahraniční 
a bezpečnostní politice usa. tento pohyb od konfrontace ke kooperaci se 
odrazil v doktrinálních dokumentech a konkrétních krocích obamova první-
ho období, jimiž se staly pražský projev 2009, pražská smlouva 2010, npr 
2010, nss 2010.

Další celosvětově významnou součástí pohybu od konfrontace ke koope-
raci byly i takové skutečnosti, že b. obama na rozdíl od svého předchůdce 
nezneužíval vojenskou převahu nad zbytkem světa, nezahájil žádnou pre-
emptivní válku ani žádnou vojenskou operaci bez mandátu rb osn, nevy-
volal žádnou krizi mezi usa a jejich spojenci ani konfrontační situaci ve 
vztazích s ruskem. stinnou stránku této jeho bilance je skutečnost, že jeho 
kritici mu vyčítají, že je prvním postamerickým prezidentem, ale to je spíše 
problém vnitroamerického charakteru.

2003 oiF 2003 konfliktní
2003 gpr 2003 konfliktní

2003 Bko 2003 konfrontační, částečně 
kooperativní

2006 nss 2006 dekonfliktní
2007 oVp 2007 kooperativní, ale i konfrontační
2008 nDs 2008 dekonfrontační
2008 kVp 2008 kooperativní, ale i konfrontační

2008 rusko-gruzínský 
konflikt konfliktní

2008 Medveděvova 
doktrína konfrontační

2009 pražský projev nWFW dekonfrontační a kooperativní
2009 snb 2009 dekonfrontační a kooperativní
2009 Deb 2009 kooperativní
2010 pražská smlouva kooperativní
2010 npr 2010 kooperativní
2010 nss 2010 kooperativní
2010 VD 2010 konfliktní až konfrontační

2010

program pro 
efektivní využívání 
zahraniční politiky 
v dlouhodobém 
rozvoji ruska

nekonfrontační a kooperativní

2012 pirorities for the 21. 
century

kooperativní, ale částečně 
i konfliktní (a2/aD)

zdroj: sestaveno autory.

první období prezidenta b. clintona nevytvářelo příliš „příznivé“ prostředí 
pro naplňování konfrontačních přístupů. ale již na počátku druhého volební-
ho období se kyvadlo začalo vychylovat směrem k přístupům konfrontačního 
charakteru, jejichž doktrinálním základem se stala tzv. Wolfowitzova dok-
trína (Dpg). Dalším významným mezníkem tohoto pohybu byl dokument 
pnac se svým důrazem na americkou výjimečnost, na asertivní šíření ame-
rických hodnot ve světě a na návrat k odkazu reaganovy hard-line policy, 
zejména pak v přístupu k režimu s. Husajna v iráku.

na pnac 1996 brzy navázal „otevřený dopis“ prezidentu clintono-
vi (1998), který dále vystupňoval důraz na asertivní charakter zahraniční 
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v očekávání zlepšení vztahů se západem a uznání ruska za strategického 
partnera, v praktickém naplňování prvků bushovy doktríny v podobě oiF 
2003 naopak viděl nebezpečný precedens, který rF ostře odsoudila i za cenu 
konfrontace s usa a západem. ta se následně odrazila v obsahu bko 2003 
(ivanovova doktrína) obhajující právo ruské federace použít preemptivního 
vojenského útoku proti nepříteli.

konfrontace střídaná občasnou kooperací pokračovala i během druhého 
prezidentského období V. putina, kdy v zahraniční a bezpečnostní politice rF 
sílily prvky etatistického myšlení. tento ambivalentní trend byl patrný jak 
z nařízené revize strategických dokumentů, především knb a VD, ke které 
nakonec nedošlo, tak z neuskutečněné modernizace ruských ozbrojených sil. 
V neposlední řadě se ambivalence ruska vůči usa a nato projevila v do-
kumentu nedoktrinálního charakteru oVp 2007.

podobně spíše ve znamení konfrontace se vyvíjely i první měsíce D. Med-
veděva ve funkci ruského prezidenta, který v mezinárodních vztazích pro-
sazoval vizi „nového ruska“ jako posilující velmoci. částečná konfrontace, 
zmíněná v kVp 2008, přešla v souvislosti s ruskou vojenskou intervencí do 
gruzie na začátku srpna 2008 v následnou konfliktnost. bezprostředně po 
skončení rusko-gruzínského konfliktu, který znamenal zhoršení vztahů rF se 
západem a pozastavení její spolupráce s nato, byla pod vlivem etatistické-
ho a civilizačního přístupu myšlení uveřejněna tzv. Medveděvova doktrína. 
ta varovala západní státy a nato před vměšováním do ruské oblasti tzv. 
blízkého zahraničí (near abroad), jež bude považováno za hrozbu „zvláštním 
zájmům“.

rok 2009 a následující období přinesly další změnu od konfrontace smě-
rem ke kooperaci, přičemž zájem na zlepšení vztahů byl patrný jak na straně 
usa a nato, tak ruské federace. V kontextu tohoto pozitivního vývoje pak 
byla uveřejněna jednak snb 2009, která se ve vztahu k západu vyznačovala 
dekonfrontací a kooperací, ale také nová VD 2010, která naopak v politice 
západu viděla zdroj konfrontace. kooperativní charakter a mírný příklon 
k pragmatickému westernizačnímu uvažování, založený na potřebě západní 
pomoci při modernizaci ruské ekonomiky, potvrdil i program 2010. nicmé-
ně i přes zájem D. Medveděva na pokračující kooperativní interakci s usa 
přetrvalo na přelomu let 2011–2012 ve vzájemných bezpečnostních vztazích 
mezi ruskem a západem několik sporných témat, na která existovaly z obou 
stran rozdílné názory.

první dva roky b. Jelcina ve funkci prezidenta sssr, resp. rF, se vyvíjely 
ve znamení velkých očekávání a pod relativně silným vlivem westernistů, 
kteří obhajovali kooperaci se západem. neúspěch této vize a s ní spojený 
obrat od westernizačního k etatistickému přístupu se projevil v roce 1993, 
kdy byla uveřejněna nejprve kVp 1993 (tzv. kozyrevova doktrína), která 
mezi prioritními oblastmi pro rF na prvním místě zmínila sns, a násled-
ně VD 1993, která byla dokumentem defenzivního i ofenzivního charakteru 
a nevyloučila možnost vojenské intervence ze strany západu vůči rusku.

Definitivním potvrzením procesu ovládnutí rozhodujících pozic stoupenci 
silové politiky a příznivci ovlivněnými prvky etatistického a civilizačního 
myšlení byl rok 1996, kdy došlo k ukončení prohrané války v čečensku 
a nástupu J. primakova na pozici ministra zahraničních věcí. následně pod 
vlivem primakovovy doktríny, charakterizované snahou o přeměnu pozice 
rF ve „vyvažující velmoc“, byla publikována knb 1997, jež v sobě zahrnuje 
jak konfrontační, tak kooperativní prvky. na jedné straně knb 1997 jasně 
zdůraznila, že rF usiluje o multipolární uspořádání světa, na druhé straně 
knb 1997 obhajovala význam ruských ozbrojených sil a zajištění jaderné-
ho odstrašování. asertivní přístup knb 1997 se projevil i ve vztazích vůči 
západu, které v roce 1999, v důsledku rozšíření nato o tři bývalé sovětské 
satelity a následné oaF 1999 v Jugoslávii, ale také druhé rusko-čečenské 
války, dosáhly patu a konfliktnosti.

obrat od konfrontace k pragmatické kooperaci přinesl v roce 2000 nástup 
V. putina do funkce ruského prezidenta, který je spojován s politikou tzv. 
nového realismu. V rámci ní obhajoval V. putin představu o rF jako „prag-
matické velmoci“, jež byla syntézou prvků westernizačního a etatistického 
myšlení, přičemž v různých etapách se tyto myšlenkové přístupy přikláněly 
na jednu, nebo druhou stranu. Řada prvků putinova „nového realismu“ ko-
respondovala s hlavními znaky tří strategických dokumentů, tj. knb 2000, 
VD 2000 a kVp 2000, které na jedné straně obhajovaly kooperativní vztahy 
ruska se západem při zachování vlastního autonomie, ale na druhé straně 
všechny tyto dokumenty viděly v politice západu a nato zdroj možné kon-
frontace.

klíčovými událostmi, které způsobily obrat od kooperace směrem ke 
konfrontaci, byly bushova politika Regime Change Policy a zejména pak 
oiF 2003. zatímco v případě oeF 2001 podporoval V. putin úzkou ko-
operaci s usa v boji proti globálnímu terorismu a nabídl ruskou pomoc 
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usa (vedoucí 
stát nato)

bývalá 
Jugoslávie 
– operation 
allied Force 
1999

F-15, F-16, F-117, 
b-52, b-1b, b-2, 
a-10, c-130, 
Hercules, c-17 
globemaster iii, 
Fa-18 Hornet, rQ-1a 
predator

1000

USA

afghánistán 
–operation 
enduring 
Freedom 
2001

2001–

b 52, b-1b, b-2, F-15, 
F-16, F-18, F-117, 
gbu 31 JDaM, gbu 
28 bb, tomahawk, 
blu 82, seahawk, 
apache, uaV predator

devastace životního 
prostředí a rozšíření 
vážných nemocí

USA

irák – 
operation 
iraqi 
Freedom 
2003

2003–2011 uaV

nejméně 100 000 
zabitých plus 
devastace životního 
prostředí a rozšíření 
vážných nemocí

ruská 
federace

rusko-
čečenská 
válka

1994–1 996/
1999–2009

su-24 M „Fencer“, 
su-25/ub „Frogfoot“, 
su-27 „Flanker“, 
Mig-25rb, Mig-29s 
„Fulcrum“, tu-22, 
Mi-8t/Mt „Hip“, Mi-
24V/p „Hind“, t-90s, 
t-62, t-72, t-72b/bV, 
ss-21 scarab, kab-
500l

V první a druhé 
čečenské válce 
zahynulo na obou 
stranách přibližně 
100 000 lidí – 
většinou civilistů.

ruská 
federace gruzie 5 dní

tu-22M3, tu-160, 
Mig-31, Mig-25rb, 
su-24, su-25, su-27, 
Mi-8Mt, Mi-24,
t-72b, t-62, t-55, 
2k22 tunguska,
ss-21, ss-26,
raketový člun r-334, 
raketový křižník 
Moskva, výsadková 
loď saratov

padlo nejméně 64 
ruských vojáků, na 
straně gruzie bylo 
zabito přibližně 169 
vojáků.

zdroj: sestaveno autory.

podrobnější studium a rozbor doktrinálních dokumentů spojených států 
a ruské federace ukázaly, že od samých počátků postkonfrontačního obdo-
bí byla iniciativa na straně usa. byly to jejich dokumenty a nedílně s tím 
jejich konkrétní opatření a akce na poli bsk, které rozhodovaly o tom, zde 
se kyvadlo vzájemných vztahů bude vychylovat směrem ke kooperaci, nebo 
naopak ke konfrontaci. naproti tomu rF ve svých doktrinálních dokumen-
tech a konkrétních opatřeních a akcích povětšinou reagovala na doktrinální 
posuny a konkrétní postupy usa. Jedinou výjimkou byla brutální válka, 
kterou rusko vedlo proti části svého vlastního území a svého obyvatelstva, 
tedy válka v čečensku.

4.8 významné intervence a expanze usa a ruské federace

o vývoji vztahů mezi usa a ruskem a potažmo s tím i o jejich úloze ve svě-
tové politice se však nerozhodovalo jen v rovině doktrinálních dokumentů, 
ale především v rovině konkrétních opatření a zejména pak bojových operací. 
následující srovnávací tabulky č. 24 a 25 ukazují, že usa v období posled-
ních 20 let vedly celkem čtyři velké a rozsáhlé bojové operace. ty měly roz-
dílné souvislosti, rozsah a zejména pak dopady na vývoj vzájemných vztahů 
mezi usa a rF a potažmo i na vývoj MbV v celosvětovém měřítku.

4.8.1 Přehled amerických a ruských vojenských intervencí po roce 1990

Tabulka č. 24: Přehled amerických a ruských vojenských intervencí 
po roce 1990, část 1

Intervenující
stát

Místo 
intervence

Doba trvání 
intervence 
a následující 
okupace

Nasazená technika Počet obětí v místě 
zásahu

USA 
(vedoucí síla 
spojeneckých 
vojsk osn)

irák – 
operation 
Desert storm 
1991

45 dní

F-117, F-18, F-16, 
pgM, cluster bombs, 
gps, aWacs, 
tomahawc, patriots
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Tabulka č. 25: Přehled amerických a ruských vojenských intervencí 
po roce 1990, část 2

Intervenující
stát

Místo 
intervence

Geostrategické 
důsledky

Náklady na 
operaci

Náklady na 
následnou okupaci

USA 
(vedoucí síla 
koaličních 
vojsk osn)

irák 1991

vyhnání 
iráckých vojsk 
z okupovaného 
kuvajtu a obnovení 
jeho suverenity

150 mld. usD irák nebyl po roce 
1991 okupován.

usa (vedoucí 
stát nato)

bývalá 
Jugoslávie

expanze nato out 
of area

srbsko ani kosovo 
nebyly po roce 
1999 okupovány.

USA afghánistán

obsazení oblasti, 
která byl safe 
havens globálního 
terorismu

1 bil. usD

USA irák

obsazení oblasti 
s druhými 
největšími zásobami 
ropy na světě

1 bil. usD

ruská 
federace

rusko-
čečenská 
válka

částečná 
normalizace dané 
situace v zemi, 
opětovné začlenění 
čečenska jako 
integrální součást 
rF a jmenování 
promoskevské 
vlády

první rusko-
čečenská válka 
stála cca 5,5 mld. 
usD;
druhá rusko-
čečenská válka 
stála cca 1,5 mld. 
usD/za rok

od roku 2000 
určeny na obnovu 
čečenska cca 3 
mld. usD; ve 
skutečnosti byla 
vydána suma asi 
šestinová

ruská 
federace gruzie

oslabení gruzie; 
manifestace ruské 
síly v near abroad

gruzie nebyla 
po roce 2008 
okupována.

zdroj: sestaveno autory.

třetí z vojenských operací rF probíhala v tzv. near abroad, trvala jen 
necelý týden a počet jejích obětí byl ve srovnání s válkami, které vedly usa, 
mnohonásobně nižší. stala se symbolem narůstajícího odhodlání ruských 

první z nich (oDs 1991) byla nekonfliktní, nevyvolala žádné výrazné či 
vyhrocené protesty ani v tehdejším končícím sovětském svazu, ani nikde 
jinde ve světě. téměř zcela bezkonfliktní byla i třetí z těchto velkých operací 
(oeF 2001), protože byla odpovědí na bezobdobně ničivé a šokující terori-
stické útoky z 11. 9. 2001. ale u dalších dvou operací již mnohé bylo jinak.

letecká válka proti srbsku na jaře 1999 vyvolala nejvážnější krizi ve vý-
voji vztahů mezi usa a rF v celém období po skončení studené války. Vět-
šina ruských politických elit ji vydávala za konkrétní teorie střetu západní 
a pravoslavné civilizace a v důsledku toho tato válka velmi neblaze vychýlila 
vzájemné vztahy směrem ke konfrontaci.

a velmi negativní dopady měla druhá irácká válka v roce 2003, která 
vyvolala konfrontaci nejen ve vztazích mezi usa a rF, ale také mezi usa 
a těmi jejich spojenci, kteří válečné řešení iráckého problému odmítali. navíc 
tato válka měla nejničivější dopady ze všech válek po roce 1990, a to jak co 
do napáchaných škod, tak zejména co do počtu obětí na životech a poklesu 
prestiže usa ve světě.

pokud jde o vojenské operace, jež od skončení studené války vedla ruská 
federace, byly celkem tři. Dvě z nich se odehrávaly v čečensku, kde rF ve-
lice represivně zasahovala proti části svého území a masakrovala část svého 
obyvatelstva. tyto dvě války trvaly 12 let a jejich celkový počet obětí se 
přiblížil počtu obětí tolik kontroverzní války, kterou usa zahájily v iráku 
v roce 2003. V tomto velice nelichotivém ukazateli se tedy rF téměř vyrov-
nala bilanci nosné operace celé tzv. bushovy doktríny a jeho celosvětové 
války proti terorismu (gWot).

reakci západu na obě války v čečensku je možné hodnotit podle dvou 
kritérií. z hlediska objektu kritiky západu byla situace v obou rusko-če-
čenských válkách stejná a vždy se zaměřila na nedodržování lidských práv 
a brutální zabíjení civilního obyvatelstva. z hlediska míry kritiky byla situace 
poněkud odlišná. V případě první rusko-čečenské války byla reakce západu 
proměnlivá, od symbolického vyjádření nesouhlasu ve snaze nezhoršit poli-
tickou situaci uvnitř ruska až po přijetí konkrétních opatření jako vyjádření 
nesouhlasu s vojenským řešením situace. V případě druhé rusko-čečenské 
války byla kritika západu menší a po teroristických útocích z 11. 9. 2001 
přestal západ prakticky rusko za politiku v čečensku kritizovat.
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Stručná charakteristika intervencí Ruské federace
ruské vojenské intervence se zaměřily na výbušnou část vlastního území 

(čečensko) a do oblasti tzv. near abroad (gruzie). z pohledu okupačního 
charakteru byla situace v obou rusko-čečenských válkách poněkud rozdílná. 
první čečenská válka skončila porážkou ruské federace a vyhlášením de 
facto nezávislosti čečenska pod jménem čečenská republika ičkeria, přes-
tože rF považovala čečensko i nadále za integrální součást svého území. 
po ukončení intenzivní vojenské fáze druhé rusko-čečenské války na jaře 
2000 pokračovaly na území čečenska vojenské operace ruských federálních 
jednotek proti čečenským separatistům v rámci protiteroristické kampaně. 
zároveň byla nastolena přímá vláda nad čečenskem, které nová ruská ústa-
va označuje za integrální subjekt rF, a byla zde jmenována promoskevská 
vláda. V neposlední řadě byl v čečensku až do roku 2009 vyhlášen zvláštní 
bezpečnostní režim, po jehož odvolání v dubnu 2009 druhá čečenská válka 
oficiálně skončila.

V případě rusko-gruzínského konfliktu nebyla po jeho oficiálním skončení 
gruzie ruskem dlouhodobě okupována, navzdory tomu, že ruské vojenské 
jednotky se z gruzie definitivně stáhly až na přelomu srpna a září, tedy necelý 
měsíc po té, co 12. srpna ruský prezident D. Medveděv prohlásil, že nařídil 
ozbrojeným silám ukončit vojenské operace. zároveň rusko zřídilo na úze-
mí gruzínských separatistických regionů abcházie a Jižní osetie vojenské 
základny a ruské ozbrojené síly, co do počtu nejsilnější za posledních dvacet 
let, udržují v těchto „nezávislých“ zemích svoji přítomnost.

4.8.2 Srovnání amerických a ruských vojenských intervencí 
po roce 1990

Intervence z pohledu legálnosti a legitimnosti
Důležitým kritériem při posuzování amerických a ruských vojenských in-

tervencí po roce 1990 je jejich legálnost a legitimnost. pokud jde o americké 
intervence, jen jedna z nich byla zcela legální a legitimní. byla to oDs 1991, 
které měla obě nezbytné rezoluce rb osn a u níž se zároveň s tím plně po-
tvrdila opodstatněnost důvodů, kvůli kterým byla zahájena. tato válka tedy 
byla z hlediska mezinárodního práva zcela bezproblémová.

téměř bezproblémová byla oeF 2001. Vycházela z jasné rezoluce rb 
osn č. 1378/2001, která odsoudila tálibán jako hrozbu pro mezinárodní mír 

politických a vojenských elit prosazovat vlastní zájmy v postsovětském pros-
toru i cestou řešení konfrontačního charakteru. kavkazský srpnový konflikt 
a následné uznání nezávislosti Jižní osetie a abcházie ze strany ruské fe-
derace rozpoutaly v západním světě vlnu kritiky a vedly ke zhoršení vztahů 
mezi ruskem a západem i přesto, že trvala tak krátkou dobu a počet jejích 
obětí byl ve srovnání s válkami usa mnohem nižší.

Stručná charakteristika amerických intervencí
usa uskutečnily celkem čtyři rozsáhlé vojenské intervence v islámském 

světě. Dvakrát použily sílu v iráku, jednou v afghánistánu a jednou na bal-
káně. ale v rámci těchto intervencí byl jeden zásadní kvalitativní rozdíl. byl 
dán tím, jaké byly pohnutky pro intervence a pro následující okupace, na čí 
stranu a proti komu se usa postavily. tím se tyto intervence dělí do dvou 
skupin; v první jsou zásahy v iráku a v afghánistánu, ve druhé je letecká 
války proti Jugoslávské republice v roce 1999.

první vojenská intervence v iráku byla motivována snahou donutit irák 
k tomu, aby stáhl svá vojska z okupovaného kuvajtu a tím obnovit suverenitu 
tohoto členského státu osn. intervence v afghánistánu v roce 2001 a druhá 
intervence v roce 2003 byly vedeny s cílem svrhnout tamní vlády považované 
za vysloveně nepřátelské vůči spojeným státům a nahradit je vládami s pro-
americkou orientací. V zemích islámského světa usa měly a nadále mají 
i mise dlouhodobého okupačního charakteru. V saúdské arábii a posléze 
v iráku mají svá vojska nepřetržitě od roku 1991, v afghánistánu od roku 
2003. i když jejich počty se stále snižují a postupně se mění i jejich poslání 
a hlavní úkoly, stále jde o mise okupačního charakteru.

naproti tomu v roce 1999 usa vojensky intervenovaly proti Jugosláv-
ské republice, přičemž jejich cílem nebylo ani svržení konkrétní vlády, ani 
následující okupace. usa použily sílu ve prospěch muslimů, a to konkrétně 
kosovských albánců. cílem bylo podpořit toto etnikum proti pravoslavným 
srbům. tato intervence se pro usa stala vítanou příležitostí, jak ukázat, že 
ne vždy intervenují proti muslimům, že ne vždy stojí proti nim (jako např. 
v případě izraelsko-palestinského konfliktu). usa během této intervence na-
sadily pouze vzdušné síly, ne pozemní vojsko. a zvláště důležité je to, že 
tato intervence neskončila žádnou zvnějšku vnucenou změnou režimu ani 
následující vojenskou okupací.
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a destabilizující. rusko se obávalo, že oslabení autority rady bezpečnosti 
sníží její vlastní schopnost utvářet mezinárodní agendu.

na druhou stranu se ruská federace na rozdíl od německa a Francie ne-
snažila vyvolat s usa otevřenou roztržku – naopak neustále zdůrazňovala, že 
ruské politické a hospodářské partnerství se spojenými státy nemá alternati-
vu. usa ihned po ukončení vojenských operací v iráku daly jasně najevo, že 
si jsou tohoto rozdílu v postojích ruska na jedné straně a Francie a srn na 
straně druhé vědomy (Švankmajer, 2008: 508).

pokud jde o hodnocení dvou rusko-čečenských válek a rusko-gruzínského 
konfliktu z pohledu legálního či nelegálního charakteru, ve všech třech přípa-
dech byly vojenské operace jednoznačně nelegální, protože nebyly schváleny 
rezolucí rb osn a ruská federace se ani před zahájením, ani v jejich průbě-
hu nesnažila získat mandát rb osn. naopak pokud jde o hodnocení těchto 
tří vojenských invazí rF z hlediska jejich legitimnosti, je třeba na každou 
z těchto vojenských operací nahlížet samostatně.

V případě první rusko-čečenské války byla důvodem ruské invaze do če-
čenska snaha o zklidnění výbušné situace v tomto regionu, který byl v té době 
zmítán vnitřními nepokoji, a hrozilo jeho odtržení od ruska. přestože rF 
celou situaci interpretovala jako boj proti terorismu a vnitřní záležitost s cí-
lem zachovat územní integritu, zabíjení civilistů a brutalita, se kterou ruské 
federální jednotky v čečensku postupovaly, nemohou být ničím ospravedl-
něny, proto byla první rusko-čečenská válku nelegitimní. Důvodem ke druhé 
rusko-čečenské válce byla invaze do Dagestánu provedená islámskou mezi-
národní brigádou a bombové útoky v Moskvě a Volgodonsku v září 1999. 
i v tomto případě se rF snažila invazi do čečenska ospravedlnit jako vojen-
skou operaci v rámci boje proti globálnímu terorismu. nicméně na rozdíl od 
první čečenské války západ uznal tuto válku jako legitimní vojenskou akci 
rF proti terorismu.

V případě rusko-gruzínského konfliktu rusko nejprve obvinilo gruzii 
z genocidy vlastního obyvatelstva a následně pod záminkou ochrany civil-
ního obyvatelstva žijícího na území gruzínských separatistických regionů 
realizovalo rozsáhlou vojenskou intervenci do Jižní osetie. i když nezávislá 
expertní komise eu uznala v září 2009 za viníka konfliktu gruzii, není mož-
né motivy, které vedly rusko do konfliktu s gruzií, uznat jako legitimní, 
neboť ruská federace v podstatě vyhnala gruzíny z Jižní osetie a útočila na 
důležité body gruzínské infrastruktury (tamtéž: 527).

a bezpečnost. částečným problémem této operace se stalo to, že tehdejší pre-
zident spojených států již nečekal na druhou rezoluci, jež by dala i zmocnění 
použít všechny nezbytné nástroje. ale v době rozjitřených emocí a pohnutí 
po 11. 9. 2001 mu to nikdo ani nevyčítal.

podstatně problematičtější je bilance oaF 1999. této operaci předcházely 
dvě rezoluce. první z nich byla schválena v březnu 1998 pod č. 1160, uvalila 
embargo na dovoz zbraní do srJ. zároveň s tím pohrozila dalšími opat-
řeními, pokud političtí představitelé srJ nebudou ochotni zahájit seriózní 
politický dialog ohledně budoucnosti kosova. nedlouho po ní byla schvále-
na rezoluce č. 1199/1998, která vývoj na území kosova označila za hrozbu 
pro mezinárodní mír a bezpečnost, což je první nezbytná rezoluce na cestě 
k tomu, aby následující zásah mezinárodního společenství měl také zmocnění 
užít všech nezbytných prostředků. a to je opět nezbytné k tomu, aby zásah 
byl legální. oaF 1999 tedy neměla mandát rb osn, byla nelegální. a navíc 
se s odstupem času i na západě pochybuje o její legitimnosti, protože usa 
zaujaly jednostranné stanovisko a některá klíčová tvrzení kosovských albán-
ců se ukázala být záměrně přehnaná a od počátku vypočítaná na antisrbskou 
senzibilizaci západního veřejného mínění.

zcela nejproblematičtější a nejkontroverznější je druhá irácká válka. 
především byla nelegální, protože neměla druhou rezoluci, přičemž proti 
textu, který by měl obsahovat zmocnění užít všechny nezbytné prostředky, 
se vyjádřily nejen ruská federace a čínská lidová republika, ale také Fran-
cie, celkem tedy tři z pěti stálých členů rb osn. a navíc tato válka byla 
i jednoznačně nelegitimní, protože se nepotvrdil ani jeden ze dvou hlavních 
důvodů jejího zahájení (ani irácké zHn, ani saddámova úloha v událostech 
z 11. 9. 2001). reakce rF na vojenskou intervenci do iráku v březnu 2003 
byla proto poměrně ostrá a prezident putin ji jednoznačně odsoudil jako ne-
ospravedlnitelnou politickou chybu.

zdroje ruské kritiky druhé války proti iráku jsou minimálně dva. zaprvé, 
rF měla v iráku před zahájením války vlastní ekonomické zájmy a zároveň 
s tím irácká vláda dlužila rusku přibližně 7–8 mld. usD za nákup vojen-
ské techniky a zbraní, které tehdejší sssr prodával do iráku v osmdesátých 
letech. zadruhé, ještě důležitějším důvodem ruské kritiky bylo unilaterální 
jednání spojených států, které, stejně jako při útoku na srbsko v roce 1999 
i v tomto případě, zpochybnilo legitimní autoritu rb osn a zahájilo inva-
zi do iráku, přestože ji většina světa považovala za nelegální, nelegitimní 
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Tabulka č. 27: Vojenské intervence a počet jejich obětí

USA v Afghánistánu
a v Iráku

Počty obětí dvou
rusko-čečenských 
válek

Počty obětí
rusko-gruzínského 
konfliktu

Počet mrtvých přibližně 150 000 přibližně 200 000 více jak 1000
Počet běženců 
a uprchlíků 10 milionů přibližně 450–

600 000 více jak 50 000

Ztráty na vlastní 
straně přibližně 6000 v rozmezí od 5642 až 

do 14 600 přibližně 64

zdroj: sestaveno autory.

Mnohé z nich se staly oběťmi sebevražedných atentátů nebo na dálku 
odpalovaných výbušných směsí ieD, další byly zabity během cesty do práce 
nebo domů. a nemalý počet zabitých civilistů připadá, a to jak v iráku, tak 
zejména v afghánistánu, na letecké útoky amerických letadel. každoročně 
to je několik tisíc civilistů.8

4.8.3 Politické expanze USA a Ruské federace na východ 
nebo na západ od někdejší „železné opony“
Významným ukazatelem vývoje bsk usa a rF jsou také politické nebo vo-
jenské expanze či dokonce intervence za hranici někdejší železné opony, která 
po dobu 40 let rozdělovala svět do dvou sfér vlivu. proto je součástí této ka-
pitoly také stručný přehled, který ukazuje, kdo, kdy, kde a jak za touto hra-
nicí intervenoval.

z výše uvedeného přehledu vyplývá, že přímá vojenská intervence do 
oblasti mimo sféry vlivu z doby studené války byla pouze jedna. byla to 
operace oaF 1999, tedy letecká válka proti tehdejší Jsr. ale vedle pří-
mých vojenských intervencí existovaly i expanze nevojenského charakteru. 
i v tomto směru byla iniciativa jednoznačně na straně usa. Jejich hlavní 
podobou bylo rozšiřování nato a dále pak podpora protiruských politiků 
a organizací v tzv. postsovětském prostoru. naproti tomu ruská federace za 
dvacet let od skončení studené války nepodnikla žádnou přímou vojenskou 
operaci či invazi do oblasti mimo sféru svého dřívějšího vlivu. naopak rusko 
jako pozitivní signál ke zlepšení vztahů s usa uzavřelo na podzim roku 2001 
svoje vojenské základny na kubě a ve Vietnamu.

Tabulka č. 26: Srovnání amerických a ruských intervencí 
z hlediska doby trvání a vojenství

Intervenující stát USA Ruská federace

Počet válek vedených 
v zahraničí

čtyři, z toho jedna s plným 
mandátem rb osn, jedna 
s částečným mandátem a dvě 
bez mandátu rb osn

jedna – bez mandátu rb 
osn

Doba trvání operací 
a okupací 20 let 5 dní

Nasazená technika

těžká vojenská technika, 
děla, houfnice, tanky, bojová 
vozidla vrtulníky, letectvo, 
válečné lodě, rakety

Vojenství
nejmodernější metody 
boje bez přímého kontaktu 
s vojsky, na která se útočí

zastaralé metody, s přímým 
kontaktem s vojsky, na která 
se útočí

Celkový počet obětí 
v místech zásahu 200 000

padlo nejméně 64 ruských 
vojáků, 150 vojáků bylo 
raněno a dva vojáci byli 
zajati.

zdroj: sestaveno autory.
 
Srovnání amerických a ruských intervencí 
z hlediska počtu civilních obětí
celkový počet zabitých civilistů v afghánistánu i iráku je neodmyslitel-

nou a nezanedbatelnou součástí dědictví bushovy celosvětové války proti 
terorismu (gWot). přestože jde o dvě země, je tento počet několikanásobně 
nižší, než tomu bylo v případě sovětské okupace v afghánistánu v první po-
lovině osmdesátých let 20. století. ale ani tak se mu nelze vyhýbat a je nutné 
mu věnovat náležitou pozornost.

Jedním z nejdůležitějších výsledků každé intervence je celkový počet 
jejích obětí. pokud jde o celkový počet lidí zabitých v afghánistánu a irá-
ku, stále se vedou diskuse o tom, kolika tisícům tamních lidí přinesly smrt 
dvě operace, které jim měly přinést především svobodu, což bylo zakotveno 
i v jejich názvu. podle některých údajů to má být až čtvrt milionů obětí, podle 
těch nejnižších odhadů to je dohromady 150 000 osob. 
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4.8.4 Rozšiřování NATO a angažovanost USA 
v postsovětském prostoru
Vedle přímých vojenských intervencí je třeba ještě zmínit několik aktivit, 
které nebyly vojenskými intervencemi, ale měly charakter politicko-vojen-
ské expanze. Do této kategorie patří dva významné procesy: prvním z nich 
bylo rozšiřování severoatlantické aliance směrem k ruským hranicím a dru-
hým procesem pak byla angažovanost západu a především usa v zemích 
bývalého sovětského svazu.

pokud jde o první proces, ruská federace se vůči severoatlantickému 
rozšiřování směrem na východ stavěla vždy s různou mírou intenzity a reak-
ce velmi negativně a kriticky a ostře protestovala proti expanzivní strategii 
nato k ruským hranicím jako bezpečnostní hrozbě. V tomto asertivním 
postoji rF vůči strategii východního rozšiřování severoatlantické aliance je 
možné najít několik důvodů.

zaprvé, ruská federace vnímá severoatlantickou alianci stále jako vojen-
skou organizaci s expanzivními a militantními ambicemi, která je nepřátelská 
vůči rusku, a to navzdory tomu, že se tento ruský pohled na nato poda-
řilo za posledních několik let již částečně zmírnit, především v souvislosti 
s opakovaným ujištěním ze strany nato, že rF nepovažuje za nepřítele či 
nebezpečí, ale naopak jako partnera. zadruhé, ruská negativní percepce seve-
roatlantické aliance je spojena s pozicí nato jako tvůrce a garanta evropské 
bezpečnostní architektury, na jejíž realizace se rusko v předchozích letech 
nijak nepodílelo. zároveň rF vadí odmítavý postoj nato, usa a eu k nové 
bezpečnostní architektuře v evropě, kterou ruský prezident D. Medveděv 
navrhl v roce 2008. zatřetí, rF v procesu rozšiřování vidí snahu o posílení 
pozice a významu nato ve světě na úkor oslabení bezpečnostní role ruska 
jako velmoci ve světové politice. s tím pak bezprostředně začtvrté souvisí 
rozšiřování aliance východním směrem, jež rusko vnímalo a stále vnímá 
jako oslabení vlastního vlivu a ohrožení svých strategických zájmů v ze-
mích bývalého sssr a dřívějších satelitů, které rF považuje za oblast tvořící 
bezpečnostní nárazníkovou zónu proti expanzi nato, ale o níž postupným 
rozšířením severoatlantické aliance částečně přišla.

rusko státy bývalého sovětského vlivu rozděluje dlouhodobě do tří geo-
grafických oblastí, kterými jsou: 1) země východní evropy, 2) pobaltské 
státy a 3) státy tzv. blízkého zahraničí (near abroad), přičemž poslední dvě 
jmenované oblasti jsou pro rF geopoliticky a geostrategicky velmi důležité 

Tabulka č. 28: Expanze do sfér vlivu z doby studené války

Ruská federace USA Hlavní projevy 
expanze

Charakter 
vzájemných 
vztahů

kosovo 1999
podpora iredentismu, 
který by mohl nabýt 
dominového efektu

konfliktní

v roce 2001 uzavřeny 
vojenské základny na 
kubě a ve Vietnamu

nejsou kooperativní

estonsko 2004 přijetí do nato konfliktní

litva 2004 přijetí do nato konfliktní

lotyšsko 2004 přijetí do nato konfliktní

gruzie 2003, růžová 
revoluce

podpora protiruských 
politických stran konfliktní

ukrajina 2004, 
oranžová revoluce

podpora protiruských 
politických stran konfliktní

kyrgyzstán 2005, 
tulipánová revoluce

podpora protiruských 
politických stran konfliktní

od roku 2007 postupné 
pronikání rF do arktidy

zvýšení ruské vojenské 
přítomnosti v arktidě, 
na kterou si činí nárok 
usa, kanada, Dánsko 
a norsko

konfliktní

zdroj: sestaveno autory.

legenda k charakteristice vzájemných vztahů:

kooperativní = takové vztahy, kdy: dva státy mají rozdílné zájmy, ale mají společnou vůlí a od-
hodlání vyhnout se konfliktu, a proto uplatňují bezpečnostní spolupráci.
konfliktní = takové vztahy, kdy: dochází ke střetům zájmů v jednotlivých oblastech světa, ale 
hlavní aktéři se nepřipravují na vzájemný ozbrojený konflikt.
konfrontační = takové vztahy, kdy: oba hlavní protagonisté se vzájemně považují za bezpeč-
nostní hrozby, zastávají nesmiřitelná stanoviska, připravují se na vzájemný ozbrojený konflikt, 
mají proti sobě namířeny strategické zbraňové systémy, dlouhodobě se připravují na vzájemný 
ozbrojený konflikt.
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zahájení politického vyjednávání o možném přijetí ukrajiny a gruzie za čle-
ny nato, které rusko vnímalo jako vážnou hrozbu národní bezpečnosti, 
ještě více potvrdily nutnost zachování vojenské přítomnosti a angažovanosti 
ruska v těchto oblastech. zároveň realizovaná i plánovaná strategie roz-
šiřování nato se v tom období stala jedním ze spouštěcích mechanismů 
vojenské intervence rF do gruzie v srpnu 2008, jež měla státům bývalého 
sssr jasně signalizovat, že rF nehodlá tolerovat vměšování západních států 
a organizací v těchto zemích a k prosazování vlastních zájmů je připravena 
zasáhnout i vojensky.

obě vlny rozšiřování nato plus jednání o možném členství ukrajiny 
a gruzie, ke kterému nakonec nedošlo, měly konfrontační dopad na uvažo-
vání politických elit rF a také na její doktrinální dokumenty. problematiku 
možné východní expanze nato či již následně realizované etapy rozšiřování 
nato směrem k hranicím rF reflektovaly všechny ruské strategické doku-
menty, které byly publikovány za posledních dvacet let během prezidentské-
ho období b. Jelcina, V. putina a D. Medveděva. Všechny tyto dokumenty 
hodnotily rozšiřování nato, přímo či nepřímo, jako hrozbu pro ruskou fe-
deraci, přičemž svého vrcholu ruská averze proti rozšiřování dosáhla v únoru 
2010, kdy nová Vojenská doktrína jasně označila politiku (východního rozši-
řování) nato za vojenské nebezpečí ve vztahu k ruské národní bezpečnosti.

Druhým procesem politicko-vojenské expanze pak byla angažovanost zá-
padu v postsovětském prostoru, který rusko ve svých velmocenských am-
bicích považuje za sféru strategického zájmu a vlivu. zároveň rozhodující 
role v sns, společně s jaderným odstrašováním a pravidelným zastoupením 
v rb osn, představuje hlavní nástroje a mechanismy, které ruská federace 
používá k posilování své pozice jako velmoci, ačkoliv ve vztazích s ostatními 
velmocemi naráží na jejich neochotu uznat rusko jako velmoc a akceptovat 
jeho privilegované zájmy v zemích bývalého sovětského svazu. není proto 
překvapující, že se rF dlouhodobě a negativně staví proti jakékoliv angažo-
vanosti západu v postsovětském prostoru, které lze hodnotit jak na úrovni 
vojenské, tak politické.

na úrovní vojenské je možné na začátku 21. století rozdělit působení usa 
a nato v postsovětském prostoru (především v zemích střední asie na stra-
ně jedné a reakci ruska na tento postup na straně druhé) do dvou navazují-
cích etap. V první etapě bezprostředně po útocích z 11. 9. 2001 a především 
v souvislosti s oeF 2001, jako součást zapojení a pomoci ruska v boji proti 

a stále, byť v omezené míře, je považuje za klíčovou nárazníkovou zónu mezi 
vlastním územím a nato. zároveň toto ruské rozdělení pak koresponduje 
se dvěma realizovanými a jednou plánovanou etapou východního rozšíření 
nato právě do těchto tří oblastí směrem k hranicím ruské federace.

první vlna rozšiřování proběhla v roce 1999, kdy se nato rozšířilo o tři 
bývalé státy Varšavské smlouvy (polsko, čr a Maďarsko). i když tyto státy 
nespadaly do oblasti ruského near abroad, ruská federace od počátku této 
etapy intenzivně protestovala proti jejich přijetí a tehdejší ministr zahranič-
ních věcí J. primakov označil rozšíření nato za možná největší chybu od 
skončení studené války. nicméně řada politických představitelů rF, včetně 
J. primakova, si byla dobře vědoma skutečnosti, že tento proces nemohou 
změnit. Důvody asertivního postoje rF vůči první vlně rozšiřování nato 
byly velmi podobné těm výše zmíněným, tzn. obava z oslabení ruského vlivu 
v těchto zemích, hrozba přiblížení nato k ruským hranicím, protože polsko 
bezprostředně sousedí s kaliningradskou oblastí, ale především se rusko 
obávalo toho, že rozšíření nato o tři bývalé sovětské satelity podnítí snahu 
pobaltských států a zemí tzv. blízkého zahraničí o vstup do nato.

tento černý scénář z pohledu ruska se naplnil v roce 2004 v souvislosti 
s druhou vlnou rozšiřování, kdy nato za členy přijalo další bývalé sovětské 
satelity, ale především tři postsovětské státy (estonsko, litva, lotyšsko). 
stejně jako u první vlny rozšiřování, také v případě druhé vlny byla reakce 
ze strany vojenských a politických elit rF velmi negativní a ostrá a rusko 
protestovalo proti procesu rozšíření nato ještě asertivněji. Vedle problému 
bezprostřední přítomnosti nato u ruských hranic a ztráty důležité nárazní-
kové zóny, rF řešila také dilema, že některé nově přijaté země, konkrétně 
pobaltské státy a slovinsko, nepodepsaly smlouvu cFe, která po konci stu-
dené války omezila druhy konvenčních zbraní a počty vojenských jednotek 
umístěných na území signatářů, čímž měla odvrátit hrozbu konvenčního úto-
ku „blitzkriegového“ typu ze strany nato, ale i států Varšavské smlouvy.

zatímco u první vlny rozšiřování se rF omezila pouze na protesty, v pří-
padě druhé vlny došlo ke konfrontaci. zaprvé, rusko i přes intenzivní výzvy 
západních států odmítlo stáhnout své „mírové“ jednotky z podněsteří v Mol-
davsku a z gruzínských separatistických regionů Jižní osetie a abcházie. 
přítomnost ruských jednotek společně se zasahováním do tzv. zamrzlých 
konfliktů v těchto oblastech dávají rF důležitý mechanismus prosazování 
vlivu nad svými sousedy. zadruhé, rozšíření o tři pobaltské státy a především 
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zatímco usa viděly v barevných revolucích proces přechodu těchto zemí 
od režimu nedemokratického k demokratickému a podporovaly Michaela 
saakašviliho a Viktora Juščenka jako představitele a stoupence demokratic-
ké přeměny gruzie, resp. ukrajiny, rusko vnímalo změny režimů v těchto 
zemích jako nežádoucí, a to s ohledem na protiruský postoj, který následně 
ukrajina a gruzie zaujaly. zároveň z pohledu geopolitického nevidělo rusko 
v angažovanosti usa v růžové a oranžové revoluci podporu demokracie, 
ale snahu o posílení amerického vlivu na úkor oslabení ruských politických 
a ekonomických zájmů v těchto zemích. přičemž tyto ruské obavy násled-
ně potvrdila intenzivní aktivity spojených států v procesu přijetí ukrajiny 
a gruzie za členy nato.

na jedné straně, jak bylo výše zmíněno, druhá vlna rozšiřování severo-
atlantické aliance o pobaltské státy a plánované přijetí ukrajiny a gruzie za 
členy nato, společně s praktickým naplňováním vizí bushovy doktríny 
a americkou podporou růžové, oranžové a tulipánové revoluce, vedly rus-
kou federaci k rozhodnutí o vojenském zásahu do gruzie. následný srpnový 
konflikt, který demonstroval odhodlání ruska používat i vojenské prostředky 
k zachování a posílení vlastního vlivu v zemích tzv. near abroad, způsobil 
zhoršení vztahů a oslabení spolupráce mezi rF a západem.

na druhé straně se ruské federaci intervencí do gruzie, ve které spíše 
než podobnost s oaF 1999 ve srJ viděla analogii vojenské invaze usa 
do granady a panamy v osmdesátých letech minulého století či historic-
kou expanzi Francie do afriky, podařilo zabránit dalšímu rozšiřování nato 
k ruským hranicím a dosáhnout částečného uznání privilegovaných zájmů 
v postsovětském prostoru ze strany západu. zároveň po nástupu b. obamy 
do úřadu amerického prezidenta došlo k postupnému obnovení a zlepšení 
vzájemné spolupráce mezi rF a západem, která se mj. zaměřila na řešení 
situace v poválečném afghánistánu. tato spolupráce zahrnuje celou řadu pro-
jektů v oblasti boje proti terorismu a šíření narkotik, stejně jako logistickou 
podporu nato založenou na sérii bilaterálních dohod o leteckém tranzitu 
mezi západními zeměmi, ruskem a středoasijskými zeměmi, jež pomohly 
zmírnit napětí mezi ruskem a usa v otázce přítomnosti amerických jed-
notek ve střední asii. rusko získává nemalé finanční příjmy z tranzitních 
poplatků a zároveň uznalo, že přítomnost usa ve střední asii přináší také 
přímé bezpečnostní výhody pro ně samotné.

globálnímu terorismu, prezident putin vyzval středoasijské státy ke spoluprá-
ci na protiteroristické kampani, dohodl se s usa na rozmístění amerických 
základen v zemích střední asie a souhlasil s přítomností amerických vo-
jenských jednotek v kyrgyzstánu a uzbekistánu. přestože rusko chtělo být 
strategickým partnerem a spojencem usa v boji proti tálibánu a al-káidě 
a tehdejší ruský prezident V. putin si uvědomoval, že americké jednotky 
ve střední asii nebudou jen krátkodobě, vnímalo politické vedení ruské 
federace vojenskou přítomnost usa jako nepříjemnou a nežádoucí expanzi 
amerického vlivu k ruským hranicím.9

Ve druhé etapě spojené s přípravou dalšího kola rozšiřování v roce 2002 
o pobaltské státy, kdy se nato přiblížilo na méně jak 100 km od petrohradu, 
ale především se stupňující militantní politikou g. W. bushe proti iráku a ná-
slednou unilaterální oiF 2001, se ruská federace rozhodla ukončit podporu 
spojených států a jejich vojenské přítomnosti v uzbekistánu a kyrgyzstánu. 
V tomto asertivním postoji rF vůči působení usa ve střední asii lze nalézt 
dva důvody. zaprvé, rusko se obávalo, že v důsledku americké přítomnosti 
ztratí svoji schopnost kontrolovat a ovládat současné i budoucí přepravní 
trasy přivádějící ropu a zemní plyn ze středoasijských zemí a států kas-
pického regionu přes ruskou přepravní soustavu na světové trhy.10 zadruhé, 
rusko mělo strach z možných strategických následků dlouhodobé vojenské 
přítomnosti usa v zemích střední asie, která by mohla poškodit a podkopat 
dominantní roli ruska v tomto regionu. V reakci na tyto obavy pak rF pod-
něcovala vlády uzbekistánu a kyrgyzstánu, aby tlačily usa ke stažení svých 
jednotek a uzavření vojenských základen na jejich území.

na úrovni politické byla druhou konfrontační otázkou mezi ruskem a zá-
padem v postsovětském prostoru především angažovanost usa a částečně 
i eu v tzv. barevných revolucích, tj. růžové v gruzii (2003), oranžové na 
ukrajině (2004) a tulipánové v kyrgyzstánu (2005). ruská federace protes-
tovala proti těmto barevným revolucím a jejich podpoře ze strany západu 
přinejmenším ze dvou hlavních důvodů. obávala se možného rozšíření této 
vlny protestů na vlastní území, která by ve svém důsledku mohla vyvolat 
nesouhlas či aktivní odpor ruských obyvatel s tehdejší politikou V. putina, 
a nepovažovala barevné revoluce za legitimní vyjádření vůle lidí, ale jako 
spojenými státy podporovanou snahu o snížení ruského vlivu v postsovět-
ském prostoru.
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Tabulka č. 30: Vybrané vojenské ukazatele 
Ruské federace a USA v r. 2011

 

Kategorie
Stát

Ruská federace Spojené státy
obranný rozpočet (v mld. usD) 50,1 692,8
obranný rozpočet (v % na HDp) 2,8 4,7
počet mužů ve zbrani (v mil.) 1,0 1,6
odhadované zálohy (v mil.) 20 0,865
polovojenské jednotky 449 000 0
strategické bombardéry 251 155
ponorky s balistickými jadernými střelami 14 14
Jaderné hlavice 4834 2702
bojové tanky 1300 6242
taktická letadla čtvrté generace 897 3324
Útočné helikoptéry 336 1404
Vojenské satelity 40 55

zdroj: nichol, 2011: 44–45; Forss, 2013: 65–66.

 usa dále „utekly“ rusku v počtu bojových tanků, taktických letounů 
čtvrté generace a útočných helikoptér, tedy ve zbraňových systémech, které 
rozhodují o úspěchu či neúspěchu v soudobých válkách.

konvenční systémy usa jsou natolik přesné a zničující, že svými kumu-
lativními destrukčními účinky dokáží ochromit a rychle porazit jakéhokoliv 
protivníka. proto také doktrinální dokument nazvaný Nuclear Posture Review 
2010 a po něm i nss 2010 výstižně zdůraznily, že nejmodernější americké 
konvenční zbraňové systémy natolik předstihly účinnost konvenčních zbraní 
ostatních zemí, že mohou plnit úlohu odstrašovacího potenciálu a díky tomu 
se usa ve své bsk mohou v podstatě obejít bez jaderných zbraní.

Všechny výše zmiňované skutečnosti mají zásadní dopad na bsk obou 
srovnávaných aktérů. Vytvářejí rámec pro to, jak silným protivníkům mohou 
čelit, jak rozsáhlé vojenské operace mohou plánovat, na kolika místech mo-
hou zasahovat, jak dlouho mohou udržovat své jednotky v zahraničí k tomu, 
aby tam plnily cíle stanovené nejvyššími politickými činiteli.

V první dekádě 21. století byly ozbrojené síly usa nasazeny do dvou 
velkých válek, při nichž úspěšně splnily hlavní cíl, jímž bylo rychle porazit 

Tabulka č. 29: Expanze NATO na východ a reakce Ruské federace

Rok USA SSSR/Ruská federace
1990–
1999

politická expanze na 
východ zánik Varšavské smlouvy a sssr

1999 první vlna rozšíření 
nato

intenzivní protest prezidenta b. Jelcina proti rozšíření 
nato; zhoršení vztahů mezi rF na straně jedné 
a nato a usa na straně druhé

2004 druhá vlna rozšíření 
nato

ostrá a negativní reakce ze strany ruských 
vojenských a politických elit, včetně prezidenta 
V. putina; rozšíření směrem k ruským hranícím 
vnímáno jako hrozba národní bezpečnosti rF, která 
zaujala vůči nato asertivní pozici

2008

jednání o možnosti 
přijetí ukrajiny 
a gruzie do nato 
– přijetí obou států 
odloženo do budoucna

velmi silná a ostrá reakce prezidenta
V. putina a později i D. Medveděva na možnost 
přijetí gruzie a ukrajiny do nato; ruská hrozba 
neurčitou „adekvátní reakcí“ na případné rozšíření 
nato o tyto dva státy

2009 třetí vlna rozšíření 
nato

negativní reakce ze strany vojenských a politických 
představitelů rF

zdroj: sestaveno autory.

4.9 časová osa vývoje vojenských rozpočtů
a modernizačních programů usa a ruské federace

Velmi důležitým ukazatelem bezpečnostní a strategické kultury jakéhokoli 
státu je vývoj jeho vojenských rozpočtů. Vždy se posuzuje především cel-
ková výše vojenského rozpočtu, vynakládané procento HDp, dále pak cel-
kový početní stav příslušníků ozbrojených sil, kvalita jejich bojové přípravy 
a připravenosti a v neposlední řadě i počet kusů strategicky významných 
zbraňových systémů.

z dostupných údajů vyplývá, že usa mají před ruskem jasný náskok 
především v kvalitativních ukazatelích, stejně jako tomu bývalo už v dobách 
studené války. ale zároveň s tím během posledních dvaceti let získaly pře-
vahu i v rovině kvantitativních ukazatelů. svými celkovými výdaji na zbro-
jení převyšují ruskou federaci devítinásobně, v rovině relativních výdajů je 
překonávají téměř dvojnásobně (téměř 5 % HDp versus necelá 3 % HDp).
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síly a přizpůsobit se novým metodám vedení války. Ještě více se krize ruské 
armády a zastaralý způsob vedení vojenských operací projevil během první 
rusko-čečenské války v letech 1994–1996, kdy rusko bylo nakonec nuceno 
uzavřít separátní mír s čečenskými povstalci. přestože druhá rusko-čečenská 
válka vedla k částečnému obnovení důvěry ve vojenskou sílu ruské federace 
a přinesla navýšení finančních prostředků do obranného rozpočtu, otázka 
reformy a modernizace ruských ozbrojených sil se stala jedním z hlavních 
témat během prezidentství V. putina.

reforma ruských ozbrojených sil se v tomto období měla zaměřit na něko-
lik klíčových problémů. prvním problémem byla tradiční rozsáhlá struktura 
ruských ozbrojených sil a početná ruská armáda s více jak milionem mužů 
ve zbroji, která vyžadovala velké množství finančních prostředků, a to nejen 
na platy vojáků a vojenského personálu, ale i pro ostatní zařízení k udržení 
provozu armády. Druhým problémem byla zastaralost velké části výzbroje 
ruské armády a nízká úroveň investic na nákup nové výzbroje. počet zbraní 
a vybavení rostl rychleji než počet zbraní a vybavení, které je měly nahra-
dit. například kolem roku 2006 podíl moderní vojenské techniky byl jen asi 
20 % z celkového počtu, zatímco ozbrojené síly členských států nato byly 
vybaveny moderní výzbrojí z přibližně 80 %. třetím problémem pak byla 
koncepční nejasnost, jakým směrem by se reforma ruských ozbrojených sil 
a s ní spojené adekvátní investice do modernizace zbraňových systémů měly 
ubírat; zda by se rusko mělo zaměřit na konvenční, nebo spíše na jaderné 
síly a zbraně.

Výše uvedené nejasnosti v otázce jaderných a konvenčních zbraní byly 
patrné také v rámci gpV-2015, který V. putin schválil v roce 2006. podle 
gpV-2015 by na jedné straně měla být ruská armáda do roku 2015 vybavena 
moderními systémy zbraní, v poměru 70 % moderních ku 30 % zastaralých 
zbraní, kdy během období let 2007–2015 by každý rok mělo být 5,5 % zasta-
ralých nahrazeno novými systémy zbraní. na druhé straně klíčovým bodem 
byl důraz na jaderné odstrašování, podle kterého měla být ruská federace 
do roku 2020 vybavena moderními jadernými zbraněmi, zejména mobilními 
mezikontinentálními balistickými raketami topol-M a námořními mezikon-
tinentálními raketami bulava, stejně jako řadou nových strategických bom-
bardérů a nukleárních ponorek vybavených námořními mezikontinentálními 
raketami bulava.

armády nepřátelských zemí, svrhnout jejich diktátorské režimy a nahradit je 
proamerickými vládami. po úspěšném splnění těchto úkolů byly usa schop-
né udržovat silná uskupení bojových jednotek na dvou důležitých válčištích 
(afghánistán a irák), i když tato skutečnost měla i svoji odvrácenou stranu 
– nemilosrdnou a vleklou asymetrickou válku, ve které je okupační stát vždy 
v nevýhodě.

ze srovnání klíčových ukazatelů vojenských rozpočtů vyplývá, že usa 
mají podstatně více nástrojů pro ambiciózní strategické plány. Mají jedno-
značně nejsilnější armádu světa, a to jak z kvantitativního, tak i z kvalitativ-
ního hlediska. Mohou udržovat své vojenské základny ve všech oblastech, 
které se nějakým způsobem pojí s jejich životními a strategickými zájmy. 
V současné době mají v zahraničí přes 700 velkých vojenských základen 
v síle nejméně jedné brigády, přičemž jejich bojové jednotky se nacházejí 
ve všech klíčových oblastech světa, od afriky přes blízký a střední východ, 
irák a afghánistán, západní evropu, významnou část postsovětského prosto-
ru až po Dálný východ a oblasti, které sousedí s člr, jež je považována za 
možného vyzyvatele na počátku 21. století.

naproti tomu ruská federace po skončení studené války a následném roz-
padu sovětského svazu ztratila svoji pozici vojenské supervelmoci. tento 
proces poklesu významu a přeměny od vojenské supervelmoci z dob sovět-
ského svazu po vznik ruské federace jako nástupnického státu, který předsta-
vuje pouze jednoho z mnohých aktérů mezinárodních bezpečnostních vztahů, 
se projevuje souběhem tří faktorů. prvním z nich bylo během devadesátých 
let minulého století postupné snižování finančních výdajů na obranu, pokles 
investic na nákup nové vojenské výzbroje a techniky a s tím spojený pro-
pad celkové výše armádního rozpočtu. Druhým faktorem se stalo snižování 
celkového stavu ruských ozbrojených sil, stejně jako snižování počtu mužů 
ve zbrani, který za posledních dvacet let poklesl pětinásobně z 5,3 mil. na 
přibližně milion. třetím a mnohem podstatnějším faktorem se stalo zaostá-
vání vojenské techniky ruské federace za západem a zejména pak za usa, 
které nebylo podpořeno adekvátní modernizací ozbrojených sil a potřebnou 
reformou ruské armády. kromě toho se ruská armáda potýkala se zastaralou 
taktikou vedení vojenských operací.

tento negativní trend potvrdila již těsně po skončení studené války ope-
race pouštní bouře 1991, která ukázala vojenskou a technologickou převahu 
usa a západních států a v reakci na ni potřebu sssr modernizovat ozbrojené 
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dokládá tabulka č. 30, rusko ve většině zkoumaných ukazatelů zaostává za 
spojenými státy. z těchto údajů je tak zcela patrné, že rF nemůže v současné 
době aspirovat na vojenskou supervelmoc a konkurovat tak spojeným státům 
jako v době studené války.

poznámky

1  podle odhadů The New York Times prodal sssr v letech 1982–1989 do iráku vojenský ma-
teriál a zbraně (např. stíhačky Mig 29, taktické balistické rakety scud, tanky t-72 apod.) za 
přibližně 24 mld. usD.

2  po skončení oDs 1991, která ukázala vojenskou a technologickou převahu usa, se v sovět-
ském svazu vyprofilovaly tři rozdílné názory, resp. přístupy k vítězství usa a porážce irá-
ku. první, realistický přístup uznal vojenskou nadřazenost usa v iráku a v reakci na ni pak 
potřebu sssr modernizovat odzbrojené síly a přizpůsobit se novým metodám vedení války. 
Druhý přístup sice uznal vítězství usa, nicméně důvodem porážky iráku podle něj nebyly 
zastaralé zbraňové systémy sssr, ale špatně vycvičená irácká armáda, neprofesionální ob-
sluha sovětských zbraňových systémů a vojenské techniky a především také fatální selhání 
iráckého vojenského velení. třetí přístup pak neviděl v oDs 1991 selhání sovětské vojenské 
techniky, ale porážku západních zbraňových systémů, které do iráku v době irácko-íránské 
války dodávaly západní státy, především Francie. Dále k tomu srv. lamberth, 1992; Villa-
hermosa, b.d.

3  Mezi tzv. jestřáby kremlu, kteří Jelcinovo konečné rozhodnutí o ruské invazi do čečenska 
asi nejvíce ovlivnili, patřili např. s. Šachrajov, a. barsukov, p. gračov atd. Dále srv. soulei-
manov, 2012: 151.

4  Je zcela zřejmé, že západní státy nechtěly svým vyhroceným postojem vůči rusku způsobit 
opakování situace z prosince 1993, kdy ve volbách do státní dumy zaznamenaly obrovský 
úspěch nacionalisté a komunisté, což signalizovalo změnu společenského klimatu.

5  i. ivanov se stal ministrem zahraničních věcí ruské federace v roce 1998, kdy vystřídal 
J. primakova, který se stal předsedou ruské vlády.

6  přestože ruský prezident D. Medveděv již 12. 8. 2008 prohlásil, že nařídil ozbrojeným si-
lám ukončit vojenské operace v gruzii a gruzínská vláda již předtím 10. srpna jednostran-
ně vyhlásila příměří, pokračovaly vojenské operace ruských jednotek na území gruzie i po 
16. srpnu, kdy D. Medveděv pod mezinárodním tlakem podepsal dohodu o příměří. záro-
veň i když ruský ministr obrany a. serďukov 22. 8. 2008 oznámil, že rusko dokončilo sta-
hování své invazní armády z gruzie, ruské vojenské jednotky odešly z gruzie definitivně až 
na přelomu srpna a září 2008.

7  tato tabulka zahrnuje klíčové doktrinální dokumenty a také vojenské operace.
8  troops in contact. airstrikes and civilian Deaths in afghanistan. Human Rights Watch, 

2. 9. 2008. on-line: www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0908webwcover_0.
pdf.

nicméně během putinova prezidentství k požadované reformě ruských 
ozbrojených sil a modernizaci jejich zbraňových systémů nakonec nedošlo, 
což se projevilo během rusko-gruzínského konfliktu v srpnu 2008, kdy ar-
máda rF s nasazením těžké vojenské techniky sice přesvědčivě zvítězila, 
ovšem vojenské operace byly prováděny v rozporu s moderním bezkontakt-
ním způsobem vedení války při nasazení přesně naváděné munice (JDaM). 
prezident D. Medveděv proto již v září 2008 ve svém prvním prohlášení 
zdůraznil nutnost modernizace systému zbraní a zároveň nařídil urychlení 
modernizačního plánu pro ruské ozbrojené síly, stejně jako jejich organizační 
struktury a personál.

Hlavní cíle těchto reorganizačních a modernizačních plánů byly následují-
cí: zvýšení bojové pohotovosti ozbrojených sil rF; snížení počtu starších dů-
stojníků a zároveň zvýšení počtu mladších důstojníků; zajištění, aby ozbroje-
né síly rF měly odpovídající vybavení a moderní zbraně, a upřednostňování 
jaderných zbraní nad konvečními. s ohledem na strukturu ruské armády bylo 
v roce 2008 pouze 20 % vojenských jednotek ve stavu trvalé pohotovosti, 
proto by podle reformních plánů měly být v budoucnu všechny (zbývající) 
jednotky trvale připraveny k nasazení. zároveň měl být počet nových a za-
staralých zbraní do roku 2020 v poměru 80 % ku 20 %. Ve skutečnosti byl 
tento poměr v roce 2008 přesně obrácený, tj. 80 % výzbroje ruské armády 
tvořily zastaralé zbraně a pouze 20 % byly zbraně nové.

podle reformních plánů pro ozbrojené síly rF a modernizaci systému 
zbraní, které prezident D. Medveděv během svého funkčního období od roku 
2008 navrhl, by pak nejpozději do deseti let mělo dojít ke snížení počtu vo-
jenského personálu, navýšení počtu vojáků pro bojové akce, k většímu zamě-
ření na moderní vybavení pro jednotky rychlé reakce, zlepšení rozhodování 
a využívání armády. nicméně z řady důvodů není jisté, zda tyto plány budou 
plně realizovány a přispějí ke zlepšení stavu ruské armády.

přestože v posledním desetiletí postupně rostly celkové finanční výdaje 
určené pro vojenský/obranný rozpočet přibližně desetinásobně (z 5 mld. usD 
v roce 2000 na více jak 50 mld. usD v roce 2011) a podle federálního roz-
počtu na roky 2012–2015 by i nadále měly stoupat (z 69,3 mld. usD v roce 
2012 na více jak 106,5 mld. usD v roce 2015), konkrétní výsledky v podobě 
úspěšné modernizace ruských zbraňových systémů a výrazného zlepšení bo-
jové pohotovosti ozbrojených sil rF nejsou zatím příliš patrné. zároveň, jak 
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závěr

závěrečná, shrnující kapitola je vyústěním monografie USA a Ruská fede-
race – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Její první 
část se zabývala americkým doktrinálním rozcestím na počátku devadesá-
tých let, jehož symboly se staly dokumenty l. eagleburgera a p. Wolfowi-
tze. první z těchto dokumentů vyhodnotila jako kooperativní mentální mo-
del, druhý naopak jako model velice asertivní a konfrontační. ruská reakce 
se vyznačovala postupným ústupem a následným nahrazováním stoupenců 
westernizačního myšlení přívrženci etatistického a civilizačního uvažování. 
kromě intenzivního proniknutí některých etatistických vizí do obsahu doku-
mentů doktrinálního charakteru byl silný vliv stoupenců etatistického myš-
lení patrný také v zahraniční a bezpečnostní politice ruské federace, která 
začala být ve vztahu k západu více asertivní.

Dalším námětem komparace byly války po roce 1990. první z nich, oDs 
1991, byla vyhodnocena jako válka v podstatě bezproblémová a jako předob-
raz toho, jak by v postkonfrontační éře mělo být postupováno. byla to válka 
legální i legitimní, byla zahájena až po vyčerpání nevojenských prostředků 
nátlaku na irák (last resort). zároveň s tím byly zhodnoceny reakce tehdej-
šího sssr, pro který oDs 1991 a události předcházející jejímu zahájení 
představovaly jednu z hlavních vojenských, bezpečnostních a politických 
výzev a důležitý test vztahů s usa bezprostředně po skončení studené války. 
reakce ukázaly na nejednotný vnitřní i vnější postoj sssr k této problema-
tice. přestože oDs 1991 nevyvolala konfrontaci mezi sovětským svazem 
a usa, neexistoval na její průběh mezi politickými a vojenskými představi-
teli uvnitř sssr jednotný postoj, přičemž část z nich operaci pouštní bouře 
1991 podporovala a část ji vnímala jako hrozbu.

Válka proti srbsko-černohorské srJ již byla mnohem kontroverznější. ne-
byla legální, protože byla zahájena bez druhé rezoluce rb osn, a navíc lze 
pochybovat i o její legitimitě, protože usa se až příliš jednostranně upnuly 

9  ruská federace se také obávala možné reakce početné muslimské menšiny, která žije na rus-
kém území, na její podporu usa v zemích střední asie.

10  V roce 2006 byly za podpory usa spuštěn plynovod bte a ropovod btc, které přivádějí 
do evropy ázerbájdžánský plyn, resp. ropu, aniž by procházely přes ruské území.
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a později jako asertivní velmoc bude jedním z hlavních pólů světové politiky. 
putin totiž viděl v multipolárním světě příležitost k rozvíjení vzájemně vý-
hodné spolupráce se západními státy a možnost širší integrace do světové 
ekonomiky.

i přes počáteční úspěšnou implementaci této vize ruského národního záj-
mu, která po teroristických útocích z 11. 9. 2001, kdy se rF nejprve připojila 
k protiteroristické koalici a podpořila vojenskou intervenci v afghánistánu, 
vedla k posílení spolupráce mezi ruskem a západem, se vzájemné vztahy 
v průběhu putinova prezidentství nakonec spíše zhoršily. tento konfrontační 
trend byl nejvíce patrný během putinova druhého funkčního období v souvis-
losti se stupňujícím se plánem prezidenta bushe na vybudování protiraketové 
obrany ve střední evropě, zvyšující se aktivitou usa a nato ve střední 
asii, uznáním nezávislosti kosova ze strany západu a především v důsledku 
rozšiřování nato o nové členy směrem na východ, které ruská federace po-
važuje za hrozbu národní bezpečnosti. neshody mezi ruskem na straně jedné 
a nato a usa na straně druhé vedly mj. v červenici 2007 k jednostrannému 
ruskému rozhodnutí o odstoupení od smlouvy o konvenčních ozbrojených 
silách v evropě a dalšímu posílení významu jaderného odstrašování. zároveň 
prezident putin v roce 2006 označil explicitně za prioritu zajištění bezpeč-
nosti ruska modernizaci jaderných zbraní, které rF hodlá použít jako první 
v případě vlastního ohrožení nebo napadení, popř. napadení jeho spojenců. 
Ve druhé polovině putinova funkčního období se významným nástrojem za-
hraniční a bezpečnostní politiky stalo užívání energetických zdrojů k pro-
sazování vlivu a zájmů ruska v zahraničí, především v oblasti bývalého 
sovětského svazu.

naproti tomu bsk 44. prezidenta usa baracka obamy se vyznačuje po-
sunem od konfrontačního ke kooperačnímu mentálnímu modelu. projevilo 
se to především v jeho vizi světa bez jaderných zbraní, dále pak v pražské 
smlouvě o snížení stavu strategických jaderných zbraní a v doktrinálních do-
kumentech usa z let 2010 (nss 2010 a npr 2010) až 2012 (priority pro 21. 
století). Velmi důležitým prvkem obamovy bilance je také velká zdrženlivost 
a uvážlivost při používání vojenské síly k dosahování politických cílů. oba-
mův postup na poli bsk se vyznačoval negací silných sklonů k militarismu 
a unilateralismu, tolik typických pro administrativu předcházejícího prezi-
denta bushe.

na jednu stranu konfliktu, aniž by ověřovaly, zda všechny uváděné důvody 
odpovídaly skutečnosti. období prezidenta b. clintona je proto hodnoceno 
jak první posun ke konfrontaci, vyznačovalo se asertivním pojetím teorie de-
mokratického míru, což se nejvýrazněji projevilo právě rozpoutáním letecké 
války proti srbsku v roce 1999. to bylo v ruské federaci hodnoceno jako 
konfrontační rozhodnutí a odpovědí se stala primakovova doktrína předsta-
vující syntézu prvků etatistického a civilizačního přístupu myšlení. záro-
veň byla primakovova doktrína charakterizována snahou o přeměnu pozice 
ruska ve „vyvažující velmoc“, jež se projevovala jak v regionálním měřít-
ku (získání dominantního postavení rF v sns prostřednictvím spolupráce 
s jeho členskými zeměmi při řešení bezpečnostních hrozeb či vojenských 
konfliktů), tak i v globálním měřítku (úsilí rF společně s čínou a indií vy-
tvářet protiváhu hegemoniální politice usa).

Velice dramatickým vývojem prošly spojené státy v době, kdy funkci 
amerického prezidenta zastával g. W. bush. Jeho mentální model vešel do 
moderních světových dějin pod názvem Regime Change Policy. tento mo-
del „vytvořily“ klíčové doktrinální dokumenty z let 2002 a 2003. ty jsou 
hodnoceny jako dokumenty vysloveně konfrontačního charakteru, které 
zcela vyloučily možnost bezpečnostní kooperace s tehdejším irákem. celou 
světovou veřejnost připravovaly na to, že usa rozpoutají další válku proti 
saddámovu iráku.

právě druhá irácká válka, irácká svoboda 2003, měla celosvětový význam, 
protože se stala testem i mementem vedení asymetrických válek na počát-
ku 21. století. Všechny tyto zlomové události poskytly obrovské množství 
námětů a podnětů nejen pro hodnocení bushovy strategie jako mentálního 
modelu, ale i pro zkoumání jejího dopadu na vývoj bezpečnostní a strategické 
kultury ruské federace. ukázala, že spojené státy mají takový vojensko-
-technologický náskok, že pro ně není problém šokovat a následně i rychle 
porazit jakéhokoliv vyzyvatele, ale velkým problémem se může naopak stát 
zajištění míru a klidu v poražené zemi.

unilaterální politika amerického prezidenta g. W. bushe a jeho rozhodnutí 
o vojenské intervenci do iráku v 2003, kterou rusko ostře odsoudilo, byla 
v rozporu s ruskou vizí budoucího uspořádání mezinárodních vztahů. naopak 
ruský prezident V. putin po svém nástupu do funkce ruského prezidenta vě-
noval v zahraniční a bezpečnostní politice velkou pozornost konceptu mul-
tipolárního uspořádání světa, kde ruská federace nejprve jako pragmatická 



290 291

USA A RUSká fedeRAce – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury závěr

připadá na irák, kde o vlastní bydlení přišla pětina obyvatelstva – tak vysoká 
byla cena za „svobodu pro irák“. k neblahé bilanci amerických intervencí 
patří ještě výrazné poškození životního prostředí v místě zásahu, zhoršení 
zdravotního stavu tamního obyvatelstva, včetně nárůstu nádorových onemoc-
nění a dětské úmrtnosti.

na druhé straně je počet obětí ruských intervencí a ten je podstatně nižší. 
počet zabitých se pohybuje v řádu několika set, počet těch, jež ztratili své 
domovy, je několik tisíc.

Důležitým rozdílem v komparaci usa a ruské federace je i rovina ex-
panze. na jedné straně rF stahovala své vojáky z postsovětských zemí, na 
druhé straně tyto země vstupovaly do nato (konkrétně pobaltské státy), což 
vlastně znamenalo hru s nulovým součtem, tedy okamžitou expanzi usa do 
postsovětského prostoru.

obamův nástup do funkce 44. prezidenta usa a jeho vyjádření naděje na 
zlepšení budoucí spolupráce s ruskem byl v Moskvě vnímán jako pozitivní 
signál, který přinesl překonání negativního efektu v důsledku rusko-gruzín-
ského konfliktu a přispěl k postupnému obratu od konfrontace ke kooperaci 
ve vztazích mezi rF a západem. na jedné straně jak snb 2009, tak program 
2010 potvrdily pozitivní trend sbližování vztahů mezi rF a usa a potřebu 
rozvíjet vzájemnou spolupráci, na druhé straně tento proces v sobě skrývá 
určité akutní nebezpečí, protože trend zlepšování rusko-americké spoluprá-
ce nebyl ve své podstatě doprovázen sbližováním hodnot nebo definováním 
společného vnímání hrozeb, s výjimkou pokračující averze k islámskému 
radikalismu a ostražitosti vůči číně, což potvrdila nová VD 2010. Jinak ře-
čeno, přestože vzájemný vztah je dynamický a určitě i pozitivní, zůstává stále 
transakční a závisí na pokračující potřebě uznání pozice ruska jako aspirující 
velmoci ze strany usa, kterou ovšem nejsou všichni američtí politici ochotni 
poskytnout.

sestavený přehled zlomových okamžiků a událostí ve vývoji bezpečnostní 
a strategické kultury obou srovnávaných aktérů od počátku devadesátých let 
až po rok 2013 ukázal, že strategickou iniciativu vždy měly usa. ty udávaly 
tón v rovině doktrinálních dokumentů, zatímco ruská federace odpovídala 
na posuny amerického doktrinálního myšlení, ať už to byly posuny koopera-
tivního, či konfrontačního charakteru.

Dále měly usa jasnou iniciativu a převahu v počtu a rozsahu vojenských 
intervencí a následných vojenských okupací. intervenovaly celkem čtyřikrát, 
zatímco rusko pouze jednou. usa celkem třikrát intervenovaly v islámském 
světě, přičemž dvě z těchto intervencí skončily mnohaletou, velice náklad-
nou a celosvětově kritizovanou okupací. navíc jednou intervenovaly v post-
jugoslávském prostoru, čímž rozjitřily pravoslavnou civilizaci a zejména 
pak ruskou federaci jako „její největší zemi“. naproti tomu rF vojensky 
intervenovala pouze jednou, a to na jižní hranici svého území. na rozdíl od 
intervencí usa to nebyla klasická zahraniční intervence a už vůbec ne inter-
vence do jiného civilizačního okruhu.

Velký rozdíl je také v počtech obětí jednotlivých intervencí. na jedné stra-
ně je počet obětí všech amerických intervencí, který se pohybuje od 150 000 
do 300 000 osob. Další součástí americké bilance je počet těch, kteří v důsled-
ku intervencí přišli o své domovy a stali se z nich iDp nebo dokonce utečenci. 
Jejich počet se pohybuje okolo deseti milionů, přičemž plná polovina z nich 
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a2/aD – anti access/area Denial /strategie zamezení přístupu a nevpuštění 
do prostoru/

abM – anti-ballistic Missile treaty /smlouva o omezení systémů protira-
ketové obrany/

aipac – american–israel public affairs committee (americko-izraelský 
výbor pro veřejné záležitosti)

aQap – al Qaeda in the arabian pensinsula (al-káida na arabském polos-
trově)

apec – asia-pacific economic cooperation (ekonomické seskupení asie 
a tichomoří)

asat – anti-satelit /Weapons/ (protisatelitní zbraně a systémy)
asbM – anti-ship balistic Missile (antibalistická raketa zaměřená proti lo-

dím)
asean – association of south east asian nations (sdružení národů jiho-

východní asie)
bko – belaja kniga oborony (bílá knihy obrany)
bsk – bezpečnostní a strategické kultura
btc – baku–tbilisi–ceyhan /ropovod/
bte – baku–tbilisi–erzurum /plynovod/
cFe – treaty on conventional armed Forces in europe (smlouva o kon-

venčních ozbrojených silách v evropě)
cntbt – comprehensive nuclear-test-ban treaty (smlouva o všeobecném 

zákazu jaderných zkoušek)
člr – čínská lidová republika
Dia – Defense intelligence agency (Vojenská zpravodajská služba)
Deb – Dogovor o evropejskoj bezopasnosti (smlouva o evropské bezpeč-

nosti)
DoD – Department of Defence (Ministerstvo obrany usa)
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ncW – network centric Warfare (počítačově řízená válka)
nDs – national Defense strategy (národní obranná strategie)
nMD – national Missile Defense (národní raketová obrana)
npr – nuclear posture review (nová jaderná strategie)
npt – treaty on the non-proliferation of nuclear Weapons (smlouva o ne-

šíření jaderných zbraní)
nsc – national security council (Federální rada pro národní bezpečnost)
nscWMD – national strategy to combat Weapons of Mass Destruction 

(národní strategie boje proti šíření zHn)
nss – national security strategy (národní bezpečnostní strategie)
nWFz – nuclear Weapon Free zone (zóny bez jaderných zbraní)
oaF – operation allied Force (operace spojenecká síla)
obse – organizace pro bezpečnost a spolupráci v evropě
oDs – operation Desert storm (operace pouštní bouře)
oeF – operation enduring Freedom (operace trvalá svoboda)
ogp – osnovy gasudarsvennoj politiky /russijskoj Federacii v arktike na 

period do 2020 goda i dalnejšuju perspektivu/ (základy národní politiky 
/ruské federace v oblasti arktidy do roku 2020 a dále/)

oiF – operation iraqi Freedom (operace irácká svoboda)
oskb – organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti
osn – organizace spojených národů
oVp – obzor vnešnej politiky /rossijskoj Federacii/ (přehled zahraniční po-

litiky /ruské federace/)
pei – programma effektivnogo ispolzovanija /na sistemnoj osnove vneš-

nepolitičeskich faktorov v celjach dolgosročnogo razvitija rossijskoj 
Federacii/ (program pro efektivní využívání /zahraniční politiky v dlou-
hodobém rozvoji ruska/)

pnac – project for a new american century (projekt nového amerického 
století)

QDr – Quadriennal Defence review /pravidelná studie amerického minister-
stva obrany analyzující strategické cíle a potenciální vojenské hrozby/

rb osn – rada bezpečnosti osn
re – rada evropy
rF – ruská federace
rMa – revolution in Military affairs (revoluce ve vojenských záležitos-

tech)

Dpg – Defense planning guidance (Řízení obranného plánování)
ebo – effects based operations (operace se silným vojenským i psycholo-

gickým účinkem)
Fpa – Foreign policy analysis (rozbor zahraniční politiky)
Fsb – Feděralnaja služba bezopasnosti /rossijskoj Federacii/ (Federální 

služba bezpečnosti /ruské federace/)
g7 – group of seven /skupina sedmi průmyslově nejvyspělejších zemí světa 

(usa, Japonsko, Francie, Velká británie, itálie, německo a kanada)/
g8 – group of eight /vznikla přizváním ruské federace do g7 v roce 1997/
gMD – ground-based Midcourse Defence (systém protiraketové obrany)
gpV – gosudarstvennaja programma vooruženija (státní program rozvoje 

všeobecného zbrojení)
gpr – global posture review /nová globální strategie usa/
gWot – global War on terrorism (celosvětové války proti terorismu)
Hnp – hrubý národní produkt
icbM – inter-continental ballistic Missile (Mezikontinentální balistická 

střela)
iDp – internally Displaced people (osoby vysídlené v rámci státu)
inF – intermediate-range nuclear Force (Jaderné zbraně středního dosahu 

/odtud odzbrojovací smlouva/)
isg – irak study group (irácká studijní skupina)
JDaM – Joint Direct attack Munition (přesně naváděná munice)
kFor – kosovo Force /mezinárodní mírové operace v rámci nato na úze-

mí kosova/
klDr – korejská lidově demokratická republika
knb – koncepcija nacionalnoj bezopasnosti /rossijskoj federacii/ (koncep-

ce národní bezpečnosti /ruské federace/)
kVp – koncepcija vnešnej politiky /rossijskoj federacii/ (koncepce zahra-

niční politiky /ruské federace/)
Maae – Mezinárodní agentura pro atomovou energii
MbV – mezinárodní bezpečnostní vztahy
MeF – 1. Marine expeditionary Force (1. expediční sbor námořní pěchoty)
Mena – Middle east and north africa (střední východ a severní afrika)
Mic – Military–industrial complex (Vojensko-průmyslový komplex)
nato – north atlantic treaty organisation (organizace severoatlantické 

smlouvy)
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résumé

the monograph compares the usa and the russian Federation in the period 
of 1991–2012 from the point of view of their security and strategic cultures. 
the comparison of the usa and the russian Federation focuses on the secu-
rity strategies and policies of these two countries during the last twenty years 
– how many wars they waged and what their consequences were for both 
themselves and in particular for the countries or other actors with which the 
usa and russia were at war. the book is divided into four chapters.

the first chapter explains the basic concepts which form the basis for the 
comparison of the security and strategic cultures of the usa and russia. it 
starts with the explanation of the concept of the actor of international security 
relations, since both the u.s. and russia are among the strongest and most 
influential actors in the world after the end of the cold War. Furthermore, the 
chapter highlights the significance of the different ways in which states may 
use their power, relying either more on hard power or on soft power. another 
central concept of this monograph is the international organization of security 
which oscillates between the extremes of peace and war.

the key concepts of the book are security and security culture. after the 
fundamental – i.e. negative and positive – determination of the concept of 
security it conceptualizes the concept of the security culture and defines its 
criteria, which are then applied to the conduct of the usa and russia in the 
field of international security after the cold War. While explaining the criteria 
of the security culture, the book also discusses concepts such as militarism 
and its principal manifestations, as well as unilateralism and multilateralism.

a large part of this chapter is also devoted to the concepts of strategy 
and the strategic culture. the way these are conceptualized suggests that 
the main focus of the book will be on the political instructing of the armed 
forces and the way the forces will carry out these instructions in practice. the 

salt – strategic arms limitation talks (rozhovory o omezení strategic-
kých zbraní)

sFor – stabilisation Force /mezinárodní mírová mise pod patronací nato 
na území bosny a Hercegoviny/

sk – strategická kultura
skb – smlouva o kolektivní bezpečnosti
slcM – sea-launched cruise Missile (námořní střela s plochou dráhou 

letu)
slbM – submarine-launched ballistic Missile (balistická střela odpalovaná 

z ponorek)
snb – strategija nacionalnoj bezopasnosti /rossijskoj federaci/ (národní 

bezpečnostní strategie /ruské federace/)
sns – společenství nezávislých států
sort – strategic offensive reduction treaty (smlouva o omezení strate-

gických útočných zbraní)
specnaz – Vojska specialnogo naznačenija (jednotky speciálního určení)
srJ – svazová republika Jugoslávie
srn – spolková republika německo
sssr – svaz sovětských socialistických republik
start – strategic arms reduction treaty (Dohoda o snížení počtu strate-

gických zbraní)
Šos – Šanghajská organizace pro spolupráci
tDM – teorie demokratického míru
uÇk – ushtria Çlirimtare e kosovës (kosovská osvobozenecká armáda)
unscoM – united nations special commission (speciální mise osn pro 

irák)
usD – americký dolar
VD – Voennaja doktrina /rossijskoj federacii/ (Vojenská doktrína /ruské 

federace/)
Wto – trade organization (světová obchodní organizace)
zHn – zbraně hromadného ničení
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an equally important subject of this chapter is the 44th u.s. president ba-
rack obama and his assessment in the area of the security and strategic cultu-
re. the main attention is focused mainly on his vision to have a world without 
nuclear weapons, as well as on the prague treaty for the reduction of strategic 
nuclear weapons, the u.s. doctrinal documents from the years 2010–2012 
and especially obama’s great restraint and caution in using military force 
for achieving political goals. the obama doctrine deserves attention mainly 
because it is in many ways the negation of the strong tendencies toward mili-
tarism and unilateralism that were so typical of the administration of the 43rd 
president of the usa. therefore, the conduct of the obama administration up 
to now is assessed as an internationally important mental model.

the third chapter is structured similarly, focusing on the development 
of the strategic and the security culture of the russian Federation in the 
post-cold War period until 2012. it thus covers the era of russian presi-
dents boris nikolayevich yeltsin, Vladimir Vladimirovich putin and Dmitry 
anatolyevich Medvedev. in the introductory part of the chapter, attention 
is devoted to the major historical factors influencing the russian security 
and strategic culture, which should be treated within the broader context of 
european history as well as in the specific context of the development of the 
rF as the direct successor to tsarist russia and the soviet union. the chapter 
continues with an analysis of the three main theoretical approaches to foreign 
and security policy, which have a major impact on the security and strategic 
culture of russia.

the brief historical and theoretical introduction is followed by a concise 
analysis of the security and strategic culture of the rF in the era of the pre-
sidency of boris yeltsin in the years 1991–1999. the focus here is mainly 
on the strategic documents of the russian Federation, but also on the key 
events of that period that had a profound impact on the relations between 
russia and the West.

another part of the chapter is devoted to the two presidencies of Vladimir 
putin in the period 1999/2000–2008 with focus on the analysis of four strate-
gic documents and one document of the russian Ministry of Foreign affairs 
that constitute the framework for the evaluation of the main criteria of the 
security and strategic culture. Furthermore, the chapter contains an analysis 
of the impact of these documents on the security and foreign policy of Vla-
dimir putin and his stance toward the u.s. military operations in afghanistan 

usa, which waged 4 large and extensive wars in the islamic world or on its 
borders in the period under consideration, offers substantially more topics 
and opportunities. the rF, on the other hand, led a short war on its southern 
border and then two further wars on its territory.

the last principal concept dealt with in the first chapter is the concept of 
the mental model, which reflects mainly the attitude towards security threats, 
whether real or perceived. this concept gives us the possibility to search 
for the answer to the question of whether the usa and the rF judged the 
international security situation realistic or – conversely – exaggerated the 
seriousness and the urgency of security threats. Furthermore, it enables us to 
consider if the usa and the rF leaned more towards the cooperative or the 
confrontational approach when dealing with states or organizations that were 
deemed a security threat.

the second chapter focuses on a detailed assessment of the development 
of the security and strategic culture of the usa after the cold War. Firstly, 
it recalls the historical factors, especially the four u.s. security subcultures. 
Following this, it explains the long way the usa has come from isolationism 
to becoming a superpower of paramount historical significance. it deals with 
the role of u.s. participation in the two world wars and the main features 
of the development of the security and strategic culture of the usa after 
World War ii. another part of the second chapter then focuses on the security 
culture of the first two u.s. presidents after the cold War (g. H. bush and 
b. clinton) and the political factors of the security culture of the usa in the 
early 21st century.

Much of this chapter is devoted to the 43rd president of the usa – g. W. 
bush. indeed, this period entered modern human history as a mental model, 
which was called the doctrine of “regime change policy”, enshrined in key 
doctrinal documents from the years 2002 and 2003. the 43rd u.s. president 
provided a major challenge for the study of security and the strategic culture 
of the usa by unleashing operation enduring Freedom in 2001 and iraqi 
Freedom in 2003. in particular the latter operation had a global impact of 
a literally epochal character, because it became a test case and the memento 
to fighting asymmetric wars of the early 21st century. all of these ground-
-braking events provided a huge number of ideas and impulses not only for 
the assessment of bush’s strategy as a mental model, but also for exploring 
its impact on the development of the security and strategic culture of the rF.
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When assessing the security culture of the 43rd u.s. president, the summa-
rizing chapter focuses on the main features of the bush doctrine of regime 
change policy as a globally significant mental model. therefore it deals with 
the key doctrinal documents from the years 2002 and 2003, as well as with 
the context of the two wars in the islamic world in afghanistan and iraq, 
including their impact on the evolution of warfare in the early 21st century. 
great attention is also devoted to the russian reaction to the bush doctri-
ne and the way it was operationalized and thus the chapter focuses on the 
views taken by president Vladimir putin of the two u.s. military operations 
– enduring Freedom in 2001 and iraqi Freedom in 2003 – which led to two 
very different reactions in the russian Federation. subsequently, the chapter 
contains an analysis of the direct and indirect impact of the bush doctrine, 
both on the content of strategic documents in russia in 2003–2008, but also 
on the nature and position of the foreign and security policy of the rF to the 
u.s. and nato. the summarizing subchapter is concluded by a short analy-
sis of the russian-georgian conflict of august 2008, which represented the 
culmination of a confrontation between russia and the usa.

another major part of the summarizing chapter is the review of the key 
doctrinal documents of the post-bush era, which covers the period of the 
years 2008–2012. they are evaluated based on the criteria of the security 
culture. this is followed by the russian doctrinal response during the term 
of Dmitry Medvedev as president of the russian Federation in the years 
2008–2012. the main attention is on the period after the inauguration of 
barack obama to the american presidency which is associated with efforts 
to overcome the crisis between russia and the West following the russian-
-georgian conflict. two strategic documents of this era and one document of 
non-doctrinal character are assed, which from the perspective of the security 
culture of the rF point towards a different reaction of russia to the united 
states and nato.

another part of the summarizing chapter provides an overview of the 
events and turning points in the development of the security and strategic cul-
ture of the two actors compared since the very beginning of the 1990s up to 
the year 2012. in this context, the authors always determine if the individual 
doctrinal documents and key decisions and measures were of a cooperative 
or confrontational character. this overview is followed by a concise com-
parison of american and russian military interventions after 1990, which 

and iraq. Finally, this part of the chapter focuses on the development of the 
security relations between russia and the usa, nato and the eu.

Much attention has also been paid to the presidency of Dmitry Medvedev 
in the years 2008–2012. this part of the chapter focuses mainly on the con-
flict between russia and georgia in august 2008 and the analysis of three 
strategic documents and one document of non-doctrinal character from the 
perspective of the security and strategic culture. attention is also given to the 
russian proposal to create a new security architecture in europe, the process 
of modernization of the russian armed forces, the strategy and actions of 
russia in the arctic and the different approaches of russia and the West to 
the so-called arab spring. the conclusion of the chapter offers a brief compa-
rison of identical and differing elements of the security and strategic culture 
of the era of V. putin and D. Medvedev.

the fourth and final chapter offers a summary of the comparisons carried 
out throughout the book. in evaluating the first iraq war from the point of 
view of the fundamental criteria of the security and strategic culture, it takes 
note in particular of how respect of fundamental principles of international 
law was maintained, what was the mental model prevailing in the administ-
ration in place and the attitude to the crisis taken by the ussr.

another part of the synthesis offered in the final chapter focuses on the 
evaluation of the doctrinal crossroad at which the u.s. found itself in the ear-
ly 1990s, symbolized by the documents of l. eagleburger and p. Wolfowitz. 
both of these documents have been assessed as to their nature – whether they 
represented cooperative mental models or rather assertive and confrontational 
models. likewise, the chapter assesses the doctrinal response. a major topic 
of this summarizing chapter is the era of president b. clinton, especially his 
approach to the theory of democratic peace, which manifested itself most 
strongly by the air strike against serbia in 1999.

the chapter furthermore deals with the russian response to the above-
-mentioned u.s. policy but also to the expansion of nato during the second 
term of boris yeltsin as president of the russian Federation, in the form of 
the so-called primakov Doctrine. this doctrine may be characterized as the 
effort to transform russia into a “balancing power” along with other coun-
tries, such as china, india and the eu, in order to become one of the poles 
opposing the usa in international relations and to show a greater assertive-
ness in the foreign and security policy of the rF in its relation with the West.
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