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Světozor
16. Byl zahájen summit Organizace spojených

národů pro výživu a zemědělství. Zaměřil se
na zvýšení globální zemědělské produkce po
krizi, za které se z různých příčin ceny po-
travin až zdvojnásobily.

17. Americký prezident Barack Obama jednal
v Pekingu s čínským prezidentem Chi Ťin-
tchaem o ekonomických vztazích, o pomoci
v boji proti klimatickým změnám, o otáz-
kách kolem KLDR a Íránu. Prezidenti se
shodli v otázce KLDR a ochraně životního
prostředí, nikoli v oblastech ekonomiky
a otázce lidských práv.

17. Slovenský premiér Robert Fico v Londýně
prohlásil, že Slovensko výrazně zvýší počet
svých vojáků v Afghánistánu a změní jejich
mandát tak, aby mohli působit ve více oblas-
tech.

19. Účastnící summitu EU v Bruselu se dohodli,
že prvním předsedou Evropské rady bude
dosavadní belgický premiér Herman Van
Rompuy. Nynější britská eurokomisařka Ca-
therine Ashtonová se stane první ministryní
zahraničí EU.

19. Ruský Ústavní soud rozhodl, že trest smrti
se v Rusku nadále vykonávat nebude. V zemi
se nepopravuje od roku 1996.

20. Ruský premiér Vladimir Putin po jednání
s ukrajinskou premiérkou Julijí Tymošenko-
vou sdělil, že stávající rusko-ukrajinské
smlouvy o dodávkách plynu zaručují stálé
dodávky této komodity na Ukrajinu a do Ev-
ropy.

21. NATO převzalo velení výcviku afghánské ar-
mády a policie.

22. Konalo se první kolo prezidentských voleb
v Rumunsku. Zvítězil odstupující prezident
Traian Basescu, druhým byl předseda Sená-
tu Mircea Geoanu.

23. Indická armáda vyzkoušela raketu středního
doletu Agni, která může nést jadernou ná-
lož.

24. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí
řekl, že Írán je připraven vyvézt svůj málo
obohacený uran do zahraničí, pokud výmě-
nou okamžitě dostane hodnotné palivo pro
svůj výzkumný reaktor.

25. Evropský parlament schválil zvýšení svých
členů v důsledku Lisabonské smlouvy o 18,
tj. na 754.

25. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun oficiál-
ně zahájil celosvětovou kampaň, jejímž cí-
lem je ukončit násilí páchané na ženách.
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25. Vlám Yves Leterme se vrátil do čela belgic-
ké vlády poté, co dosavadní premiér Her-
man Van Rompuy byl jmenován preziden-
tem EU.

26. Peking oznámil, že do roku 2020 hodlá zre-
dukovat své exhalace CO2 na jednotku HDP
o 40 až 45 procent.

27. Prezidenti Ruska, Kazachstánu a Běloruska
podepsali dohodu o vytvoření nové celní
unie. Začne platit od 1. července 2010.

29. Íránská vláda schválila výstavbu deseti no-
vých zařízení na obohacování uranu.

29. Švýcaři se v referendu 57,5 procenty hlasů
vyslovili pro zákaz výstavby nových minare-
tů.

29. Po druhém kole krajských voleb na Sloven-
sku získala vládní strana Smer sedm z osmi
županů. Opozice zvítězila jen v Bratislav-
ském kraji.

30. Ministři vnitra EU rozhodli, že Srbové, Ma-
kedonci a Černohorci nebudou od 19. pro-
since potřebovat k pobytu v zemích Unie
kratšímu než 90 dní víza.

30. Americký prezident Barack Obama sezná-
mil generály s novou vojenskou strategií
v Afghánistánu.

1. 12. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost.
1. Americký prezident Barack Obama rozhodl

o urychleném posílení amerického kontin-
gentu v Afghánistánu o 30 000 mužů.

2. Ministři financí EU se dohodli na reformě
dohledu nad finančními institucemi EU.

3. Afghánský prezident Hamíd Karzáí řekl, že
chce vyjednávat se šéfem Tálibánu Muham-
madem Umarem o míru.

6. V Bolívii se konaly prezidentské a parla-
mentní volby. Prezidentem byl znovu zvolen
Evo Morales z Hnutí k socialismu.

6. V druhém kole prezidentských voleb v Ru-
munsku byl zvolen s rozdílem necelého pro-
centa odstupující prezident Traian Basescu.
Protikandidát Mircea Geoanu odmítl pro-
hru akceptovat.

7. V Kodani byla zahájena konference OSN
o klimatických změnách za účasti 192 člen-
ských zemí a 155 prezidentů nebo předsedů
vlád.

7. Ministři zahraničí EU odblokovali prozatím-
ní obchodní dohodu mezi Srbskem a Unií.

8. Vláda USA se uvolila zaplatit Indiánům za
to, jak USA nakládaly s jejich zemí. Indiáni
dostanou 1,4 mld dolarů odškodného a mož-
ná i půdu za další dvě mld dolarů.

10. Americký prezident Barack Obama převzal
v Oslu Nobelovu cenu míru.

10. V Bruselu byl zahájen dvoudenní summit EU.
Schválil příspěvek chudým státům na boj
s klimatickými změnami ve výši 7,2 mld. eur.

11. Turecký ústavní soud zakázal největší pro-
kurdskou politickou formaci v zemi Stranu
pro demokratickou společnost pro její údaj-
né svazky se Stranou kurdských pracujících.

12. Sněmovna reprezentantů Kongresu USA
schválila zákon, který zavádí v USA dosud
nevídanou regulaci finančních trhů. Smy-
slem zákona je zabránit nové krizi.

12. USA a Polsko podepsaly smlouvu o pobytu
amerických vojsk na polském území v souvi-
slosti s plánovanou instalací protiraketové
baterie Patriot na polském území, případně
i možnému umístění raket SM-3.

13. První kolo prezidentských voleb v Chile vy-
hrál pravicový politik Sebastián Piňera se
ziskem 44 procenta hlasů. Kandidáta vládní
koalice levého středu Eduarda Freie podpo-
řilo 30 procent voličů.

14. Rumunská ústřední volební komise a ús-
tavní soud rozhodly, že prezidentské volby
definitivně vyhrál Traian Basescu. Proti-
kandidát Mircea Geoanu poté porážku
uznal.

Česko a svět
16. Náměstkyně amerického ministerstva zahra-

ničních věcí Ellen Tauscherová jednala
v Praze o novém systému americké protira-
ketové obrany. Česko by v něm mělo hrát vý-
znamnou roli. Podrobnosti neuvedla.

20. Prezident Václav Klaus jednal v Limě s pe-
ruánským prezidentem Alanem Garcíou. Po-
depsali mj. Program spolupráce v oblasti
kultury, vzdělávání, vědy a sportu a Memo-
randum o společném postupu při potírání
nelegálního obchodu s drogami.

25. Český ministr zahraničí Jan Kohout jednal
s iráckým premiérem Núrím Malikím o hos-
podářské a politické spolupráci. Kohout slí-
bil Iráku volební pozorovatele.

27. Předseda Evropské komise José Barroso
oznámil, že český kandidát na eurokomisaře
Štefan Füle má zastávat post komisaře pro
rozšiřování EU.

1. 12. Irácký velvyslanec v Česku Zía Hádí
Mahmúd Dabás se omluvil za přípravu úto-
ku iráckých agentů na sídlo Svobodné Evro-
py v Praze.

2. Ministři zahraničních věcí Česka a Němec-
ka Jan Kohout a Guido Westerwelle se do-
hodli na pravidelných schůzkách dvakrát do
roka k řešení otázek společných zájmů obou
zemí.

7. V Praze byl zahájen kongres Strany evrop-
ských socialistů. Do čela byl opět zvolen
Poul Nyrup Rasmussen.

Světozor

Komentátoři kroutící hlavou nad tím, že
Nobelovu cenu míru obdržel Barack

Obama, se povětšině shodli na dvou závěrech.
Nobelův výbor uštědřil políček jeho předchůd-
ci Georgi W. Bushovi a současně si „předpla-
til“ Obamovy kýžené činy.

Americký laureát dal při převzetí ceny na-
jevo, že snítka míru a naděje, kterou podle vý-
boru přináší, je křehká. Promluvil jako vůdce
válčícího státu, který se v této roli cítí kom-
fortně. Svět se podle něj bez silových zásahů,
„spravedlivé války“, neobejde. Leccos, co řekl,
znělo jako citace George W. O tom, že se shlí-

ží v odkazu předchůdců, „studenoválečnické“
nevyjímaje, nebylo ostatně pochyb ani dříve.
V něčem se ale přece jen liší – svým kyjem se
nerozhání bez rozmyslu, raději by si ho pone-
chal jen jako skutečně poslední řešení.

Nemá to snadné. Bojovnost bude muset
projevit i doma, kde jsou takové překážky ne-
rušeného zbrojení, jako je smlouva o zákazu
jaderných zkoušek, mnohým proti srsti. Sou-
časně je nejisté, nakolik se při úsilí o novou do-
hodu o omezení jaderných zbraní vypořádá
s chystaným ďábelským trylkem ruských „je-
střábů“, kteří v ní vidí šanci na omezení kon-

troly a prostor pro nasazení moderních bojo-
vých hlavic místo zastaralých. Nemluvě o írán-
ských ajatollázích, kteří si říkají o to, aby kyj,
který Obama drží za zády, použil.

I v případě, že tento boj na mnoha frontách
Obama zvládne, zůstane kuriózním „mírotvůr-
cem“. Svým kritikům by nicméně dokázal, že
otupit ostří hrozících konfliktů dokáže i muž,
kterého označují za „laureáta ceny války“.

Pavel Máša je členem redakční
rady časopisu Mezinárodní politika.

Bojovný držitel ceny míru Pavel Máša

Glosa
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Drogy a mezinárodní politika
O drogové závislosti a o úsilí ji ně-

jakým způsobem překonat, se
pořádají konference, píší odbor-

né stati a zkoumají se nejrůznější komuni-
ty. Pozornost se zaměřuje i na politické
reprezentanty, jejichž závislost na konzu-
maci drog může ovlivňovat nejen je, ale
i mezinárodní politiku. Je téměř prokáza-
né, že i ti nejpopulárnější světoví politici
jedou v drogách, tedy ve stavu opojení,
a i když konzumují své potřebné dávky
pod dozorem, přece jen je často tento je-
jich stav trvalý.

Alkoholicko-nikotinový jídelníček Win-
stona Churchila, který začínal sklenkou
bílého, pokračoval lahví šampaňského
u oběda, následován řetězcem whisky and
soda, obohacován až dvěma desítkami sil-
ných doutníků, je stejně populární jako
věčně dýmající Stalinova dýmka a láhve
gruzínského vína. Na drogách byli i ně-
mečtí nacističtí pohlaváři, a také vojáci na
všech frontách válek 20. století. Tam, kde
k nim byl snadný přístup, staly se dokon-
ce příčinou excesů, mezi kterými vraždě-
ní v My-lai (Son-my) je jen jedním příkla-
dem za všechny.

Efektivita politických institucí ve větši-
ně zemí světa je na rozdíl od válečných si-
tuací na takové úrovní, že dokáží politiku
nebo mezinárodní politiku ochránit před
činy osoby, která je právě v rauši. Stejné
úřady jsou však bezbranné, stane-li se vý-
roba, přeprava, distribuce a konzumace
drog masovou záležitostí, navíc často sa-
motnými vládami a státy zneužívanou
k vytváření mezinárodněpolitických prob-
lémů. Nejsme příliš vzdáleni době, kdy se
demokratické země obávaly tajných akcí
zpravodajských služeb komunistických stá-
tů, jejichž cílem měla být devastace mladé
a nejmladší generace jejich zemí. Naopak
v komunistických a socialistických státech
se jejich vladaři domnívali, že dlouhé
prsty americké CIA zasahují i k nim, a že
se opět orientují zejména na mládež, které
nabízejí drogové vytržení, jež se změní ve
skupinovou závislost. Ale to, že se jejich
spoluobčané dokážou upít bez dodávek
drog od zločinných imperialistů, věděli,

jak o tom svědčí Zpráva Akademie věd
SSSR ze začátku osmdesátých let 20. stol.

Nedělejme si iluze, ony zločinné zpra-
vodajské služby se drogovou problemati-
kou skutečně zabývaly. Jistě už od sedm-
desátých let, ale možná, pokud je pravdi-
vá pololegendární zpráva Johna F. Dulle-
se, již od roku 1947, kdy se jim zdálo, že
drogy skutečně mohou být jejich cílům
nějak prospěšné. Tyto cíle byly nejméně
dva: jedním byly operace v nepřátelském
prostoru, které měly, když ne porazit, tak
alespoň oslabit protivníka. Tím druhým
bylo získat někde, když ne ze státního roz-
počtu, peníze.

O tom, že tyto dva cíle byly a jsou spo-
jené nádoby, se nemusíme přesvědčovat.
Téměř školními příklady jsou tři opiové
války, které pomohly Velké Británii
a Francii v 19. století otevřít Čínu. Známá
je výroba rychlých peněz prostřednictvím
drog, pojmenovaná Iran-gate, a také v po-
sledních několika letech se zdá, že angaž-
má některých zemí při instalaci politic-
kých režimů ochotných neohlížet se na
mezinárodní dohody omezující výrobu,
přepravu a distribuci drog, je součástí styd-
livě zkoumané části mezinárodní politiky.

Dnes jsme trochu zapomněli na drogo-
vý trojúhelník v jihovýchodní Asii, a neví-
me, zda existuje generálská kontrola trhu
s narkotiky. Minulostí jsou i nejvykřiče-
nější krize v Panamě a Kolumbii, kde se
vše organizovalo na úrovni prezidentů
a vlád. Ale snad bychom se mohli alespoň
ujistit, že ani opakované demonstrativní
použití napalmu nebo únos prezidenta ne-
daly celému problému zmizet ze světa.
Jen díky selektivnímu zájmu médií dnes
víme, drogová závislost režimů v Afghá-
nistánu nebo v Kosovu se nás bezpro-
středně dotýká, ale už mnohem méně ví-
me o zemích bývalé sovětské Střední
Asie, kde se drogy nejen produkují, ale
odkud se vyvážejí. A to dokonce, jak
v tomto čísle Mezinárodní politiky popi-
suje Slavomír Horák, po historické Hed-
vábné cestě, která se někde střetává nebo
míjí s Cestou balkánskou, které věnuje po-
zornost Filip Tesař.

Úvodník
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Pro politické režimy v těchto zemích,
a připojme k nim, jak zde opět činí Mar-
tin Hrabálek, také Mexiko, podstatné, že
jim přinášejí rychlý zisk (za drogy se platí
na dřevo a banky peníze jen čistí) pro ná-
rodní ekonomiku.

Odpadky a drogy smrdí, říká jeden ze
sloganů protidrogových fundamentalistů,
ale je-li tomu tak, pak smrdí i významná
část mezinárodních vztahů. Jestliže se dro-
gám dokáží bránit odborníci na protidro-
govou problematiku, neznamená to ještě,
že na úrovni mezinárodněpolitické je to-
mu také tak. Navíc hranice mezi drogou
a lékem je nezřetelná, a to už od prvních
záznamů v císařských čínských kronikách,
dnes starých více než tři a půl tisíce let.
Hašiš, kif, marihuana, hemp, ganja či rus-
ké zeljo, což jsou regionální jména pro
všude se objevující konopí, stejně jako al-
kohol, opium nebo víno duše a víno smrti,
byly nejen známé, ale čas od času tolero-
vané jako léky nebo jako užitečné haluci-
nogeny. Hašiš byl dokonce tolerován, na
rozdíl od zakazovaného alkoholu i v ra-
dách a naučeních Proroka Muhammada.

Dnes nahradily náboženská tabu mezi-
národní úmluvy, na jejichž plnění dohlíží
OSN a s ní spolupracující agentury, mezi-
národní a regionální organizace, včetně
Evropské unie, a na úrovni národní má
být vše pod kontrolou vlád. Protože jde
však také o záležitost globální, setkáme se
s touto problematikou i v Černé knize glo-
balizace Moisése Naima, který se zamýšlí
nad tím, zda prodej zbraní a drog je ještě
kontrolovatelný vládami a státy, zda spo-
jení organizovaného zločinu a politiky již
dávno není politikou an sich.

Mezinárodní politika se zabývala prob-
lémem drog a politiky od roku 1993 už
několikrát. Připomínat si tyto články z po-
sledních patnácti let je neveselé čtení. Vy-
padá to, že svět se nezměnil, že existuje
veřejný prostor mezinárodní politiky stej-
ně jako její zákulisí a že se sice mění ak-
téři a jejich kostýmy, ale divadlo veške-
renstva věcí zůstává stejné.

-zz-
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Omamné a psychotropní
látky jako téma
mezinárodní politiky
Problematika potírání či kontroly drog se
do hledáčku mezinárodní politiky ve větší
míře dostala na přelomu 19. a 20. století,
zejména v souvislosti s tzv. „opiovými vál-

kami“ mezi Čínou a Spojeným králov-
stvím. Ve stejné době vláda Spojených stá-
tů usilovala o přijetí zákona proti kouření
opia na svém území a proti pašování opia
z Filipín (obsazených roku 1898).

V únoru 1909 se v Šanghaji poprvé se-
šla Mezinárodní opiová komise. Její do-
poručení se stala základem Mezinárodní
opiové úmluvy, podepsané v Haagu 23.
ledna 1912. Strany Úmluvy se zavázaly
kontrolovat výrobu a distribuci opia a při-
jmout omezení výroby a distribuce někte-
rých léků. V souvislosti s vypuknutím svě-
tové války dokument efektivně vstoupil
v platnost až roku 1919, kdy se tento krok
stal součástí ratifikačního procesu Ver-
sailleské mírové smlouvy.

V roce 1920 se téma mezinárodní kon-
troly narkotik stalo předmětem činnosti
Společnosti národů. V této souvislosti by-
la přijata řada mezinárodních instrumen-
tů, jako zejména:

Mezinárodní opiová úmluva podepsa-
ná v Ženevě 19. února 1925. Mnoho je-

jích ustanovení bylo později vtěleno do
Jednotné úmluvy o omamných látkách
z roku 1961.

Úmluva o omezení výroby a regulování
distribuce omamných látek, podepsaná
v Ženevě 13. července 1931, omezovala
světovou výrobu omamných látek pouze
pro lékařské a vědecké účely.

Po druhé světové válce se dalším mil-
níkem ve smluvní agendě stal Protokol
o omezení a regulaci výroby, velkoobcho-
du a mezinárodního obchodu a používání
opia, podepsaný v New Yorku 23. června
1953. Ten požadoval přísná ustanovení tý-
kající se spotřeby, výroby, vývozu a skla-
dování surového opia. Dokument však
nikdy nevstoupil v platnost.

V této době se však již nejednalo jen
o opium. V druhé polovině 19. století
a první polovině 20. století se poprvé ob-
jevily syntetické, chemicky čisté látky ja-
ko kokain (1860), heroin (1898) atd. „Ex-
perimentování“ s drogami se co nevidět
rozšířilo mezi široké vrstvy obyvatelstva,

Drogová problematika
v současném
světě:

Nejenom
předmět studia
politické
geografie

Oldřich Krulík

Drogová problematika (přesněji řečeno
otázky související s potíráním nelegální-
ho obchodu s omamnými a psycho-
tropními látkami) patří mezi de facto trva-
lé výzvy pro politické, justiční, bezpeč-
nostní, zdravotnické či sociální komuni-
ty řady zemí světa. Jedná se přitom ze
své podstaty o agendu, kterou není
možné řešit na úrovni jednotlivých států,
ale jen a pouze v mezinárodním kontex-
tu, za využití co možná největšího počtu
kanálů pro mezinárodní komunikaci
a spolupráci.
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a to vedlo k vytvoření rozvinutého černé-
ho trhu s narkotiky. Od padesátých let 20.
století se stal nepřehlédnutelným feno-
mén zneužívání amfetaminu, barbiturátů,
sedativ a halucinogenů (LSD bylo objeve-
no roku 1943).

Základ současného systému mezinárodní
kontroly drog tvoří tyto dokumenty Orga-
nizace spojených národů:
Jednotná úmluva o omamných látkách
(1961). V této úmluvě byly sloučeny
všechny dosavadní mnohostranné doho-
dy v této oblasti. Došlo k rozšíření stáva-
jícího kontrolního systému pro pěstování
rostlin, které jsou zdrojem omamných lá-
tek.

Protokol k Jednotné úmluvě o omam-
ných látkách (1972). Dokument vyzývá ke
zvýšení úsilí o zamezení nedovolené výro-
by, dopravy a užívání omamných látek,
stejně jako k poskytování léčby a rehabili-
tačních služeb pro uživatele drog.

Úmluva o psychotropních látkách
(1971). Úmluva se zabývá více různoro-
dou škálou látek než dokument z roku
1961.

Úmluva OSN proti nedovolenému obcho-
du s omamnými a psychotropními látkami
(1988). Úmluva reaguje na rostoucí mezi-
národní organizovaný obchod s drogami
a na obtíže, které přinášejí snahy o jeho po-

tírání. Cílem úmluvy je sladit definice
a rozsah drogové trestné činnosti na globální
úrovni, zlepšit a posílit mezinárodní spo-
lupráci a koordinaci mezi příslušnými or-
gány a poskytovat jim právní prostředky
k efektivnějšímu boji
proti mezinárodnímu
obchodu s drogami. Na
mimořádnou nebez-
pečnost nedovoleného
obchodu s drogami rea-
goval původní návrh
článku 2 (Povaha zlo-
činu) označením za
mezinárodní zločin pro-
ti lidskosti. Pro roz-
hodný nesouhlas států
byl však jakýkoliv odkaz
na tento pojem, jakož
i zobecňující pojem zlo-
činu podle mezinárod-
ního práva vypuštěn.
Text dokumentu po-
prvé vymezil novou
skutkovou podstatu,
označovanou zpravidla jako „praní špina-
vých peněz“. Úmluva obsahuje i skutkové
podstaty týkající se neoprávněného nabý-
vání i jiných forem zisků z organizované
trestné činnosti, než jsou peníze. Účinným
prostředkem boje proti organizovanému zlo-
činu jsou též sledované dodávky, které

umožňují odhalit nejen osoby drogy pře-
vážející, ale celou mezinárodní síť. Lze kon-
statovat, že úmluva uznala souvislost ob-
chodu s drogami s jinými druhy organizo-
vané kriminality a je považována za první

závazný meziná-
rodní instrument
proti organizované-
mu transnacionál-
nímu zločinu vů-
bec.

Mezinárodní sys-
tém kontroly
omamných a psy-
chotropních látek
může být považo-
ván za jeden z nej-
větších úspěchů, po-
kud jde o meziná-
rodní spolupráci vů-
bec. Přes 95 pro-
cent členských stá-
tů Organizace spo-
jených národů (tedy
99 procent světové

populace) je stranou výše uvedených úmluv.
Počet mezinárodně regulovaných látek

postupně roste. V současné době se z cel-
kového počtu 119 známých omamných
a psychotropních látek 116 nachází pod
mezinárodní kontrolou. Klasifikace těch-
to látek však není vždy zcela ideální. Mezi
omamné látky (kde je kontrola přísnější)
se počítá konopí a konopné pryskyřice,
koka a kokain, kdežto v praxi neméně ne-
bezpečné látky na bázi amfetaminu spa-
dají do kategorie psychotropních látek
(kde je kontrola mírnější).

Drogy a dnešní svět
Pokud situaci v dnešním světě značně
zjednodušíme, pak za tradiční „globální“
drogy jsou považovány tyto tři:
• opiáty (opium, heroin atd.), produko-

vané v regionu „Zlatého půlměsíce“
(Golden Crescent: Afghánistán – Pákis-
tán – Írán), „Zlatého trojúhelníku“
(Golden Triangle: Barma/Myanmar –
Laos – Thajsko) a v rostoucí míře
i v Latinské Americe

• koka (kokain), produkovaný naprosto
dominantně v Latinské Americe

• kanabis (konopí), pěstované de facto
celosvětově.

Mladí lidé se snadno
stávají současně
oběťmi i pachateli.
Drogy nezřídka velmi
rychle penetrují do
lokálních komunit,
narušují jemné
předivo sociálních
vztahů, a nakonec
úplně rozvracejí
integritu konkrétních
místních společenství.

Tabulka: Odhady, týkající se užívání drog v Evropské unii, Norsku,
Turecku a Chorvatsku u populace ve věku 15–64 let:

droga rámcový trend odhad počtu uži- odhad počtu
vatelů (alespoň uživatelů v po-
jednou za život) sledním roce

konopí po nárůstu obliby v 90. letech 74 milionů osob cca 22,5
20. století je nyní zaznamenáván (22 % populace milionu osob
relativní pokles sledovaných zemí)

kokain setrvalý či mírně vzestupný stav 13 milionů osob 4 miliony osob
počtu uživatelů, ale snižující se (3,9 %)
objem užívané drogy, klesá
i čistota zachycených drog; kokain
proniká i do regionů Evropy, kde
donedávna nefiguroval

extáze setrvalý či mírně vzestupný stav 10 milionů osob 2,5 milionu
(3,1 %) osob

amfetaminy setrvalý či mírně vzestupný stav 12 milionů osob 2 miliony osob
(3,5 %)

Zdroj: Stav drogové problematiky v Evropě: Výroční zpráva 2009.
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Vedle toho existuje řada drog „syntetic-
kých“ či „moderních“ (například na bázi
amfetaminu, vyráběných většinou na tzv.
„vyspělém severu“ a distribuované i smě-
rem do „rozvojového světa“) či lokálních
(typických pro určitý region nebo – v éře
globální migrace – pro určitou komunitu:
jako je betel typický pro jižní a jihový-
chodní Asii či Oceánii, kat v prostoru
Afrického rohu a v Jemenu, peyotl v La-
tinské Americe či halucinogenní houby).

Nejvýraznějším posunem na drogové
scéně se staly bojové operace na území
Afghánistánu v letech 2001–2002. Ty za-
příčinily dočasný pokles rozlohy půdy
užívané pro pěstování opia o desítky pro-
cent. V současnosti však drogová ekono-
mika této země ukazatele z doby před ro-
kem 2001 překonala.

Novým teritoriem pro pěstování a tran-
zit drog je Afrika. Růst rozlohy ploch
s konopím na úkor ploch užívaných pro
pěstování potravinářských plodin jen dále
prohlubuje nedostatek potravin na konti-
nentu. Existuje i potenciál pro přesun čás-
ti produkce opia z Afghánistánu do Iráku.
Fenoménem je mohutný nárůst produkce
i spotřeby stimulantů amfetaminového ty-
pu (ATS) v západní Evropě, jihovýchodní
Asii, Austrálii i Oceánii.

Evropa je (podobně jako Severní Ame-
rika) jak cílovou stanicí pro mezinárodní
obchod s „tradičními“ drogami, tak mís-
tem, kde setrvale stoupá konzumace zde
vyráběných syntetických narkotik (extáze,
LSD). Mnoho mladých lidí odmítá klasic-
ké drogy (zejména pokud by měly být apli-
kovány nitrožilně) jako „špinavé“. Syntetic-
ké drogy však „berou na milost“ a chápou
je jako „kulturní“ či „rekreační“ záležitost.
Pro evropskou drogovou scénu je rovněž
typické „kombinování“ různých druhů
drog navzájem, respektive s alkoholem.

Přes 1 500 000 obyvatel členských ze-
mí Evropské unie patří mezi tzv. „problé-
mové“ uživatele drog. Úmrtí vyvolaná či
alespoň výrazně spoluzapříčiněná droga-
mi (zejména opiáty) činí asi 4 procenta
všech úmrtí v zemích Evropské unie
(u osob ve věku 15–39 let). Přes 660 000
osob v zemích Evropské unie se z drogo-
vé závislosti každý rok pokouší vyléčit.

Mezinárodní drogové kartely, organi-
zující přísun omamných látek na evrop-
ský trh, využívají v poslední době ve
vzrůstající míře evropské námořní přísta-
vy, včetně přístavů v nových členských
státech, kde není předpokládána tak vyso-
ká míra kontroly (pro transporty z Latin-
ské Ameriky je údajně v oblibě Konstanca
v Rumunsku).

Řada kroků, které si kladou za cíl
usnadnit pohyb osob a legálního zboží, se
odráží i na obchodě nelegálním. Jak
Schengenský prostor, tak Severoamerická
zóna volného obchodu nebo Společný ji-
hoamerický trh (MERCOSUR) mají zne-
snadnit monitoring pohybu chemikálií,
které se používají v celé řadě legitimních
odvětví – ale také při nedovolené výrobě
drog.

Technologický vývoj napomáhá nahra-
zovat přírodní kontrolované látky nově
vytvářenými (designed drugs), a obcházet
tak mezinárodní kontrolní mechanismy.
Tímto způsobem se ve světě objevuje celá
škála údajně „legálních“ alternativ ke kon-
trolovaným psychoaktivním látkám.

Zmínit je třeba roli internetu při pro-
deji a distribuci kontrolovaných látek. Řa-
da „internetových lékáren“ nabízí proble-
matická léčiva bez předpisu, případně je
zpřístupňuje i osobám nezletilým. A to
nemluvě o nemalém podílu padělaných

léčiv (nebo i anabolik), které jsou tímto
způsobem distribuovány.

Stále těsnější je celosvětové propojení
obchodu s drogami s dalšími formami
mezinárodního organizovaného zločinu
(praní špinavých peněz, obchod se zbra-
němi atd.). Pachatelé těchto forem závaž-
né trestné činnosti přitom zpravidla vy-
užívají zavedených tras a kanálů. To, co se
osvědčilo při pašování osob, zbraní či kra-
dených vozidel, je zpravidla využito i při
pašování drog.

Sledovaným tématem je i příčinná sou-
vislost mezi drogami, zločinností a násilím
na úrovni komunit (což je dokladováno na
konkrétních statistických údajích, napří-
klad s ohledem na Brazílii a Spojené krá-
lovství). Mladí lidé se snadno stávají sou-
časně oběťmi i pachateli. Drogy nezřídka
velmi rychle penetrují do lokálních komu-
nit, narušují jemné předivo sociálních
vztahů, a nakonec úplně rozvracejí integri-
tu konkrétních místních společenství.

Česká republika není
výjimkou
Přes všechna dosud realizovaná opatření
je problematika užívání drog v České re-

Zdroje:
• Zpráva o bezpečnostní situaci v ob-
lasti veřejného pořádku a vnitřní bez-
pečnosti na území České republiky (ro-
ky 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 –
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpec-
nostni-situace-dokumenty.aspx)
• Výroční zpráva Národní protidrogové
centrály (rok 2008 – http://www.poli-
cie.cz/clanek/narodni-protidrogova-
centrala-skpv-prezentace-utvaru.aspx)
• Glassner, M., I., Political Geography,
John Willey and Sons, Inc., New York;
Chichester; Brisbane; Toronto; Singa-
pore 1993
• Nožina, M., Drogový problém v jiho-
východní Asii a postkomunistická Evro-
pa; Mezinárodní vztahy, 2/1994
• Směja, F., Drogová problematika
v kontextu organizovaného transnacio-
nálního zločinu; Mezinárodní politika,
3/1999
• Štablová, R:, Černíková, V., Budi-
na, Z., Některé aspekty vývoje drogo-
vé scény v České republice po roce
1993; in: Kriminalistika, 1/1997

Mapa: Spotřebitelské ceny extáze

Stav drogové problematiky v Evropě: Výroční
zpráva, Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Úřad
pro publikace Evropské unie, Lucemburk
2009, str. 52.

http://www.emcdda.europa.eu
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publice závažným celospole-
čenským problémem.

V době reálného socialismu se
do prostoru dnešní České repu-
bliky „tradiční“ globální drogy té-
měř nedistribuovaly. O to více se
zde etablovalo zneužívání růz-
ných léků, těkavých látek (tolu-
en), halucinogenů (lysohlávky,
v omezené míře LSD), konop-
ných produktů (marihuana)
a metamfetaminu, vyráběného
z efedrinu. Do roku 2002 se efe-
drin vyráběl přímo v České re-
publice (tehdy jako v jedné
z mála zemí světa). Roku 2002
však byla továrna ICN Roztoky
u Prahy („efedrinka“) vyplavena
a její provoz byl přerušen. V po-
lovině roku 2003 se výroba de-
finitivně zastavila. Výroba efe-
drinu v České republice skonči-
la, nemohla konkurovat daleko
levnějšímu efedrinu, vyráběnému
na Dálném východě. Pro místní
drogovou sféru se tak zdrojem
efedrinu (obsahujícího účinnou
látku pseudoefedrin) stávají vol-
ně prodejné léky (Modafen, Pa-
ralen plus atd.).

Po změnách v letech 1989–
1990 se Československo stalo
zprvu tranzitní, od roku 1993
ale čím dál více i cílovou zemí
pro mezinárodní obchod s dro-
gami. Vedle heroinu sem našel
v menší míře cestu i jihoame-
rický kokain, severoafrický ha-
šiš nebo extáze a LSD z Nizo-
zemska. Heroin do České re-
publiky putuje zejména po tzv.
Balkánské cestě (z Afghánistá-
nu přes Írán, Turecko a země
Balkánu dále na západ). Druhá,
tzv. Severní cesta (z Afghánis-
tánu přes středoasijské republi-
ky, Ruskou federaci, Ukrajinu
a Polsko) se České republiky
a priori netýká.

Do organizované výroby
a distribuce omamných a psy-
chotropních látek jsou v České
republice aktivně zapojeny oso-
by původem z Kosova (domi-

nantní v obchodu s heroinem),
arabských zemí a Nigérie. Et-
nická sounáležitost značně
komplikuje proniknutí do je-
jich organizací. Členové zloči-
neckých organizací komunikují
v jazycích, které ve střední Ev-
ropě ovládá jen omezený
okruh odborníků (kosovská al-
bánština, lokální jazyky z Nigé-
rie, arabština), a využívají vyso-
ce konspirativní komunikační
metody. Mezinárodní prováza-
nost a spolupráce těchto sku-
pin je spíše pravidlem než vý-
jimkou.

Česká republika je signatá-
řem všech globálních protidro-
gových instrumentů. Země se
zapojuje do Světové zdravot-
nické organizace, Světové celní
organizace, Interpolu, Evrop-
ské unie, a Rady Evropy. Co se
týče specializované bilaterální
spolupráce, byla navázána se
všemi sousedními zeměmi a řa-
dou dalších států.

Z nejnovějších snah o navá-
zání mezinárodní spolupráce je
možné jmenovat podepsání
memoranda o společném po-
stupu při potírání nelegálního
obchodu s drogami mezi Čes-
kou republikou a Peru (listo-
pad 2009). Peru totiž není tak
daleko, jak se může jevit, cel-
kem 24 občanů České republi-
ky tam v současnosti tráví čas
za mřížemi kvůli odhalené sna-
ze o zapojení se do drogových
obchodů.

Článek byl připraven v kontextu
výzkumného projektu „A New
Agenda for European Security
Economics“ (EUSECON, No.
SEC-2007-6.4-01).

Oldřich Krulík je
pracovník katedry krizového
řízení Policejní akademie
České republiky.

krulik@polac.cz

Opiové války a prohibice
Boj proti zneužívání omamných látek ne-
byl až do 19. století předmětem systema-
tického zájmu státních orgánů, neovlivňo-
val tedy ani mezinárodní vztahy. Poprvé
došlo k výraznému propojení těchto jevů
ve formě dvou tzv. opiových válek mezi
Velkou Británií a Čínou (1839–1842,
1856–1860), kdy vítězná Velká Británie
donutila poraženou Čínu tolerovat dovoz

Permanentní
válka?

Drogy v zahraniční
politice USA

vůči Latinské Americe

Kryštof Kozák

Válka proti drogám se stala jedním z klíčových fakto-
rů při vytváření zahraniční politiky Spojených států,
zejména pak ve vztahu k vybraným státům Latinské
Ameriky. Tento článek shrnuje, jak došlo ke vzniku
této situace, jaké jsou její hlavní důsledky a jaký lze
v této souvislosti očekávat další vývoj. Závěrečná in-
terpretace pak nabízí především kritickou analýzu
současného přístupu Spojených států.
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a užívání opia z Britské Indie. Z dnešního
pohledu jde o poměrně paradoxní kon-
flikty, neboť vojenskou mocí byly zlome-
ny snahy čínské vlády zamezit užívání té-
to nebezpečné drogy.

Spolu s rozšířením užívání opia i v sa-
motné Velké Británii a USA začaly být
zřejmé negativní sociální dopady jeho
užívání, ve Spojených státech se proti ob-
chodu s opiem vytvořil široký odpor.
Předsudky vůči čínským imigrantům
v tomto postoji hrály důležitou roli, stej-
ně jako pozdější propojování marihuany
především s přistěhovalci z Mexika. Vý-
sledkem politického tlaku na restriktivní
přístup bylo, že už v roce 1909 Spojené
státy svolávají mezinárodní konferenci,
v jejímž důsledku dochází v roce 1912
k podpisu Mezinárodní opiové konven-
ce. Hlavním cílem tohoto dokumentu by-
lo zavést přísné kontrolní mechanismy
pro výrobu a obchod s opiem. Nepří-
mým důsledkem se však stalo vytvoření
rozsáhlého černého trhu s touto komodi-
tou.

Z hlediska konceptuálních souvislostí
boje proti drogám a zahraniční politiky je
důležité zmínit i éru prohibice v USA
(1919–1933), kdy byl alkohol úřední mo-
cí de facto prohlášen za nebezpečnou dro-
gu. Sice došlo k masivnímu nasazení po-
řádkových sil uvnitř Spojených států na
vynucování prohibičních zákonů, ale ten-
to přístup se nepřenesl na mezinárodní
úroveň. I přesto, že se z Kanady, Kuby
i Mexika pašovalo obrovské množství al-
koholu, nepoužily Spojené státy obchodní
sankce ani jiné prostředky, kterými by
i okolní státy donutily také zavést prohi-
bici, případně alespoň aktivně bojovat
proti ilegálnímu obchodu.

Ani skončení prohibice vládu Spoje-
ných států nepřimělo změnit svůj restrik-
tivní postoj k problematice narkotik, na-
opak USA aktivně působily na meziná-
rodním poli směrem k podepsání dalších
úmluv, které by zakotvovaly povinnost sig-
natářských států bojovat proti výrobě
a obchodu s drogami. Důležitým krokem
v tomto směru bylo zejména podepsání
Jednotné úmluvy o omamných látkách na
půdě OSN v roce 1961, která poprvé ob-
sahovala i mezinárodní závazek kriminali-
zace pěstování marihuany.

Vyhlášení války proti
drogám
V průběhu 60. let dochází v rámci kul-
turního vzdoru vůči převažujícím konzer-
vativním sociálním normám k dramatic-
kému nárůstu užívání drog. Ze strany uži-
vatelů sílí hlasy po dekriminalizaci, sou-
běžně se ale ozývají i hlasy po daleko
tvrdším přístupu ze strany státu. Vítězství
Richarda Nixona v prezidentských vol-
bách v roce 1968 se stává z tohoto hle-
diska přelomovým, neboť právě on vyhlá-
sí dodnes trvající „válku proti drogám“ za
jednu z priorit své administrativy. Drogy
pak označí za veřejného nepřítele číslo
jedna.

V zahraniční politice se tento přístup
začne projevovat zvyšováním nátlaku na
okolní země, aby vystupňovaly své snahy
o vymýcení pěstování drog. Konkrétním
příkladem byla operace Intercept z roku
1969, v jejímž rámci začala být intenziv-
ně prohledávána každá osoba a každé
vozidlo přijíždějící z Mexika. Tím se fak-
ticky zablokoval pro Mexiko důležitý přes-
hraniční obchodní styk. Operace měla
být odvolána poté, co mexická vláda uči-
ní kroky ke zlepšení vzájemné spoluprá-
ce ve „válce proti drogám“. Tento nátla-
kový přístup Mexiko i další země odsou-
dily jako nepřípustné vydírání. Operace
Intercept byla tedy přerušena, nicméně
Nixonova administrativa vyslala jasný
signál, jak daleko je ochotna při prosa-
zování své verze protidrogové politiky za-
jít.

Postoj zemí produkujících
drogy
I přes svou účast na mezinárodních proti-
drogových konvencích, nepovažovaly vlá-
dy v Mexiku ani dalších státech Latinské
Ameriky aktivní boj proti pěstování či pa-
šování drog za svoji hlavní prioritu, zvláš-
tě v situaci omezených rozpočtových pro-
středků. Za hlavní problém považovaly
především poptávku po drogách uvnitř
Spojených států a na jeho vyřešení měla
podle nich vláda ve Washingtonu zaměřit
svou pozornost. Protože však nechtěly
zbytečně riskovat hněv a sankce Spoje-
ných států, přistoupily vlády v Latinské
Americe k určitým opatřením na omezení
pěstování (v Mexiku například operace

Condor). S odkazem na zachování suvere-
nity však rezolutně odmítaly přímé zapo-
jení či dohled USA.

V 80. letech dochází ve Spojených stá-
tech k výraznému rozšíření cracku jako
levnější formy kokainu, což vede jednak
ke zvýšení zisků překupníků, tak i k vy-
hrocení války proti drogám za vlády vyso-
ce konzervativního Ronalda Reagana.
V rámci boje proti komunismu však CIA
paradoxně zároveň spolupracuje s pře-
kupníky, kteří financují hnutí contras
v Nikaragui. Do boje proti drogám na
mezinárodní úrovni vstoupil i americký
Kongres, když v roce 1986 zavedl každo-
roční proces certifikace zemí podle jejich
spolupráce s USA v boji proti drogám. Po-
kud daná země certifikaci nezískala, ne-
mohly jí být poskytnuty žádné půjčky ani
dotace. Američtí zástupci navíc měli za
povinnost blokovat poskytování půjček
i v rámci mezinárodních finančních insti-
tucí.

Z hlediska latinskoamerických zemí
představoval proces certifikace potvrzení
pokryteckého a povýšeneckého přístupu
USA k řešení drogového problému. Ony
samy totiž neměly možnost hodnotit sna-
hy Spojených států snižovat poptávku po
drogách, natož pak kvůli tomu hrozit
sankcemi. Členové Kongresu navíc využí-
vali proces certifikace pro vlastní zviditel-
nění, čehož dosahovali především drama-
tickým očerňováním zdrojových a tranzit-
ních zemí, aniž by brali ohledy na širší zá-
jmy Spojených států v oblasti. Hrozba de-
certifikace však byla natolik reálná, že se
vlády potenciálně postižených zemí inten-
zivně snažily vytvářet dojem úspěšného
postupu v boji proti drogám. Nebylo tedy
neobvyklé, že například v Mexiku byly
nejhledanější překupníci slavně zadrženi
místní policií těsně před hlasováním
v Kongresu.

Protidrogová politika po
skončení studené války
Po skončení studené války získala v La-
tinské Americe válka proti drogám vyšší
prioritu. Po dobu jejího trvání totiž bylo
zdaleka nejdůležitější, aby se nějaká země
nedostala do sovětské sféry vlivu. Pokud
byla vláda obecně nakloněna Washingto-
nu, nebyl tlak na důraznou protidrogovou
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politiku tak výrazný (obdobně to bylo
i s důrazem na dodržování lidských práv).
V devadesátých letech ale přicházelo
zmírnění amerických požadavků v úvahu
pouze v případě jasných ekonomických
zájmů – například při přijímání dohody
NAFTA byla problematika protidrogové
spolupráce s Mexikem ze strany USA za-
tlačena do pozadí.

Nejvýraznější dopad měla válka proti dro-
gám na zahraniční po-
litiku Spojených států
vůči Kolumbii, ze kte-
ré pochází většina ko-
kainu pro americký
trh. Kolumbijský pre-
zident Andrés Pastra-
na (v úřadu 1998–
2002) chápal souvi-
slost obchodu s nar-
kotiky s celkově ne-
utěšenou socioekono-
mickou situací v zemi.
Chtěl proto využít
ochoty Spojených stá-
tů řešit drogový prob-
lém k prosazení jaké-
hosi Marshallova plá-
nu pro Kolumbii, je-
hož podstatou by byla
ekonomická a rozvo-
jová pomoc. V průběhu vyjednávání s USA
však převážil důraz na vojenské aspekty po-
moci a nutnost především agresivně za-
kročit vůči pěstitelům a překupníkům.
Tyto aspekty byly ještě posíleny nástu-
pem konzervativních prezidentů v obou stá-
tech, Álvara Uribeho a George W. Bushe.
Výsledkem je, že Kolumbie dnes patří
mezi největší příjemce vojenské pomoci,
Spojené státy od počátku programu utra-
tily v Kolumbii cca 6 miliard dolarů.
V rámci tzv. Plánu Kolumbie dochází také
k nepopulárnímu práškování velkých úze-
mí, které zasahuje jak pěstitele koky, tak
kvůli velkému rozptylu i pole s dalšími plo-
dinami. Kolumbijská vláda se v důsledku
programu stala závislou na finanční i vo-
jenské podpoře Washingtonu. To se pro-
jevuje i na mezinárodní scéně, kde Ko-
lumbie podporovala většinu iniciativ USA,
včetně například invaze do Iráku v roce
2003, která byla v ostatních zemích La-
tinské Ameriky spíše kritizována.

Násilí spojené s obchodem s drogami
se v posledních letech přeneslo i do Me-
xika, kde zejména vláda prezidenta Feli-
pe Calderóna, zvoleného v roce 2006,
prosazuje v boji proti překupníkům agre-
sivní militaristickou taktiku za podpory
Spojených států. Spolupráce mezi oběma
zeměmi byla formalizována v roce 2008
podepsáním tzv. Iniciativy z Méridy, kte-
rá spočívá ve vojenské pomoci Mexiku

určené specificky na boj proti drogám
v celkové výši přesahující miliardu dola-
rů.

Zejména v Kolumbii a Mexiku se tedy
Spojeným státům podařilo prosadit svou
verzi protidrogové politiky, jež klade dů-
raz především na silové řešení problému.
Důsledky tohoto přístupu jsou však bohu-
žel velmi problematické. V obou zemích
se sice podařilo oslabit největší kartely,
které hrozily proniknout i do nejvyšší po-
litiky, nicméně za situace stabilní poptáv-
ky v USA došlo pouze k rozdrobení ob-
chodu s drogami do menších organizací.
V Mexiku tak alarmujícím způsobem
stoupla míra násilí, kdy spolu nově vzni-
kající skupiny soupeří o vliv, navíc v pro-
středí silného tlaku státu, který situaci dá-
le destabilizuje. Výsledkem je, že za tři ro-
ky Calderónovy administrativy bylo podle
odhadů v Mexiku zastřeleno v přímé sou-
vislosti s obchodem s drogami přes pat-
náct tisíc lidí.

Důsledky přístupu USA
Ještě znepokojivější je samotné přiznání
autorů americké represivní strategie, že
válku proti drogám nelze sice nikdy úpl-
ně vyhrát, ale je třeba ji přesto nepřetr-
žitě agresivně vést. Tento postoj je ob-
zvlášť cynický s ohledem na to, že se
Spojeným státům úspěšně daří tuto vál-
ku exportovat mimo své hranice. Ex-

trémní chudoba a velké sociální nerov-
nosti v Mexiku i v Kolumbii totiž zna-
menají, že pašerácké organizace do
svých řad snadno získávají nové rekruty.
V místní populární kultuře jsou navíc
pašeráci často opěvováni jako hrdinní
zbojníci, kteří bojují proti zkorumpova-
né policii a pokryteckým Američanům
(osobní zkušenosti George W. Bushe
i Baracka Obamy s kokainem tento po-
stoj dokreslují).

Z hlediska dopadů na zahraniční poli-
tiku je důležité zmínit též tzv. balónkový
efekt. Ten spočívá v tom, že důraz na pro-
tidrogové operace v jednom místě se ne-
projeví celkovým omezením produkce,
ale přenesením do jiných oblastí (stejně
jako stisknutím balónku na jednom místě
dojde k jeho vypoulení jinde). V případě
zostřených operací v Kolumbii tedy do-
chází k přesunu pěstování koky do Ekvá-
doru, Venezuely, Peru či Bolívie. V těchto
zemích je pozice Spojených států daleko

Ještě
znepokojivější
je samotné přiznání
autorů americké represivní
strategie, že válku proti
drogám nelze sice nikdy
úplně vyhrát, ale je třeba ji
přesto nepřetržitě agresivně
vést. Tento postoj je obzvlášť
cynický s ohledem na to, že
se Spojeným státům úspěšně
daří tuto válku exportovat
mimo své hranice.
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slabší a prosazování
americké militarizova-
né strategie nereálné.
Současný ekvádorský
prezident Rafael Cor-
rea navíc v roce 2008
vypověděl Spojeným
státům pronájem le-
tecké základny Manta,
která byla využívána
právě jako základna
k protidrogovým ope-
racím. V reakci na to
přišla Kolumbie s na-
bídkou rozšířené spo-
lupráce včetně širšího
využívání základen.
Rozdílné přístupy vlád
k válce proti drogám
podporované Spoje-
nými státy proto vy-
tvářejí zvýšené napětí
v celé Jižní Americe.

Tento vývoj určitě
nepomáhá důrazu na
lidská práva, která jsou
v průběhu války proti
drogám porušována
často a výrazně napří-
klad při výsleších za-
držených. Negativně
ovlivněn je i demokra-
tický proces – v nej-
bližší době by se mělo
v Kolumbii konat refe-
rendum, které umožní
Álvarovi Uribemu změ-
nit ústavu tak, aby mohl
kandidovat potřetí. Ve
vyhrocené atmosféře
permanentní války pod-
porované Spojenými
státy se mu to zřejmě
podaří.

Kryštof
Kozák působí na
katedře Amerických
studií Institutu
mezinárodních
vztahů Fakulty
sociálních věd UK.
krystofkozak@yahoo.com

Domácí kouření opia, domácí i af-
ghánské produkce bylo ve Střed-
ní Asii poměrně tradičním

prvkem, zejména u starších lidí. Obraz
kuřáků opia se vyskytuje u ruských vý-
zkumníků i západních cestovatelů ve
Střední Asii 19. století. Válka v Afghánis-
tánu v osmdesátých letech 20. století při-
nesla do Sovětského svazu novou import-
ní položku – se sovětskými vojáky putova-
lo přes řeku Amudarju i „zeljo“ (zelené
drogy) z Afghánistánu.

S rozpadem Sovětského svazu a růs-
tem významu pěstování opia ve válkou
zmítaném Afghánistánu se pro nové ne-
závislé státy Střední Asie stal tranzit drog
jednou z největších hrozeb. Pro nové elit-
ní vrstvy i pro některé radikální opoziční
strany se narkotika naopak stala výnos-
ným obchodem pro vlastní obohacení,

případně pro boj proti stávajícím režimům
v regionu. Vojenský velitel radikálního Islám-
ského hnutí Uzbekistánu Džuma Namangání
patřil do své smrti na podzim 2001 k nejvý-
znamnějším drogovým narkobaronům na ces-
tě mezi Afghánistánem, Tádžikistánem a již-
ním Kyrgyzstánem. Tzv. batkenské války v le-
tech 1999–2000, kdy útočníci Islámského
hnutí Uzbekistánu vyvolali ozbrojené střety
v jižním Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, se vedly
mj. i pro zajištění drogových cest a byly fi-
nancovány z drogových příjmů. Z podobných
zdrojů pravděpodobně získává prostředky
i současné radikální křídlo tohoto hnutí, jež
působí na pákistánsko-afghánském pomezí.

Není pochyb, že drogová „Hedvábná stez-
ka“ se stává jedním z klíčových směrů afghán-
ského opiového exportu. Odhaduje se, že
z Afghánistánu k severním sousedům putuje
od 25–60 procent celkové afghánské produk-

Drogová
Hedvábná stezka

Slavomír Horák

Poprvé ve druhé polovině 20. století přitáhl pozornost ke drogové problematice ve
Střední Asii nedávno zemřelý kyrgyzský spisovatel Čingiz Ajtmatov, který v jednom ze
svých vrcholných románů Placha (česky Popraviště) vykreslil obrázek lidí, kteří se sjíž-
dějí do Střední Asie na sběr „anaši“. Anaša (jinak řečeno konopí) byla tradiční rostlina
sbíraná či pěstovaná pro domácí použití v regionu, zejména u starší generace.
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ce. Značný rozptyl je přitom dán velmi
různorodými daty. Ty serióznější se při-
tom kloní prozatím k nižšímu podílu
Střední Asie a zdůrazňují „dominanci“
íránského a pákistánského směru.

Jaká je ovšem situace s narkotiky v ro-
ce 2009? Do jaké míry je Afghánistán
spojen se Střední Asií drogovými nitkami
či přímo řekami? Kdo je do celého tran-
zitu zapojen a kudy vedou hlavní trasy na-
rkotik z Afghánistánu do Střední Asie?
A jaké má „opiové pouto“ mezi Afghánis-
tánem a Střední Asií důsledky na místní
populace?

Afghánistán
Na úvod několik čísel. V roce 2009 stál ki-
logram surového opia v době sklizně
v afghánském Badachšánu okolo 75
USD. Z 10 kg opia lze vyrobit přibližně
1 kg heroinu, který v Dušanbe již koupíte
za 4500–5000 USD/kg, v Kazachstánu za
podobnou dávku zaplatíte již 10–15 000
USD, v Rusku průměrně 25–40 000 USD
a v České republice potom asi 42 000
USD za nižší jakost. Tato čísla ukazují na
dynamiku šíření narkotik na tzv. Hedváb-
né stezce z Afghánistánu přes Střední
Asii do Ruska a do Evropy.

Hlavním zdrojem problémů je však
především Afghánistán, kde se pěstuje oko-
lo 90 procent světové produkce opia. Čís-
la ze zpráv OSN hovoří přece jenom po-
někud méně chmurně než v minulých le-
tech. V letech 2008–2009 se podařilo sní-
žit produkci surového opia (z 8200 t v roce
2007 na cca 6900 t v roce 2009 při celko-
vé světové spotřebě okolo 5000 t) a osevních
ploch (193 000 ha, resp. 123 000 ha). Zá-
roveň se zvýšil počet provincií bez pěstování
máku. Tato optimistická čísla však ne-
svědčí o výraznějším snížení produkce
v zemi, či dokonce o efektivitě afghánské
protidrogové politiky. Problém se pouze mír-
ně zmenšil, nepřešel však z kategorie „hro-
zivý“. Jenom pro srovnání – v devadesátých
letech 20. století se v Afghánistánu vypěs-
tovaly pouze asi 2 až 3 tisíce tuny surového
opia ročně, přičemž produkce začala prud-
ce stoupat až na konci osmdesátých let. Přes-
tože se například snižují osevní plochy
v zemi, výnos z hektaru v roce 2009 naopak
rostl (56 kg/ha), což svědčí o zkvalitnění me-
tod pěstování. Jakkoli se zdá, že zejména

v severních provinciích je patrný výrazný
úbytek pěstování opia, místní vojenští veli-
telé přesunuli svůj zájem od pěstování
drog k jejich tranzitu přes „své“ území.
S ohledem na snížení výkupních cen v dů-
sledku produktivních let 2006–2007 přestal
obchod s opiem přiná-
šet takové zisky jako
v nejtučnějších letech
a vzhledem ke zvýšení
výkupních cen pšeni-
ce se některým farmá-
řům dokonce přestalo
pěstování máku vyplá-
cet. Odhaduje se, že
sklady s opiem či he-
roinem v Afghánistá-
nu jsou ještě plné zbo-
ží nerealizovaného kvů-
li nízkým cenám a ob-
chodníci čekají na pří-
znivější období. To však
neznamená, že tato
„opiová krize“ nemů-
že během několika let
skončit a produkce i ob-
chod se opět nemohou
vrátit na růstovou křiv-
ku. Kromě toho je Af-
ghánistán, bez ohledu na pokles v minulých
dvou letech, jednoznačně nejvýznamnějším
producentem opia s podílem okolo 90 pro-
cent světové produkce. Zdá se tak, že přes
dílčí úspěchy se v Afghánistánu spíše do-
rovnává nabídka na světových trzích s po-
ptávkou. Z tohoto důvodu lze očekávat, že
řada farmářů se vzdá pěstování opia, nic-
méně produkce se ustálí v souladu s po-
ptávkou. Pozice Afghánistánu jako hlavní-
ho dodavatele opia se však jen těžko změ-
ní, a proto středoasijské státy budou muset
tomuto nebezpečí čelit v dlouhodobé per-
spektivě.

Středoasijské propustné
hranice
Problémem středoasijských států jsou přede-
vším propustné hranice. Cesta afghán-
ských narkotik v severním směru míří
především na turkmenské a tádžické území.
Na afghánsko-turkmenské hranici také chy-
bějí výraznější reliéfní překážky a špatně stře-
žená hranice vede pouštním a stepním
prostorem. Tádžická hranice vede vesměs

podél řeky Pjandž/Amudarja a zvláště po
odchodu ruských pohraničních vojsk v roce
2006 se zvýšil počet pokusů o ilegální pře-
chod hranic. Narkokurýři využívají tuto tra-
su celkem bez problémů s ohledem na dále
uvedené korupční praktiky

Uzbekistán rovněž
disponuje hranicí
s Afghánistánem, jed-
ná se o relativně men-
ší a mnohem lépe
kontrolovatelný úsek.
Obě hranice zde od-
děluje tok Amudarji,
která protéká snadno
kontrolovatelnou po-
lopouštní oblastí s re-
lativně dobrou orga-
nizací ostrahy hranice
ještě ze sovětských
dob.

Americká vláda se
snaží vybavit a zajistit
turkmenskou, tádžic-
kou i uzbeckou po-
hraniční a celní stráž
novým materiálně-
technickým vybave-
ním. Přesto však do-

sud přetrvává značná průchodnost hranic
těchto zemí s Afghánistánem a v turk-
menském případu i s Íránem, přičemž
problém je hlavně v lidském faktoru.

Heroinová Hedvábná stezka
Z výše uvedených důvodů prochází trasa
narkotik zejména ve dvou směrech. Do
Turkmenistánu se drogy dostávají z Af-
ghánistánu, ale také přes Írán. To vede po-
někud k podcenění významu Turkmenis-
tánu pro tranzit narkotik, neboť ten se za-
počítává do statistik pro Írán. Z výše uve-
dených důvodů potom podíl Turkmenistá-
nu na přepravě drog po Hedvábné stezce
činí podle různých údajů 60–80 procent.
Surové opium a častěji heroin odtud po-
kračuje dále přes Kaspické moře do Baku
a dále do Ruska (menší část) či do Turec-
ka a Evropy. Export z Turkmenistánu jde
rovněž přímo do Ruska přes přístav
v Astrachani nebo do Spojených arab-
ských emirátů

Přes Tádžikistán putuje přibližně 15 až
30 procent afghánských narkotik, které se

Vzhledem ke snížení
cen heroinu
v posledních letech
a také zvýšení kupní
síly u určité části
středoasijské
populace (zejména
v Kazachstánu) se
zvýšil podíl narkotik,
které ve Střední Asii
již zůstávají.
Alarmující je v tomto
směru situace
v Turkmenistánu.
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provážejí po Hedvábné stezce. Narkoku-
rýři se snaží dostat z Tádžikistánu drogu
především na klíčový ruský trh. Afghán-
sko-tádžická hranice měří přes 1300 km
a je propustná na několika hlavních mís-
tech. Značné „ulehčení“ pro kamióny
s drogami představuje nově postavený
most přes řeku Pjandž v jižním Tádžikis-
tánu u městečka Nižnij Pjandž. Z jižního
Tádžikistánu cestuje heroin obvykle na se-
ver Tádžikistánu a dále do Kyrgyzstánu či
Uzbekistánu, či letecky nebo vlaky do
Ruska. Nikoli náhodou se vlakům Dušan-
be–Moskva a Kuljób–Moskva přezdívá
„narkoexpresy“.

Jinou cestou je Pamírský trakt, který se
v oboru přepravy narkotik proslavil v do-
bě občanské války v Tádžikistánu, kdy by-
la východní část země, tzv. Autonomní
oblast Horský Badachšán prakticky izolo-
vána frontou a zásobování se vedlo pouze
po silnici z badachšánského Chorogu do
kyrgyzského Oše. V době všeobecného
úpadku představovala pro mnohé místní
obyvatele doprava několika balíčků s dro-
gou často jedinou záchranu od smrti hla-
dem.

Hornatý reliéf jižního Kyrgyzstánu,
špatně hlídaná hranice mezi Tádžikistá-
nem a Kyrgyzstánem a korupce na hrani-
cích vedly v letech 2008–2009 k opětov-
nému zvýšení atraktivity přechodů mezi
oblastí Garmu v centrálním-východním
Tádžikistánu a Batkenskou a Ošskou ob-
lastí na jihu a jihozápadě Kyrgyzstánu.
Bazar v Oši, centru jižního Kyrgyzstánu,
zůstává nadále významným středoasij-
ským překladištěm narkotik, které odtud
směřují do Uzbekistánu, do Ruska a do
severního Kyrgyzstánu a dále do Kazach-
stánu. Kazachstán je potom tranzitní ze-
mí, kam se stékají všechny kanály přepra-
vy z Tádžikistánu přes Uzbekistán nebo
Kyrgyzstán. Odhaduje se, že přibližně
80 procent heroinu z Ruska je převáženo
přes rusko-kazachstánskou hranici.

Korupce, středoasijské elity
a narkotika
Středoasijské země zaujímají na celosvě-
tovém žebříčku vnímání korupce Trans-
parency International jedny z posledních
míst. Narkokurýři proto využívají nízkých
platů státních zaměstnanců (celníků, po-

hraniční stráže, řadových policistů i úřed-
níků) pro zjednodušení převozu svého
zboží. Relativního úspěchu se dočkal
americký projekt podpory národních pro-
tidrogových centrál, jejichž zaměstnanci
v Kyrgyzstánu i Tádžikistánu jsou placeni
přímo z amerických fondů, čímž se tyto
instituce stávají poměrně výkonnými
a méně zkorumpovanými.

Klíčovou roli při krytí obchodu s dro-
gami však ve všech zemích hrají nejvyšší
politické a ekonomické elity místních re-
žimů, často (zejména v případě Tádžikis-
tánu a Turkmenistánu) z nejbližšího okru-
hu okolo prezidentů.

Podle neoficiálních zpráv byl do toho-
to procesu zapojen i bývalý prezident
Turkmenbaši a zisky z narkotik jsou
v rámci turkmenské politické elity tradič-
ně jedním z významných nezákonných
příjmů. V Tádžikistánu se obchod s nar-
kotiky etabloval zejména za občanské vál-
ky v letech 1992–1997. Přestože od konce
bojů uplynulo již více než deset let, kon-
takty navázané vojenskými veliteli na
obou stranách konfliktu zůstávají. Podle
neoficiálního zdroje mají lidé z nejbližší-
ho okolí prezidenta Rahmóna rozdělené
části hranice, které jsou pod „jejich“ kon-
trolou. Zejména na území jižního Tádži-
kistánu také dnes působí řada laboratoří
na zpracování surového opia, které sem
byly v posledních letech přemístěné ze se-
verovýchodního Afghánistánu. Podle ně-
kterých informací několik z nich pracuje
v Dangaře, rodišti tádžického prezidenta
Emómali Rahmóna, odkud se etabluje
větší část současné vládnoucí elity v zemi.
Mezi poslední příklady vyřizování účtů
mezi prezidentem a jeho bývalými spo-
jenci, mj. i o výnosné drogové cesty, lze
zařadit boj v jihotádžickém Kuljóbu
v květnu 2008, při které byl po několika-
hodinovém obléhání dobyt dům rodiny
bývalého polního velitele Langari Langar-
gijeva.

Podobně v Uzbekistánu bylo nepřímo
prokázáno propojení některých příslušní-
ků uzbecké elity (zejména samarkandské)
s afghánskými Uzbeky. V devadesátých le-
tech fungoval vzájemný obchod mezi sa-
markandskými Uzbeky (pod vedením bý-
valého vůdce klanu Ismoila Džurabeko-
va) a generálem Dostúmem. Uzbecké ma-

fie přepravovaly pro Dostúma drogy do
Kazachstánu a do Ruska a zároveň mu
platily dolary a zbraněmi „privatizovaný-
mi“ ze skladů bývalé sovětské armády.

Systém vzájemně propletené korupce
a klientelismu a také omezený počet lidí
z politické elity zabývající se obchodem
s narkotiky vede ke vzájemné znalosti
o těchto skutečnostech, což se stává před-
mětem vnitroelitních bojů. Navíc jsou
všechny kroky politické a ekonomické eli-
ty sledovány bezpečnostním aparátem
příslušných zemí, které se ve svodkách
dostávají na stůl vůdcům jednotlivých re-
žimů ve Střední Asii. Ti mohou tyto kom-
promitující materiály kdykoli použít proti
té skupině elit, kterou je zapotřebí odstra-
nit. Tento systém dobře funguje v Turk-
menistánu a Tádžikistánu, slábnoucí kon-
trola uzbeckého prezidenta nad klany
v posledním roce již však nedovoluje radi-
kální změny v uzbeckých kádrech, což ve
svém důsledku vede k zesílení klanového
boje v zemi, mj. i o příjmy z narkotik.

Důsledky změn
Ve středoasijských společnostech se začí-
nají projevovat důsledky tranzitu narkotik
z Afghánistánu a jeho radikální zvýšení
po konfliktu v Afghánistánu v roce 2001.
Vzhledem ke snížení cen heroinu v po-
sledních letech a také zvýšení kupní síly
u určité části středoasijské populace (ze-
jména v Kazachstánu) se zvýšil podíl nar-
kotik, které ve Střední Asii již zůstávají.
Alarmující je v tomto směru situace
v Turkmenistánu, v němž u značného pro-
centa rodin je někdo z nejbližších drogo-
vě závislý. Možnosti léčby jsou prakticky
nulové, neboť několik léčebných zařízení
zdaleka nestačí pokrýt kapacitu, jejich lé-
čebné metody jsou více než sporné, a na-
víc někdy tyto léčebny slouží pro potres-
tání politických odpůrců režimu. To ov-
šem není zdaleka pouze vynález turkmen-
ského režimu. Při námluvách a spojení ro-
din se velmi pečlivě začíná zkoumat, zda
někdo z rodiny je drogově závislý, a ze-
jména počet ženichů se takto výrazně sni-
žuje. Značná nezaměstnanost (neoficiál-
ně okolo 50 procent) také stojí za zapoje-
ním řady lidí do převozu narkotik. Záro-
veň opiáty z Afghánistánu slouží někdy
k (pouze však dočasnému) zvýšení pra-
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covní schopnosti u té části oby-
vatelstva, která má nějakou prá-
ci. V ostatních středoasijských
zemích nejsou důsledky tranzi-
tu tak masové, nicméně problé-
my vyplývající z konzumace
drog jsou podobného charakte-
ru.

Absence jednotného
postupu
Pokud máme hovořit o tématu
drogy a středoasijské režimy,
ocitáme se ve značně schizo-
frenní situaci. Na jedné straně
stojí mezinárodní struktury
podporované Moskvou (Organi-
zace smlouvy o kolektivní bez-
pečnosti), Pekingem (Šanghaj-
ská organizace spolupráce) či
USA (dvoustranné dohody
o podpoře národních protidro-
gových centrál), které se snaží
potírat obchod s narkotiky, což
veřejně deklarují prezidenti jed-
notlivých států v regionu. Na
straně druhé stojí všeobecně
rozšířená korupce a klientelis-
mus, které rozšířily narkoob-
chod do politických elit, ba do-
konce do struktur, jež mají ten-
to obchod potírat. Nedůsled-
nost nejrůznějších složek bez-
pečnostních orgánů, jejich častá
rivalita, klanové rozepře či anta-
gonismus mezi jednotlivými ze-
měmi a jejich nejvyššími před-
staviteli potom neumožňují vy-
tvoření jednotné fronty jak na
vnitropolitické, tak i na vnitro-
regionální úrovni. Na pozadí
stále tvrdšího přístupu Íránu vů-
či drogám se nesourodá Střední
Asie zdá být patrně nejperspek-
tivnější tranzitní destinací afg-
hánských narkotik, přičemž
místní režimy si s rostoucím pří-
livem narkotik nedovedou pora-
dit samy.

Slavomír Horák je
vědeckým pracovníkem FSV
UK. slavomir.horak@post.cz

Růst moci mexických
kartelů
Obchod s drogami nebyl v Mexiku
dlouhodobě ničím neznámým, země
sama byla producentem opia a mari-
huany. Pravý rozvoj nastal však až od
sedmdesátých let dvacátého století,
kdy se Mexiko stalo tranzitní zemí
pro část kokainu putujícího na ose
Kolumbie–Spojené státy. Část obrov-
ských zisků z prodeje kokainu zůstá-
vala v Mexiku, kde díky tomu posilo-
valy tamní skupiny organizovaného
zločinu.

Za zlomový bod pak lze považovat
první polovinu devadesátých let, kdy
byly eliminovány dva velké kolumbij-
ské kartely, které v té době ovládaly
většinu obchodu s kokainem – Medel-

línský kartel, v jehož čele stál známý
Pablo Escobar (podle časopisu For-
bes v roce 1989 sedmý nejbohatší člo-
věk planety) a kartel z Cali bratrů
Orejuelových. Tyto kartely byly rozsáh-
lými organizacemi, které byly schop-
ny pokrýt celý proces výroby, trans-
portu a poté též distribuce na území
Spojených států, přestože její znač-
nou část v pozdějším období vzhle-
dem k rostoucím objemům „outsour-
covaly“ Mexičanům. Po jejich pádu se
již na kolumbijském území neetablo-
val nový kartel, který by měl srovna-
telnou sílu a moc (ačkoli v určitých
momentech se mohl takto jevit kartel
Norte del Valle) a výsledkem byla vý-
razná fragmentace kolumbijské dro-
gové scény.

Mexiko
a problematika
obchodu

s drogami
Martin Hrabálek

Obchod s drogami je činnost zpravidla nadnárodního charakteru, kdy drogy ile-
gálním způsobem putují přes hranice států. Vzhledem k nutnosti vytvářet distri-
buční cesty je nemalá část zisků uchována v tranzitních zemích, kde vede k po-
silování tamních skupin organizovaného zločinu. Patrně nejmarkantnější je tento
nárůst v případě Mexika, kde tamější drogové kartely především za poslední dvě
dekády značně posílily a mexická vláda dnes čelí problémům s potíráním všudy-
přítomné narkomafie. Situace tak dospěla do bodu, který velmi dobře vystihuje
často užívané spojení „válka proti drogám“.



Spolupráce s USA
Vzhledem k tomu, že Spojené státy tvoří
koncový trh pro naprostou většinu drog, kte-
ré Mexikem protečou, je jejich dlouhodo-
bou snahou Mexiko v boji proti drogám
podporovat. Postoj americké administrativy
je takový, že je třeba tvrdě zasahovat v Me-
xiku jako tranzitní zemi, jelikož to povede

ke snížení dodávek
do USA, nárůstu cen
a odklonu od užívání
drog. Značná část od-
borníků s touto pozi-
cí nesouhlasí a upo-
zorňuje na fakt, že
pašování drog je ta-
ženo poptávkou a ces-
tu si vždy najde.
Vzhledem k výra-
zným disproporcím
ceny kokainu v Mexi-
ku a koncové ceny na
ulici v USA pak ani
zabavení poměrně
velkých zásilek ne-
představuje pro me-
xické kartely nějakou
výraznou ztrátu.

Nástroje, které
mexické kartely při
pašování využívají,
jsou s ohledem na
tvrdou ostrahu hra-
nic ze strany USA

stále sofistikovanější. V nedávné době se
mexickým pohraničním strážím podařilo
zadržet dokonce miniponorku, která na
palubě vezla 5,8 tuny kokainu, jehož cena
na americkém trhu by se pohybovala oko-
lo 100 milionů dolarů. Narcos též užívají
nejmodernější technologie ke komunika-
ci.

Mexiko se po Kolumbii stalo druhou
prioritní zemí, ve které Spojené státy
chtějí bojovat proti přílivu drog. Svědčí
o tom i rozsah finanční pomoci, která je
Mexiku poskytována v rámci tzv. Inicia-
tivy z Meridy, což je tříletý plán, který je
zaměřen právě na oblast boje proti na-
rkomafii. V roce 2009 Mexiko obdrželo
celkem 400 milionů dolarů, z velké části
investovaných do výbavy armády, přede-
vším helikoptér. Část prostředků však by-
la vyčleněna též na posilování demokra-

vlastní paramilitární organizace, která by-
la vytvořena za účelem boje proti Los Ze-
tas.

Reakce vlády
Většina dosavadních mexických vlád se v ré-
torické rovině snažila bojovat proti ob-
chodu s narkotiky, přesto však efekt těchto
snah byl minimální. Je
to evidentní na sna-
hách vlád vedených
prezidenty z Institu-
cionální revoluční stra-
ny (PRI – Partido Re-
volucionario Institucio-
nal), ale též vlády Vi-
cente Foxe v letech
2000–2006, která přes
poměrně ambiciózní
start nezaznamenala
větší úspěchy.

V roce 2006 zvolená
administrativa Felipe
Calderóna sáhla k do-
posud nejrazantnější-
mu nasazení bezpeč-
nostních složek v boji
proti narkomafii. Do-
chází tak ke stupňující
se militarizaci konflik-
tu. Výsledkem je eska-
lace násilí v zemi, kte-
rou vláda připisuje
tomu, že se jí podařilo
zmenšit prostor, v němž mohou operovat,
což je vede ke stupňování násilí.

Přesto však i pověst Calderónova boje
proti drogám značně utrpěla v okamžiku,
kdy vyšlo najevo, že tzv. protidrogový car
Noé Ramírez Mandujano pobíral měsíč-
ně takřka půl milionu dolarů od kartelu
Sinaloa za předávání zásadních informa-
cí. Korupce představuje v rámci boje pro-
ti drogám výrazný problém. Vzhledem
k relativně nízkým platům úředníků či po-
licistů je pro narkomafii poměrně snadné
korumpovat velké množství osob, často
například celé policejní útvary v oblas-
tech, v nichž působí. Tato korupce často
směřuje do vysokých pater jak byrokracie,
tak politiky. Poměrně varovnou kauzou
byla například výrazná účast bratra býva-
lého prezidenta Carlose Salinase, Raúla,
na pašování drog za bratrovy vlády.

Tato fragmentace vede k tomu, že
v současné chvíli jsou kolumbijské skupi-
ny zabývající se obchodem s drogami
v zásadě malé, jedná se spíše o buňky,
které se zabývají jednotlivými částmi vý-
robně-tranzitně-prodejního procesu a na-
vzájem se potřebují. Stejně tak potřebují
silné partnery v zahraničí, především pak
právě v Mexiku. Mexičané se tak stali vý-
raznými hráči v oblasti tranzitu a prak-
ticky dominantními v samotné distribuci
drog ve Spojených státech. Soustředí se
přitom na „velkoobchodní“ aktivity, sa-
motný koncový článek nechávají na pou-
ličních ganzích, kterým drogy dodávají.
Americká administrativa odhaduje, že
mexické kartely stojí celkem za devadesá-
ti procenty veškerého pašování kokainu
do USA. Americký drogový trh přitom
představuje řádově desítky miliard dola-
rů.

Současná podoba mexické
drogové scény
Na území Mexika dnes působí hned ně-
kolik kartelů, z nichž většina se etablova-
la již v sedmdesátých letech a svou moc
získala za pomoci spolupráce s kolumbij-
skými kartely. Hlavní trojici v současné
době tvoří kartel ze Sinaloa, Zálivový kar-
tel a kartel z Tijuany, přičemž posledně
jmenovaný je co do rozsahu menší než
první dva. Tuto trojici pak doplňují menší
organizace.

Vztahy mezi jednotlivými kartely jsou
výrazně vyhrocené a jejich vzájemné stře-
ty představují značné riziko pro mexic-
kou bezpečnostní situaci. Jednotlivé or-
ganizace mezi sebou tvoří aliance různě
dlouhého trvání a otevřeně spolu soupe-
ří, což má za následek úmrtí členů sku-
pin, policistů, příslušníků armády či civi-
listů.

Největší kartely si vydržují rozsáhlé
soukromé armády, které stojí za většinou
násilí spojeného s drogami. Zálivový kar-
tel stál za vznikem Los Zetas, původně po-
lovojenské skupiny, dnes po osamostatně-
ní a zapojení se přímo do obchodu s dro-
gami dle názoru amerického Úřadu pro
potírání drog (DEA – Drug Enforcement
Agency) patrně nejnebezpečnějším drogo-
vým kartelem v Mexiku. Stejně tak kartel
ze Sinaloa stál za vznikem Los Negros,

Drogy a politika

Mezinárodní politika 1 201014

Mexiko se po
Kolumbii stalo
druhou prioritní
zemí, ve které
Spojené státy chtějí
bojovat proti přílivu
drog. Svědčí o tom
i rozsah finanční
pomoci, která je
Mexiku poskytována
v rámci tzv.
Iniciativy z Meridy,
což je tříletý plán,
zaměřený právě na
oblast boje proti
narkomafii.



Zdroje:
• Cook, Collin: Mexico’s Drug Cartels,
CRS Report, October 2007, k dispozi-
ci online na: www.fas.org/sgp/crs/
row/RL34215.pdf
• Kozák, Kryštof: Sérií vítězství k po-
rážce? Asymetrický boj proti drogám
v Mexiku a USA, Studia Territorialia,
s. 10, k dispozici online na:
instituty.fsv.cuni.cz/~kozak/publicati-
ons/Kozak-Serii-vitezstvi-k-porazce.
pdf
• news.bbc.co.uk

Zbraně zabavené během zátahu proti mexickému drogovému kartelu známému jako „La Familia“ z října loňského roku.
Daniel Aguilar, Globe Media/Reuters

cionální revoluční strany, přesto však ani
vláda Vicente Foxe, ani vláda Felipe Cal-
deróna doposud nezaznamenaly kýžené
úspěchy. Naopak byla nedávno opět od-
halena korupce na vysokých místech.

Současná mexická situace je velmi těž-
ko řešitelná právě z toho ohledu, že se jed-
ná o tranzitní zemi, která na svém území
nemůže bránit produkci drogy, stejně tak
jako neovlivní poptávku ve Spojených stá-
tech. Je tak evidentní, že drogovou prob-
lematiku bude do budoucna čím dál více
řešit v nadnárodním rámci, jelikož to je
pravděpodobně jediná možná cesta
k úspěchu. Vnitřní problémy, se kterými
se Mexiko v současnosti potýká, však bu-
dou pravděpodobně přetrvávat ještě po-
měrně dlouho.

Martin Hrabálek je
doktorandem na Katedře mezinárodních
vztahů a evropských studií Masarykovy
univerzity v Brně. martin.hrabalek@gmail.com

ce, což lze ilustrovat na mnoha ukazate-
lích.

Slabost ústředních institucí
Mexické postavení je značně specifické
tím, že v případě kokainu jako nejlukra-
tivnějšího drogového artiklu Mexiko před-
stavuje pouze mezičlánek mezi produkční
zemí, jíž je Kolumbie, a Spojenými státy,
kde jsou drogy konzumovány. Faktorů,
proč narcos dosáhli v Mexiku tak silného
postavení, je několik. Především je to geo-
grafická blízkost ke Spojeným státům
a neutuchající tamní poptávka po dro-
gách. Sama americká ministryně zahrani-
čí Hillary Clintonová v letošním roce
uznala, že USA v ohledu na svou poptáv-
ku nesou svůj díl viny na mexické situaci.

Jako další faktor je možno hodnotit re-
lativní slabost centrálních institucí přede-
vším v určitých částech země a vysoká mí-
ra korupce v zemi, která sahá i do vyso-
kých pater politiky i státní správy. Toto
bylo pravdou především za vlády Institu-

tických institucí či ochrany lidských
práv.

Kritici amerického angažmá v mexic-
kém boji proti drogám srovnávají vývoj
v Mexiku s Kolumbií, kde podle jejich ná-
zoru Spojené státy přispěly k zintenzivně-
ní konfliktu a výsledky prý nejsou valné.
V tomto ohledu je však možné jim opo-
novat, protože za vlády prezidenta Uribe-
ho došlo ke zlepšení bezpečnostní situa-
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Část 1: Pašování
Balkánskou cestou prochází největší část
heroinu na trase mezi nejdůležitějším pro-
ducentem – Afghánistánem, a nejdůleži-
tějším odběratelem – západní Evropou.
Třebaže uživatelů v zemích obklopujících
Afghánistán může být kolem pěti milionů,
zatímco ve střední a západní Evropě jen
asi 1,4 milionu, jde o neskonale lukrativ-
nější tržiště. Kilogram heroinu má v zá-
padní Evropě hodnotu v průměru kolem
třiceti tisíc dolarů. Turecko spolu s Balká-
nem jako oblasti s velmi živými obchod-
ními, pracovními i turistickými vztahy se
západní Evropou, navíc s početnými ko-
munitami vystěhovalců v západní Evropě,
jsou z ekonomického hlediska nejlepší

možnou spojnicí k nejvýnosnějšímu pro-
deji.

Balkán je nejdůležitější jako heroino-
vá spojnice, ačkoli jím prochází i kokain,
opium, hašiš, marihuana či syntetické
drogy. Pro kokain je však Balkán jen
doplňkovou trasou, hlavní přísun jde
přes evropský západ, hlavně přes Španěl-
sko. Význam Balkánu pro pašování ko-
kainu roste, stále však zůstává záložní
trasou, a kokain tudy nezřídka putuje
opačným směrem než heroin: tedy ze zá-
padní Evropy na východ. Nelze však
spouštět ze zřetele klesající význam he-
roinu v západní Evropě oproti kokainu,
což může vést ke stále rostoucímu vý-
znamu kokainu v balkánském drogovém

byznysu – jak v distribuci, tak v pašová-
ní. Opium má ve spotřebě celkově malý
význam, hašiš jde hlavně ze zemí Mag-
hrebu, syntetické drogy se hodně produ-
kují přímo uvnitř Evropské unie. Balkán-
ská marihuana měla význam v nedávné
minulosti, kdy její hlavní exportní devi-
zou byla láce. To se však změnilo. Něco
je zachyceno při průchodu Pákistánem,
Íránem a Tureckem, stále však zbývá do-
st. Balkánem putuje odhadem 70 pro-
cent afghánského heroinu. Něco bude
zachyceno i zde, něco málo zde přidá
z jiných směrů, připočtěme další pro-
dukci z Barmy a Laosu. V posledních le-
tech přitéká z regionu do střední a zá-
padní Evropy ročně kolem 80 tun heroi-
nu (kolem 10 tun bývá zachyceno), což
činí průběžně kolem tří čtvrtin prodeje.
Počet konzumentů i celková spotřeba se
v průběhu let příliš nemění.

Pašování drog je pravděpodobně nej-
důležitějším zdrojem příjmů balkánského
organizovaného zločinu. Část peněz je
sváděna prostřednictvím úplatků do stát-
ní správy a policie. Pašování tak oslabuje
vládu zákona v balkánských zemích, včet-
ně těch, jež jsou součástí Evropské unie,
v prvé řadě v Bulharsku. Bulharsko má
dvojí smůlu: politický systém zdědil po
komunistech strukturu rozdělenou na
příbuzenské skupiny, rozhodování v zá-
kulisí a podřízení moci peněz. Kromě to-
ho stojí Bulharsko na prahu Balkánu: je
přední stráží boje proti drogám či jejich
vstupní branou, záleží na úhlu pohledu.
Vstupem do EU význam Bulharska ještě
vzrostl. V Bulharsku bývá průběžně zaba-
veno nejvíce heroinu na jednoho obyva-
tele, v roce 2008 přes tunu (obvykle se
pracuje s tím, že zachycena bývá zhruba
desetina drog). Jinak na balkánské země
nemá pašování heroinu dopad srovnatel-
ný se zeměmi Blízkého východu, kudy
prochází: není zde příliš vysoký podíl zá-
vislých, procento vražd je nízké apod. Je
to právě tím, že pašování bývá velmi dob-
ře organizované, opřené o korupci na vy-
soké úrovni, a díky tomu rychlé, směřují-
cí bez zastávek k cílovým zemím. Ty mů-
žeme posoudit podle počtu uživatelů: bal-
kánskou cestou putuje heroin hlavně do
Velké Británie (přes 400 tisíc), Itálie
(přes 300 tisíc), Francie (přes 200 tisíc),

Jdou,
jdou tou

balkánskou
cestou

Filip Tesař

Balkánská drogová cesta je zavedeným pojmem, občas i strašákem. Může-
me zaslechnout, že balkánská trasa zásobuje 70 procent evropského trhu
s drogami, případně dokonce, že za těmi sedmdesáti procenty stojí pouze
Albánci. Balkánská trasa je z hlediska západní Evropy velmi významná, ale
nelze ji přece jen takto přeceňovat.
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Německa (až 160 tisíc) a Španělska (až
120 tisíc). Hlavními uzly v západní Evro-
pě jsou Itálie a Německo.

Balkánská cesta byla původně opravdu
cestou. Z Bulharska vedla do Jugoslávie
(Srbsko–Chorvatsko–Slovinsko), odtud
do Rakouska a do Itálie, důležitou cílovou
stanicí bylo Německo. Zde žily početné ko-
munity jugoslávských emigrantů podílejí-
cích se na distribuci. Hlavní slovo měly
srbské gangy. Rozpadem Jugoslávie a vy-
puknutím srbsko-chorvatské války se situace
změnila. Západoevropský trh s heroinem
byl náhle omezen asi o 60 procent dodávek.
Vznikla tzv. severní tra-
sa, vedoucí z Bulharska
do Rumunska, odtud
do Maďarska nebo na
Ukrajinu, na Sloven-
sko či do Polska a pak
dál na západ. Přesto bý-
valá Jugoslávie (tzv.
střední cesta) neztrati-
la význam zcela: mě-
síčně tudy stále pro-
cházely až dvě tuny he-
roinu. Podpořeno to
bylo i státním zájmem,
či přesněji řečeno, zá-
jmem politickým, u ně-
hož těžko říci, kde kon-
čil veřejný a začínal
soukromý. V Srbsku se na pašování přímo
podílelo ministerstvo vnitra a tajná služba,
v Chorvatsku ministerstvo obrany. Tyto vaz-
by, spojené s érou prezidentů Slobodana Mi-
loševiće, resp. Franjo Tuđmana, doznívaly
ještě po roce 2000, kdy tato éra skončila.

Kromě toho však vznikla ještě třetí vě-
tev, zvaná jižní, vedoucí z Bulharska do
Makedonie (sice mimo válku, ale posti-
žené sankcemi a prudkým poklesem ži-
votní úrovně, díky čemuž se rozmáhalo
pašeráctví) a pak s možnou odbočkou
přes Kosovo, případně Řecko do Albá-
nie, v novější době také do Černé Hory,
kde se zboží překládalo do člunů a vydá-
valo se do Itálie, případně do Chorvat-
ska. Vznik jižní trasy byl provázen stou-
pajícím významem albánských gangů.
Ten měl několik příčin: za prvé to byl pád
komunismu v Albánii, který drogovému
obchodu poskytl výtečnou příležitost do-
pravy na malých člunech, mimo hraniční

přechody a přístavy. Kromě toho se bez-
prostředně po pádu komunismu v Albá-
nii rozmáhala zločinnost a policejní uni-
forma byla přitom stále ještě vnímána ja-
ko symbol totalitního režimu. Pád komu-
nismu umožnil jugoslávským Albáncům,
zkušenějším než jejich krajané z Albánie
a vybaveným kontakty v západních ze-
mích, začít podnikat v Albánii, a to včet-
ně drogového obchodu. Souběžně přitom
jugoslávské Albánce zasáhla masová ne-
zaměstnanost, hlavně ty v Kosovu, ale
i v Makedonii a v jižním Srbsku, následo-
vaná masovou emigrací – obchodníci

s drogami díky tomu získali zásobu „pě-
šáků“. Konečně ve Spojených státech za-
počala FBI roku 1986 rozsáhlou akci pro-
ti italské mafii, která vedla k rozbití jejích
struktur na východním pobřeží, díky če-
muž se otevřel prostor pro tamní Albán-
ce, dosud neorganizované a často pracu-
jící právě pro italské kriminální rodiny.
Díky tomu všemu mohlo dojít k propoje-
ní albánských společenství na Balkáně,
v západní Evropě i v USA. Omezené pro-
dloužení balkánské heroinové trasy tudíž
končí v New Yorku a New Jersey (opač-
ným směrem zase putuje kokain).

Válka v Kosovu v letech 1998–1999
posílila význam severnějších tras. Načas
se stala důležitou tranzitní zemí Bosna
a Hercegovina, kde až do roku 2003 ne-
existovala účinná centrální ochrana hra-
nic. Dnes jsou využívány všechny tři po-
psané trasy s proměnlivou popularitou.
Ačkoli se stále hovoří o balkánské cestě,

namístě je dnes hovořit spíše o balkán-
ské síti, neboť započítáme-li všechny vy-
užívané odbočky od tří zmíněných tras,
drogy mohou putovat mezi kterýmikoli
dvěma sousedními zeměmi. Popularita
se řídí podle aktuálních podmínek, a tak
pašování drog na Balkáně a boj proti ně-
mu připomíná závody ve zbrojení – když
více zesílí tlak na jednom místě, paše-
rácké trasy se přesunou jinam (pouze
Bulharsko zůstává, jak bylo řečeno,
vstupní branou), a tak stále dokola. Pro
boj s pašováním drog na Balkáně je pro-
to klíčová úzká spolupráce všech zemí.

Černou dírou ve spolupráci byla dlou-
hou dobu hranice Srbska a Kosova,
a i když se ostraha hranice z obou stran
zefektivnila, potřebná spolupráce a vý-
měna informací stále chybí. Kosovo
ovšem, navzdory vžitému mínění, příliš
využívanou tranzitní oblastí není. I kdy-
bychom běžný pracovní odhad o tom,
že zachycené drogy tvoří desetinu obje-
mu procházejícího danou zemí, ještě
desetkrát snížili, stále půjde o několik
tun ročně, objem drog převážených přes
Kosovo není velký, jde o několik tun
ročně.

Intermezzo: Produkce
Balkán je převážně oblastí tranzitní, není
zde ani velká spotřeba drog, ani velká
produkce. Nelze však produkci zcela po-
minout. Jednak se zde vyrábějí syntetické
drogy, hlavně v Bulharsku a v Srbsku, při-
čemž motivace má stejné kořeny jako je-

Dnes tvoří albánská
marihuana odhadem
tři procenta světové
produkce. Není to
zanedbatelné
číslo, avšak
produkce jde, jak
již bylo řečeno,
hlavně na místní
trhy. Ostatní balkánské země
se na produkci podílejí odhadem dvěma procenty.
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jich výroba v Česku. Jsou určeny hlavně
místním uživatelům, pro které jsou he-
roin či kokain drahé. Syntetické drogy
jsou levnější, suroviny (léčiva) lze získat
na místním trhu. Také tyto drogy překra-
čují hranice, cirkulují však hlavně po Bal-
káně, třebaže část směřuje i do západní
Evropy. Existují náznaky toho, že se na
Balkáně rozvíjí i rafinace opia a koky, vý-
roba heroinu a ještě spíše kokainu. Ta je
spojena s albánským prostředím a dá se
to nejspíš přičíst vazbám mezi americký-
mi a evropskými albánskými komunita-
mi.

Pěstování máku nestojí na Balkáně za
řeč. Třebaže svého času byl mák poměr-
ně rozsáhle pěstován v Makedonii, nikdy
nedošlo ani k vážnějšímu podezření ze
zneužití. Jinou věcí je ovšem pěstování
marihuany. Marihuana se ve velkém za-
čala pěstovat v Albánii po pádu komu-
nismu, a kolaps státu v roce 1997, kdy
policii trvalo několik let, než dostala pod
kontrolu zapadlá území státu, byl dalším
impulsem. Albánská marihuana byla ví-
taná ne pro svou kvalitu, ale pro nízkou
cenu. Vyvážela se hlavně do Itálie, do
Řecka a dalších balkánských zemí. Po-
čátkem desetiletí však stát začal pěstite-
lům tvrdě šlapat na paty a produkce se
snížila údajně až o 70 procent. Úměrně
tomu se zvýšila cena exportované mari-
huany až trojnásobně, a poptávka klesla.
Ve válčících zemích (Chorvatsko, Bosna
a Hercegovina, Kosovo) se během války
zvýšila konzumace marihuany, což rov-
něž posilovalo poptávku po albánské ma-
rihuaně. Konec konfliktů přinesl postup-
ný pokles poptávky. V případě Kosova
fungovala ještě specifická vazba: zbraně
se pašovaly z Albánie, bojovníci přenáše-
li občas i marihuanu, a po válce se nové

pašerácké stezky využívaly po určitou
dobu namísto pro zbraně pro „trávu“.
Kosovští Albánci pak pomohli přenést
konflikt do sousedního jižního Srbska
a Makedonie, zbraně bojovníkům puto-
valy hlavně přes Kosovo a spolu s nimi
opět „tráva“. Dnes tvoří albánská mari-
huana odhadem tři procenta světové pro-
dukce. Není to zanedbatelné číslo, avšak
produkce jde, jak již bylo řečeno, hlavně
na místní trhy. Ostatní balkánské země
se na produkci podílejí odhadem dvěma
procenty.

Část 2: Distribuce
Gram heroinu na ulici stojí v západní
Evropě padesát až sto, ve Skandinávii
dokonce přes dvě dolarů. Distribuce je
tedy ještě výnosnější než pašování. Spo-
jí-li se v jedněch rukách pašování i di-
stribuce, je obchod nejvýnosnější. Z to-
hoto pohledu hrají na evropském trhu
s heroinem významnou roli zejména
Turci, Kurdové a Albánci. V jejich stínu,
s velkým odstupem, stojí ještě Srbové.
Tyto národnosti žijí jak na trase, tak v cí-
lových zemích.

Turci a Kurdové hrají z hlavních cílo-
vých zemí zásadní roli zejména ve Velké
Británii a v Německu, z menších zemí ve
Švýcarsku, Rakousku či skandinávských
zemích. Během 90. let je ve Švýcarsku,
Rakousku a v Německu zastínili Albánci,
kteří hrají důležitou roli také v Itálii,
z menších zemí zásadní v Řecku, velký vý-
znam mají v Rakousku a ve střední Evro-
pě. Albánci dokázali překonat zavedenou
tureckou konkurenci mj. díky tomu, že
v jejich případě šlo o nové struktury. Tur-
ci a Kurdové začali být ve větším počtu sa-
mi závislí, což nahlodalo pevnost organi-
zace. Také albánský vliv v Německu, Švý-
carsku a Itálii se nicméně od přelomu sto-
letí snížil. V Německu postupně opět pře-
vládly zavedenější, turecké struktury. Ve
Švýcarsku, v Rakousku, Itálii a Řecku je
významné postavení Albánců (v prvních
dvou uvedených zemích hlavně jugosláv-
ských Albánců, ve druhých dvou Albánců
z Albánie) v distribuci dáno tím, že
v těchto zemích tvoří právě Albánci vel-
kou část imigrantů. Podobný obrázek pla-
tí ostatně pro Turky, Kurdy a konečně
i Srby. To, co bylo zpočátku komparativní

výhodou Albánců: silné příbuzenské vaz-
by a sklon k násilí, se postupně stalo spí-
še nevýhodou. Příbuzenské vztahy vedly
i ke sporům uvnitř albánských drogových
sítí, sklon k násilí zase příliš přitahoval
(na rozdíl například od imigrantů ze zá-
padní Afriky, kteří se násilí vyhýbají) po-
zornost policie a koneckonců i veřejnosti
a politiků. V současné době jsou Albánci
po několik let, po vzestupu v 90. letech
minulého století, spíše na ústupu. S dro-
govým obchodem bývala spojována
i Osvobozenecká armáda Kosova (UÇK),
jež byla celkem mylně spojována i s mar-
xismem, což jí dávalo punc levicové bo-
jůvky latinskoamerického typu. Kdyby
však UÇK skutečně byla významně spjata
s drogovým zločinem, případně si droga-
mi i sama vydělávala, není jasné, co se
s těmi penězi stalo. Do výzbroje totiž ur-
čitě nešly. Celá výzbroj UÇK se dala po-
řídit za nějakých 60 milionů dolarů, což
zní jako pohádková suma, ale směšná
v porovnání s obratem drogového byzny-
su. Daly se za to pořídit nanejvýš lehké
zbraně, ale například ne dělostřelectvo
(několik 75mm kanónů ze 30. let dělo-
střelectvem nejsou), takže není divu, že
poměr ztrát UÇK v boji proti policii a ar-
mádě byl nejméně 5 : 1 v její neprospěch.

Z významnějších, dosud nezmíněných
evropských zemí nehrají balkánští ob-
chodníci roli ve Francii, Španělsku, v Pol-
sku či Belgii. Jestliže téměř 80 procent he-
roinového trhu v západní a střední Evropě
činí dohromady Velká Británie, Itálie,
Španělsko, Francie a Německo, je zřejmé,
že navzdory svému významu v dopravě
heroinu do Evropy nemají balkánské kri-
minální struktury srovnatelné postavení
v distribuci. Nejvýznamnější národnost,
Albánci – pokud Turky nepočítáme mezi
Balkánce – zajišťují dnes odhadem 10–20
procent potřeb evropského trhu s heroi-
nem. Balkánské kriminální skupiny nedis-
tribuují ani polovinu heroinu, který přiteče
balkánskou cestou, a celkově necelou tře-
tinu. Ještě menší postavení mají v distri-
buci jiných drog.

Filip Tesař je výzkumný pracovník
Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

tesar@iir.cz

Zdroje:
• Crime and its impact on the Balkans
and affected countries, UN Office on
Drugs and Crime, March 2008
• www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/Balkan–study.pdf
• World Drug Report 2009, UN Office
on Drugs and Crime, 2009
• www.unodc.org/documents/wdr/
WDR–2009/WDR2009–eng–web.pdf
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V minulých týdnech se v souvislosti
s výročím změny režimu v roce

1989 v mnoha oblastech bilancovalo.
Jak výrazně se za posledních dvacet
let změnila situace v oblasti drog?

Frydrych: Obecně je třeba
říct, že za dvacet let došlo k mnoha
změnám. V případě tak zlomového
okamžiku, jakým byla revoluce, se
drogový byznys snažil získat pozice
na nově vzniklých trzích, zaplavo-
vat je drogami za dumpingové ceny
a rovněž novými drogami. Za tu do-

bu jsme si prošli u všech drog růz-
nými výkyvy, což nás zde v Česku
možná do jisté míry odlišuje od ně-
kterých států západní Evropy. Je
třeba zmínit i změny, které přinesla
evropská integrace. Jsme součástí
Schengenského prostoru volného
pohybu osob a zboží, což také ne-
lze pominout. Mezi jednotlivými
nelegálními látkami je třeba rozli-
šovat. Jsou látky, které se v našich
zemích tradičně produkovaly, a na-
opak ty, které jsou úplně nové.

Kdybychom měli vyzdvihnout nějaké
trendy a srovnat začátek devadesátých
let a současnou dobu, museli bychom asi
konstatovat, že přímá provázanost mezi
některými zločineckými skupinami, kte-
ré vnímáme na nějakém etnickém zákla-
dě a jež byly tradičně navázány na kon-
krétní drogy, se až na některé výjimky
úplně potřela a za své vzala i tradiční
schémata zločineckých uskupení mafián-
ského typu. Drogový trh se stal polydro-
gový, což znamená, že obchodníci nabí-
zejí širší paletu drog a poptávka po dro-
gách v Evropě, zejména konopných, sti-
mulanciích a heroinu je v některých pří-
padech setrvalá, u jiných narůstá, či do-
konce klesá. Takže jednoznačnou odpo-
věď dát úplně nelze.

Borovička: Chtěl bych podo-
tknout, že tady určitý obchod s drogami
nebo tok drog přes naše území existoval
už před rokem 1989, stejně tak jako před
tímto rokem existovala na našem území
nezanedbatelná výroba drog, zejména tra-
dičního metamfetaminu (pervitinu).

V bilanci je důležité, že došlo ke zlomu
v celkovém charakteru zacházení s dro-
gami. Metamfetamin se před rokem 1989
vyráběl typicky v komunitách závislých
osob a většinou to vypadalo tak, že její
členové se víceměné skládali na zakoupe-
ní léčiv pro jejich výrobu a „vařič“ zase
vyráběl pro úzkou skupinu lidí, které
osobně znal, takže se v podstatě nedalo
hovořit o komerci. Po roce 1989 došlo
z našeho hlediska k zásadnímu obratu
v podobě komercionalizace, stává se z to-
ho záležitost regulérního obchodu
v mezinárodním měřítku. V důsledku po-
psaných změn se otevřel náš trh pro pří-
sun drog ze zahraničí a náš drogový trh
se stává postupně součástí mezinárodní-
ho drogového trhu.

U jednotlivých drog probíhal vývoj
různě. Například v případě metamfeta-
minu vyráběného u nás před rokem 1989
všichni očekávali, že jakmile se zdejší trh
otevře, neobstojí v konkurenci drog ze za-
hraničí. Kupodivu se ukázalo, že neje-
nomže obstál, ale sám se změnil na mezi-
národní drogu. Pervitin nejenomže kon-
kuruje úspěšně všem drogám, ale stal se
velmi populárním i v sousedním Němec-
ku nebo Rakousku a intenzivně se tam

„Na drogovou
problematiku nelze
pohlížet jako na něco,
co by bylo jednou
provždy řešitelné,“
říká ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) České republiky, plu-
kovník Jakub Frydrych v rozhovoru pro Mezinárodní poli-
tiku. Spolu s koordinátorem zahraniční spolupráce podplukovníkem
Alešem Borovičkou hovořil o globalizaci drogového
trhu, který se neodehrává podle klasické obchodní logiky, o českém
pervitinu, z něhož se stala mezinárodní droga, úspěšně konkurující
kokainu, ale také o významu prohlubující se mezinárodní spolupráce,
díky níž se svět zmenšil. Rozhovor vedl Robert Schuster.



Jakub Frydrych

Velké Británie. Platí přitom obecné pra-
vidlo, že čím víc na západ, tím lépe se
syntetika prodávají, a tím roste také je-
jich cena.

Frydrych: Pervitin se dá charakte-
rizovat jako velmi levná alternativa kokai-
nu, tzn. i jako věc závislá na kupní síle.
Tím, jak se u nás postupně zvyšovala kup-
ní síla obyvatel, zaznamenali jsme poně-
kud opožděnější nástup kokainu, čímž
mám na mysli pouliční prodej. Kromě to-
ho je třeba připomenout, že výroba a uží-
vání pervitinu má u nás docela dlouhou
historii a jeho uživatelé i výrobci jsou po-
měrně konzervativní.

Zmínili jste se o tom, že je třeba o každé
droze pojednávat samostatně, protože

každá má svůj vlastní vývoj. Jak je to například
s rozšířením kokainu, heroinu nebo konop-
ných drog?

Borovička: Zastoupení kokainu
za posledních dvacet let se také vyvíjelo.
Poměrně hluboko do komunistické éry
procházel přes naše území kokain a nevě-
děli jsme o tom, protože nikdo ani ne-
předpokládal, že by to mohlo uniknout.
Má to svou logiku, neboť Československo
mělo velmi slušnou síť přímých letů do
Jižní Ameriky, což bylo motivováno poli-
ticky. Ale nejenom to. Je třeba zmínit, že
v důsledku relativně silné československé
emigrace v zemích Jižní Ameriky existo-
valy také osobní vazby do Českosloven-
ska, které při transferu kokainu hrály vel-
kou roli. To byla cesta, jak se dostávaly
v komerčním leteckém nákladu zásilky
kokainu, nicméně nic z toho nesměřovalo
na náš vnitřní trh.

Frydrych: Dá se říct, že u nás je
velmi vysoká poptávka po konopných
drogách, po pervitinu a zvyšující se po-
ptávka po kokainu, naopak stagnující
poptávka po heroinu a extázi, kde si je
ale zase třeba uvědomit, kdo jsou její
konzumenti, že to jsou lidé s úplně ji-
ným sociálním statusem. Konzumenti
heroinu a pervitinu jsou lidé, kteří, aby
saturovali svou potřebu, páchají sekun-
dární trestnou činnost, a jsou to také li-
dé, kteří žijí z trestné činnosti, nejsou
schopni vydělat si na to legálním způso-
bem, protože droga je devastuje. U extá-
ze je latence o to vyšší, že model, kdy

ovšem snaží výrobci drog vyhnout tím, že
se vyváží know-how. Jinými slovy, český
vařič dostane objednávku od německého
zákazníka, zajede na příslušné místo, kde
dostane k dispozici objekt s vybavením
a látkami, vyrobí drogu a dostane za ni
hotovost, s níž pak cestuje zpátky, což
snižuje pravděpodobnost dopadení na
minimum.

Objevil se pervitin i ve vzdálenějších des-
tinacích než v Německu nebo Ra-

kousku?
Borovička: Víme o Velké Britá-

nii, což má ale zase určitou souvislost se
společenskými jevy, protože víme, že
v určitém období devadesátých let exis-
tovala vlna emigrace českých Romů do

vyváží. Má to dvojí charakter: buď se jed-
ná o „drogovou turistiku“, tzn., že uživa-
telé drog většinou vyjíždějí do oblastí,
kde vědí, že jsou zdroje, a protože se vět-
šinou jedná o malé „domácí laboratoře“,
podobné těm před rokem 1989, zakoupí
zde většinou menší množství pro vlastní
potřebu. Dalším případem ale jsou už
větší laboratoře v příhraničí, které jsou
vybaveny moderní technikou. Investorem
zde bývá právě osoba ze zahraničí, jež in-
vestuje přímo do nákupu chemických lá-
tek, vybavení a na objednávku se to vyro-
bí a posléze převeze například do Ně-
mecka, kde už funguje distribuční síť.
Existuje snaha eliminovat tento transfer
drog mj. také při policejních kontrolách
za německými hranicemi. Tomu se
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Frydrych: Tak se to nedá říct. Je-
dinou přičinnou souvislost, kterou jsme
v našich zemích registrovali, bylo, když
jsme v letech 2000 a 2001 cítili velmi jas-
ně nedostatek heroinu na našem trhu, což
byl obecný evropský jev, jenž souvisel
s válkou v Afghánistánu a dohledem nad
tamní produkcí.

Borovička: V této souvislosti je
třeba zmínit ruský drogový trh, který po-
dle mého názoru zásadním způsobem
ovlivňuje dění v Afghánistánu, protože
ruský drogový trh absorbuje podstatnou
část heroinu vyrobeného v Afghánistánu.
Jednak je to neobyčejně početný trh, ale
pak je to i otázka geografické blízkosti
vhodných dopravních cest a historických
a kulturních vazeb mezi etniky Střední
Asie, které se podílejí na převozu drog
mezi Afghánistánem a Ruskem. Typicky
se jedná o obchodníky, kteří dovážejí do

velkých ruských měst ovoce a zeleninu.
Ruský trh je jako obrovská houba, jež na-
saje velké množství drog, a zejména af-
ghánského heroinu. Potom ovšem část he-
roinu putuje dál po Severní trase, přes
Ukrajinu nebo Bělorusko zpravidla do
Polska, kde se to už různě větví – buď do
Skandinávie, nebo západním směrem do
Velké Británie, Nizozemska atd.

Je-li problematika výroby a distribuce drog
globálním problémem, pak by se mu mělo

také globálně čelit. Je něco takového vůbec

litního konopí, jehož vrcholky dosahují až
do dvaceti procent účinné látky.

Marihuna, která se u nás pěstuje in-
doorovou metodou, jde z podstatné části
na export. Vyváží se naprosto běžně do
Německa a zřejmě i do Nizozemska.
Dnes jinými slovy dochází k jevu, který
by se dal nazvat globalizací drogového
trhu, kdy existují toky drog nezávisle na
hranicích a někdy i bez nějaké jasné logi-
ky.

Frydrych: Drogový obchod je sice
o nabídce a poptávce, ale na straně po-
ptávky existuje závislost, která představu-
je nenápadný půvab obchodu, a další věcí
je, že se neodehrává podle klasické ob-
chodní logiky, protože z některých míst
se stejné drogy vyvážejí a tytéž se tam za-
se dovážejí. Struktury nejsou mezi sebou
propojené a pracují pouze na základě
osobních vztahů, takže když někdo potře-

buje nějakou drogu, tak třeba ani neví, že
v tomtéž městě mu ji někdo může nabíd-
nout. Logika, že by se z některé země je-
nom vyváželo a do jiné zase jenom dová-
želo, nefunguje, protože je to o vztazích
mezi skupinami, které mohou mít buď ce-
lulární, nebo jiný charakter, a tam se pak
dostaneme i k otázce technologií.

Je například vzhledem k válce v Afghánis-
tánu oblast Střední Asie, pokud jde o vý-

robu a distribuci drog, větším problémem než
před deseti nebo patnácti lety?

člověk celý týden velmi intenzivně pra-
cuje, aby se z pátku na sobotu dostal ze
stresu všedního dne, a to se velmi těžko
odhaluje, protože u těchto lidí to může
být po mnoho let bez vlivu na jejich vý-
kon v práci, a navíc oni sami to ani ne-
vnímají jako trestnou činnost. Jsou spo-
řádanými občany a toto je forma jejich
relaxace.

V Evropě je ve většině zemí velmi vy-
soká poptávka po konopných drogách,
ale v převážné většině států západní Ev-
ropy křivka už přesáhla kulminační bod
a po krátké stagnaci mírně klesá. My
jsme ovšem stále na vzestupné křivce
a platí, že čím dál na východ, tím je to vý-
raznější.

Borovička: U konopných drog na-
stal velký boom po roce 1989, přičemž exis-
tovaly dva hlavní zdroje, což souviselo
s rozvojem turistických a hospodářských
styků: Nizozemsko
a Španělsko, kam
přicházela marihua-
na ze severní Afriky,
která je typickou ob-
lastí jejího pěstování.
V naší společnosti se
navíc vytvořila i vli-
vem médií atmosféra
příznivá ve vztahu ke
konopným drogám,
že se přece nejedná
o nic nebezpečného.
To ovšem není prav-
da, zejména s ohle-
dem na obsah účin-
né látky, jež se postu-
pem času velmi zvý-
šila. Původně, v do-
bách hippies obsaho-
vala marihuana do pěti procent účinné lát-
ky tetrahydrocannabinolu (THC). Dnes ov-
šem máme k dispozici marihuanu, která sa-
há k dvaceti procentům obsahu účinné lát-
ky. Zvýšení koncentrace souvisí s jevem,
který je dán vysokou komercionalizací dro-
gy. Začaly se proto rozvíjet metody tzv. „in-
door cultivation“ neboli pěstování v uzavře-
ných prostorách a využití umělého osvětle-
ní, umělé ventilace, přihnojování, což
všechno umožňuje oproti klasickému způ-
sobu až tři nebo čtyři sklizně za rok. Záro-
veň došlo k vyšlechtění odrůd vysoce kva-
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V naší společnosti se vytvořila
i vlivem médií atmosféra
příznivá ve vztahu
ke konopným
drogám, že se přece
nejedná o nic
nebezpečného.
To ovšem není
pravda, zejména
s ohledem na obsah
účinné látky, jež se
postupem času velmi zvýšila.



nenty. Svět se zmenšil. Dnes jsou napros-
to běžné aspekty mezinárodní policejní
spolupráce, kdy policejní orgány spolu-
pracují přes Atlantik, čímž se snažíme do-
hnat náskok zločineckých organizací, pro-
tože oni využívají nejmodernější komuni-
kační technologie jak na svou konspiraci,
tak na realizaci obchodu. Celosvětovou
výhodou policie je, že tyto organizace ma-
jí kriminální podstatu, že jsou tam lidé,
kteří k tomu nepřistupují odpovědně, v je-
jich strukturách tak dochází k šumům,

k nedokonalostem, které nám napomáha-
jí. Kdybychom měli co do činění s organi-
zacemi, které by nechybovaly, bylo by je-
jich odhalování velmi ztíženo.

Dá se ale náskok, který mají celosvětově
působící obchodníci s drogami, vůbec

někdy dohnat?
Borovička: Obchodníci s drogami

obecně velmi dobře sledují situaci v jed-
notlivých státech, sledují nás jako své pro-
tivníky a vidí velmi přesně naše silné a sla-
bé stránky. My se už dnes umíme dostat
do velké míry do jihoamerických zemí,
ale tam jsou patrné rozdíly, jež souvisejí
s charakterem toho kterého konkrétního
režimu v dané zemi. Obecně vzato se lépe
spolupracuje s režimy, které jsou spíše
orientovány na Spojené státy. Existují ale
některé režimy, většinou extrémně levico-
vé, jež z politických důvodů zdůrazňují ja-

se sídlem ve Vídni, jenž se podílí na ně-
kterých globálních protidrogových pro-
gramech. Ale neznamená to, že by tato
instituce prosazovala nějaké unifikované
přístupy, protože i v rámci programů úřa-
du, které nabízí, existují velice rozdílné
přístupy. My se třeba zúčastňujeme práce
Komise pro narkotika a vidíme tam, že
přístupy jednotlivých členských zemí jsou
velmi odlišné a že přitom dochází na di-
plomatickém poli ke střetům. Ale ke stře-
tům dochází i v rámci Evropské unie, kde

také neexistuje jednota v přístupu k dro-
gám.

Frydrych: Mezinárodní spoluprá-
ce se odvíjí od jednotlivých případů, které
zasahují do vícero zemí. Existují samo-
zřejmě instituce jako Interpol, Europol,
ale tam si je třeba představit, že pokud jde
o čas, tak nevede jiná cesta než k přímé
policejní spolupráci nebo cestou styčných
důstojníků, kteří jsou velmi efektivním ná-
strojem. Jde v řádech o hodiny a nelze to
řešit nějakými zdlouhavými institucionál-
ními procedurami. Řekl bych, že Evropa
se poměrně dost unifikovala, že už si umí-
me vyhovět i justičně, a tím se kontinent
hodně zmenšil. Případy, které byly dříve
nemyslitelné, že bychom stíhali nějaký
skutek po celé Evropě, jsou dnes napros-
to běžnou věcí. Dnes se v Evropě málo-
kdo schová a těžko dlouhodobě uniká po-
licii, a proto se to přelévá na další konti-

možné? Stále totiž slyšíme, že hlavní práci
v této souvislosti odvádějí policejní sbory jed-
notlivých států...

Frydrych: Ano, globální problém to
je, ale existují různé koncepce ve světě na
boj proti drogám. Jeden pól jde výrazně re-
presivní cestou, a to až do extrémů, kdy se
můžeme bavit o Saúdské Arábii, Číně, Viet-
namu, kde jsou v souvislosti s drogami udě-
lovány a veřejně prováděny tresty smrti, aby
to mělo ten správný odstrašující efekt. Pak
jsou státy, které sice za to neudělují trest
smrti, ale mají velmi
přísnou legislativu.
Jsou ale také země,
které se snaží o vy-
váženost mezi přístu-
pem k uživatelům
drog a lidem, kteří
s nimi nakládají,
a snaží se té situaci
zejména předcházet
snižováním nabídky,
potlačováním po-
ptávky a řešit ná-
sledky užívání drog.
A nakonec máme
skupinu zemí, které
se vydaly liberální
cestou a experimen-
tují například s čás-
tečnou legalizací ně-
kterých drog. Libe-
ralizaci v oblasti konopných drog proved-
lo před 35 lety Nizozemsko a činilo tak s bo-
hulibou myšlenkou oddělit konopí od os-
tatních drog s tím, že liberalizací se omezí
kriminální podstata. Dnes oni sami říkají,
že k tomu nejenom nedošlo, ale obrat ne-
legálního obchodu s marihuanou v Nizo-
zemsku, který na sebe navázala kriminální
subkultura, dosáhl loni výše tří milionů eur.
A k tomu se váží další druhy trestné činnosti.
Nizozemsko již deklarovalo, že do roku 2013
tuto cestu opustí. My se řadíme k zemím,
jež se snaží najít nějakou vyváženou cestu
mezi jednotlivými přístupy, a jsme jedno-
značně zemí, která pohlíží na uživatele drog
jako na lidi, kteří za to nebudou postižitel-
ní.

Borovička: Institucionální strán-
ka spočívá jednak v Komisi OSN pro nar-
kotika a jednak v jejím výkonném orgánu,
kterým je Úřad OSN pro drogy a zločin
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Statistiky říkají, že u nás
máme přibližně 32 000
problémových uživatelů
drog, kteří si drogu aplikují
nitrožilně; z toho asi
21 000 je na
metamfetaminu,
zbytek jsou lidé
závislí na heroinu.
Ale kokainové trhy
nejsou vůbec zmapované, protože existují lidé,
kteří jsou solventní, a nepřicházejí proto při obstarávání
drogy do konfliktu se zákonem.



skutečně vyhledat. My odhalíme 400 vý-
roben metamfetaminu, ale experti vychá-
zejí z toho, že to odpovídá třetině reálné-
ho stavu.

Pozorovali jste vliv světové hospodářské
krize na obchod s drogami nebo všech-

no běží jako dosud?
Frydrych: U nás se to neprojevilo,

ale očekáváme spíš projevy, které budou
spojeny se sekundární trestnou činností
u lidí, kteří jsou závislí. Statistiky říkají, že
u nás máme přibližně 32 000 problémo-
vých uživatelů drog, kteří si drogu apliku-
jí nitrožilně; z toho asi 21 000 je na me-
tamfetaminu, zbytek jsou lidé závislí na
heroinu. Ale kokainové trhy nejsou vůbec
zmapované, protože existují lidé, kteří
jsou solventní, a nepřicházejí proto při
obstarávání drogy do konfliktu se záko-
nem. Problémy očekáváme s kupní silou.
Pokud míra závislosti nedovolí nějaké
omezení v užívání drogy, budou muset
prostředky na její obstarání získat nějak ji-
nak. Nepočítáme s tím, že by kvůli krizi
bylo drog méně nebo že by to přispělo
k naší práci. Na drogovou problematiku
nelze pohlížet jako na něco, co by bylo
jednou provždy řešitelné, protože prob-
lém se dá pouze minimalizovat a dopady
se dají snižovat. Ale rozhodně to není jev,
který by se dal vymýtit a odstranit ze spo-
lečnosti, protože se jedná o součást civili-
zace.

Jakub Frydrych vystudoval
sociální pedagogiku. U Policie České
republiky působí 19 let. Přešel postupně
od okresní úrovně Kriminální služby OŘ
Praha 2 až do Národní protidrogové
centrály, kde zaujímal různé řídící pozice.
V období 2007 až 2009 působil jako
náměstek ředitele Národní protidrogové
centrály pro výkon a trestní řízení.
V únoru 2009 se stal jejím ředitelem.

Aleš Borovička je absolventem
Právnické fakulty UK v Praze. Více než
31 let působí u policie na úseku
vyšetřování kriminální policie, z toho 15
let u protidrogové jednotky, posledních
více než šest let na úseku mezinárodní
spolupráce.

sociálními problémy, kde je výraznější ne-
zaměstnanost, a tím pádem i větší ochota
k podstoupení rizika za slib jisté odměny.
U nás se to týká oblasti severozápadních
Čech, Ostravska, Šumperska atd. Jejich
cílem jsou lidé se sociálními problémy,
s dluhy, osaměle žijící lidi. Dnes jsou ku-
rýři najímáni z řad důchodců, čímž se
snaží zvýšit věrohodnost kurýrů. Čeští ku-
rýři jezdí do Peru, Venezuely, Ekvádoru,
Bolívie, Brazílie. Zajímavé ale je, že zříd-
kakdy k nám jezdí kurýři z Kolumbie, což
souvisí s politikou tamní vlády, která je
velmi striktně protidrogová a kde existují
poměrně sofistikovaná opatření v letecké
dopravě – na rozdíl od sousední Venezue-
ly. I když zase na druhé straně Venezuela
v poslední době projevila mimořádný zá-
jem na spolupráci, což může ale zase sou-
viset s nějakými politickými zájmy a sna-
hou pronikat do našeho teritoria i zpravo-
dajsky, protože faktem je, že Chávezova
vláda je dnes v této oblasti velice aktivní
a není zase tak velkým tajemstvím, že je
to spojeno s některými dalšími zeměmi.
Ukazuje to ale také na to, že trh s droga-
mi je propojený hlubším způsobem i s po-
litikou a s oblastí zpravodajskou.

Bývaly doby, kdy se v médiích objevovaly
docela často zprávy o tom, jak se Ná-

rodní protidrogové centrále podařilo odkrýt
drogový gang a zničit ho. Máte představu
o úspěšnosti vaší práce?

Frydrych: U kokainu se vychází
z odhadů osevních ploch v produkčních
oblastech. Tam se říká, kolik se asi tak
zhruba vyprodukuje, a druhý odhadovaný
údaj říká, kolik jsou orgány vymáhající
právo schopny zadržet. Tato čísla nejsou
příliš radostná a pohybují se do pěti pro-
cent, což je množství, které jsou policisté
a celníci schopni stáhnout z oběhu. Není
to ale nic, co by okamžitě zase nebylo na-
hrazeno něčím jiným. Vstupujeme do pro-
cesů a snažíme se je minimalizovat, aby
byly co nejmenší, aby zasahovaly co nej-
později nedospělé, aby se snížila subjek-
tivní dostupnost drog, a to je naší ambicí.
Pak ale existují drogy, zejména syntetické,
u nichž se podobné odhady rovnají pro-
roctví a o absolutní produkci nemá nikdo
představu. U metamfetaminu můžeme vy-
cházet z čísel o tom, co se nám podařilo

kousi kulturní zvláštnost pěstování koky,
což je problém, protože to má i zcela kon-
krétní praktické dopady. K nám jsou dnes
vysíláni kurýři nejvíce ze zemí, jako jsou
Bolívie nebo Venezuela. Jsou to módní
země, protože se ví, že tamní policie buď
není schopna anebo není z politických
důvodů zcela ochotna postihovat kurýry
stejně důsledně, jako je postihuje policie
v Peru, Kolumbii a v jiných zemích Jižní
Ameriky.

A pak se tu objevil ještě jeden feno-
mén, a sice to, že světový drogový obchod
objevil půvab tropické Afriky, která je sa-
ma o sobě charakteristická nestabilitou
politických režimů, vyznačuje se velmi
slabými strukturami orgánů vymáhajících
právo a je pro ni charakteristická všudy-
přitomná korupce a bída, což jsou ideální
předpoklady pro organizovaný zločin.
Trendem několika posledních roků je, že
velké lodní zásilky nejdou přímo do Evro-
py, ale tranzitují zejména přes západo-
africké země, ale existuje i trend na vý-
chodě kontinentu, kde se přepravují zásil-
ky heroinu z Afghánistánu, lodě je z Pá-
kistánu dovezou do východoafrických
přístavů, a teprve tam se překládají
a v dalších nákladech směřují do Evropy.
To má z tradičního hlediska význam pro
zásobování britského trhu.

V případě kokainových kurýrů hrají
velkou roli Nigerijci, kteří jsou rozptýleni
po celém světě.

Frydrych: Nigerijci jsou schopni
zorganizovat nejenom kurýrní přepravu
kokainu, ale jsou i schopni zabezpečovat
jev, který se tu objevil krátce před naším
vstupem do Schengenu, a to je kurýrní
přeprava drog po Evropě jako takové. Fe-
nomén polykačů drog jsme znali do té do-
by vždy při mezikontinentální přepravě.
Oni přitom využívají všeho, čeho mohou,
tzn. nemožnosti ověřit jejich totožnost,
velké schopnosti parazitovat na azylovém
systému EU, protože obvykle deklarují, že
pocházejí ze zemí s nestabilními režimy,
a tudíž důvody pro udělení azylu existují.

Borovička: Nigerijci patří k vý-
znamným organizátorům kurýrů i v Čes-
ku a velmi přesně si vybírají, na koho se
při verbování kurýrů zaměří. Berou při-
tom v úvahu místo, kde žijí, jejich sociál-
ní situaci, tzn., že jdou cíleně do oblastí se
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Klimatická konference v Kodani 3Nestal se vývoj světa příliš nevypočita-
telný na to, aby si mohly státy stanovit zá-

vazky na delší časové období?
MŠ: Snaha o centralizované admini-

strativní státně byrokratické rozhodová-
ní a plánování v tak dlouhém časovém
období připomíná budování komunistic-
ké společnosti. V reálném životě nejde
predikovat chování a rozhodování všech
subjektů. Proto splnění závazků, ke kte-
rým se státy hlásí, bude stát obrovské pe-
níze. Ty nespadnou z nebe a víme, že

prakticky všechny vyspělé země
světa jsou již teď předlužené.
Proto považuji další neefektivní
pumpování peněz do podobných
projektů za daleko větší nebezpe-
čí, než kdyby došlo během stole-
tí k oteplení planety o jeden stu-
peň. Pokud k oteplování vinou
lidské činnosti vůbec dochází.

JD: Výzvou pro každého po-
litika je nabídnout konkrétní pro-
gram a jasné kroky navzdory ne-
jistotám, ať už se týkají budoucí
ekonomické situace, nebo jiných
faktorů. Změny podnebí nejsou
abstraktním problémem. Mnohé
země, a zejména nejchudší ko-
munity, pociťují negativní dopady
již v těchto dnech. Fosilní zdroje
energie nelze čerpat do nekoneč-
na. Opatření na ochranu klimatu
mají přitom mnohé vedlejší pozi-
tivní přínosy, které mnozí politi-

ci i soukromý sektor vnímají. Od snižování
závislosti na dovozu fosilních paliv, přes
zlepšení stavu životního prostředí, až po
tvorbu nových pracovních příležitostí.
Odvážné politické kroky v oblasti změn kli-
matu tak nejsou o ušlých, ale naopak o zí-
skaných příležitostech.

Miroslav Ševčík je ředitelem
Liberálního instiutu a vedoucím Katedry
hospodářské a sociální politky
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

miroslav.sevcik@libinst.cz

Jan Doležal pracuje jako analytik
rozvojové a klimatické politiky
v Pražském institutu pro globální politiku
– Glopolis. dolezal@glopolis.org

dých a bohatých států, známé například
z WTO. Nejde tedy ve skutečnosti především
o cenu, jakou si nechají chudší státy od bo-
hatých zaplatit za případné ústupky?

MŠ: O peníze jde vždy až na prvním
místě. Možná ješte lépe to vyjádřil Milton
Friedman ve své knize „Za vším hledej pe-
níze“. Ano, v situaci neustále se zvyšující-
ho přerozdělování se jedná o obrovské su-

my peněz, o kterých chtějí rozhodovat
„vyvolení“. Tyto finanční prostředky jsou
však vynakládány podstatně neefektivněji,
než kdyby o nich rozhodovali ti, kteří bo-
hatství vytvářejí.

JD: Velmi často se hovoří o nedostat-
ku důvěry mezi rozvinutým a rozvojovým
světem jako hlavní příčině nedostatečného
posunu jednání v rámci OSN. Dělicích čar
je však v průběhu současného vyjednávání
více (a to i napříč těmito zjednodušenými
kategoriemi). Prostředky určené rozvojovým
zemím nejsou úplatkem, ale náhradou za
skutečnost, že klimatický systém již nelze
nadále zahlcovat skleníkovými plyny (pod-
pora přechodu na nízkouhlíkový model roz-
voje) a kompenzací za škody, které tyto
země nezpůsobily (financování adaptačních
opatření).

1Jak hodnotíte období, které uplynulo od
konference v Kjótu z hlediska reálného

zlepšení globálního klimatu
MŠ: Musím konstatovat, že přinej-

menším dle mého vnímání se globální kli-
ma od přijetí Kjótského protokolu nezhor-
šilo, což ovšem přikládám spíše posunu
v oblasti nových technologií. Co se však
zhoršilo, je to, že různé zájmové skupiny se
snaží z celkového bohatství
světa urvat pro sebe co nejví-
ce. Zneužívají k tomu zvláště
v posledních dvou desetile-
tích různé alarmistické stu-
die varující před globálním
oteplováním. Velmi umně vy-
užívají marketingové metody,
strašení obyvatel a úplatné
vědce. Zvláště vědci v boji za
nemalé prostředky z různých
grantů jsou ochotni a schop-
ni manipulovat se vstupními
daty pro své modely. Je
úsměvné, jak mnozí klimato-
logové zapomněli na to, že
buď oni sami či jejich kole-
gové před nemnoha desetile-
tími bojovali proti globální-
mu ochlazování.

JD: Krátce po podpisu
Kjótského protokolu v roce
1997 se v časopise Science ob-
jevil článek, který zhodnotil, že jen pro
udržení dvojnásobné úrovně koncentrací
CO2 v atmosféře oproti období před prů-
myslovou revolucí by bylo potřeba 30 ta-
kovýchto protokolů. Produkce skleníko-
vých plynů v globálním měřítku stále na-
růstá, a tento trend bude zejména díky rych-
le se rozvíjejícím ekonomikám například
Číny, Indie a Brazílie pokračovat. Kjótský
protokol je s ohledem na dobu svého vzni-
ku nedostatečným, avšak nutným prvním
krokem. Pokud má být budoucí režim na
ochranu klimatu úspěšný, musí zahrnovat
všechny velké emitenty a kriticky zhodno-
tit mnohé nedostatky Kjóta, zejména jeho
flexibilní mechanismy.

2Na první pohled se může zdát, že hlavní
konfliktní linie v Kodani kopírují spory chu-

Různé zájmové
skupiny velmi
umně využívají
marketingové
metody,
strašení
obyvatel
a úplatné
vědce.

Odvážné
politické kroky
v oblasti změn
klimatu tak
nejsou
o ušlých, ale
naopak
o získaných
příležitostech.

Jan
Doležal

Miroslav
Ševčík

Dva pohledy
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„Haiku
Herman“

v čele Evropy

Michal
Mocek

Dvaašedesátiletý Belgičan kamery
nemiluje. Herman Achille van
Rompuy ví, jak se dělá politika
v Evropě: bez povyku.

Nový „Pan Evropa“ Herman van Rompuy (na snímku vpravo) vedle předsedy
Evropské komise José Barrosa. Evropská komise

bytu bude bez ohledu na reformy, které
uplatňujeme, vyžadovat nové zdroje. Je
třeba seriózně zvážit možnost finančních dá-

vek na evropské
úrovni.“ Za použi-
telný model ozna-
čil ekologickou
daň a také tzv. To-
binovu daň, jež se
zaměřuje na vý-
nosy měnových
a finančních spe-
kulací.

To však lze
provést jen se
souhlasem států

Evropské unie. Van Rompuy už dal jas-
ně najevo, že nepůjde proti nim. Jeho
heslem (a letitou praxí) je konsensus,
i když dobře chápe jeho omezení: „Do-
sahování konsensu má svou pozitivní
i negativní stránku. Ta pozitivní je, že
vám ostatní důvěřují. Ta negativní zna-
mená, že se vás nikdo nebojí.“

Do čela Unie se „belgický Rasputin“
dostal s podporou Francie a Německa.
Pokud zajistí jejich spolupráci, ocitne se
v podobném postavení, jaké měl naposle-
dy jistý Jacques Delors – iniciátor jednot-
ného trhu a Evropské unie.

Michal Mocek je redaktorem
Práva. michal.mocek@pravo.cz

Veřejnost zatím ví spíše to, že expremi-
ér píše básně v japonském stylu haiku, že
se rád stará o svá dvě vnoučata a že žije jed-
noduše, střízlivě. „Je
to člověk skromný
a zdrženlivý i starostli-
vý dědeček – a chce,
aby se to vědělo,“ po-
znamenal ironicky Le
Vif/L’Express.

„Haiku Herman“ vy-
studoval ekonomii. Má
i filosofické vzdělání.
U věřícího člověka jako
on asi neudiví, že di-
plom získal v tomistic-
ké filosofii, vycházející z díla „andělského
doktora“, středověkého katolického filosofa
Tomáše Akvinského.

Pod praporem konsensu
Na některé žurnalisty sice van Rompuy
působí jako „stárnoucí přitroublý hloda-
vec“, jiní v něm však vidí více: „Rasputi-
na“, „intrikána“ či „lstivého mistra chatr-
ných kompromisů“.

Belgičan je politikem pravého středu,
za své priority však označuje ochranu kli-
matu a snížení nezaměstnanosti v Evrop-
ské unii.

Už před svým zvolením vyvolal po-
prask, když v tajnostmi opředeném Klubu
Bilderberg vyzval k vytvoření evropské
daně. Řekl tam: „Financování státu blaho-

„Ovysokou funkci nežádejte,
ale staňte se šedivou myší
a nabídky přijdou,“ řekl

svým spolupracovníkům krátce předtím,
než byl jednomyslně zvolen prvním stá-
lým předsedou Evropské rady.

Stejně jednal už v roce 2008, když se
stal belgickým premiérem: sám král jej
musel požádat, aby převzal čelnou funkci
v kolabujícím státě. Za jeho působení
v čele vlády se Belgie nezměnila: její prob-
lémy přetrvávají. Jen už nehrozí náhlý
rozpad. Tahle schopnost nechat navenek
vše při starém, a přitom zručně „vypustit
páru“, mu vynesla další z řady nelichoti-
vých označení, které se na něj přilíply bě-
hem dlouhé politické kariéry: je to prý
pouhý „lokální anestetik“.

Evropan? Evropan...
Pro bývalého belgického ministra vnitra
Johana Vande Lanotta je van Rompuy ta-
ké evropská hádanka. „Nemám nejmenší
představu, co si myslí o Evropě.“

Van Rompuy ale prohlašuje, že Evropa-
nem je už od svých studií na jezuitském
gymnáziu. „Když jsem byl žákem ve škole
sv. Jana Berchmanse v Bruselu, všichni ješ-
tě vzpomínali na válku. Profesoři, aby vy-
tvořili evropského ducha, organizovali vý-
měny se studenty z jiných jezuitských gym-
názií v Evropě. To mne silně poznamena-
lo.“ řekl týdeníku Le Vif/L´Express.

Takové vzpomínky působí nevinně, leč
britská média „vědí své“: van Rompuye
označují za federalistu, který žádal nahra-
zení národních symbolů symboly Evrop-
ské unie. Jeho jediným politickým cílem
je prý vytvoření evropského superstátu
a „zničení národních identit“.

Kdo je Herman Achille van Rompuy

25Mezinárodní politika 12010

„Dosahování
konsensu má svou
pozitivní i negativní
stránku. Ta pozitivní
je, že vám ostatní
důvěřují. Ta negativní
znamená, že se vás
nikdo nebojí.“
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Vztahy a problémy

Plynová krize v lednu 2009 a energetická
(ne)bezpečnost Evropské unie
Ještě na začátku ledna 2009 ovšem nic nenasvědčovalo tomu, že
by mělo dojít ke zlepšení energetických vztahů mezi EU a Rus-
kem poté, co Moskva přerušila dodávky plynu Ukrajině. Ener-
getický spor byl o to více zneklidňující, že dodávky ruského ply-
nu v současnosti pokrývají až 25 procent potřeby Unie. Závislost
jednotlivých členských zemí je odlišná a postupně se zvyšu-
je směrem od západu na východ Evropy, kde státy Unie odebírají
až 100 procent své potřeby plynu z Ruska. Přes Ukrajinu pak
prochází 80 procent dodávek ruského plynu do zemí EU. Cel-
kově Evropa nakupuje v Rusku zhruba 42 procenta plynu nut-
ného k vytápění a výrobě elektřiny.

Následkem zastavení dodávek plynu do Evropy přes Ukrajinu
zůstala přibližně na dva týdny částečně nebo zcela bez dodávek
zemního plynu většina členských i nečlenských států Evropské
unie. K obnovení celkového objemu dodávek plynu do Evropy
došlo po dvou týdnech na základě dohody mezi ruským premié-
rem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Julijí
Tymošenkovou.

Plynovou krizi bylo možné chápat jako ekonomickou hru s po-
litickými kartami, čemuž nasvědčoval i fakt, že oba aktéři šli do
sporu s určitými cíli a na souboj se velmi dobře připravili. Hlav-
ním cílem Ukrajiny bylo získat co nejvíce za tranzit ruského ply-
nu na Západ při zachování stávající ceny 179 dolarů za 1000 m3

plynu. Kyjev při tom spoléhal na to, že Rusko tlak na obnovení
přísunu plynu do Evropy nevydrží a odsouhlasí částku, kterou na-
vrhla Ukrajina. Podobně jako před třemi lety se Ukrajina v celém

sporu pokoušela přesvědčit země Evropské unie, že je obětí rus-
ké agrese, jež se snaží zničit výsledky oranžové revoluce.

Naopak Rusko požadovalo po Ukrajině platit vyšší tržní ceny
za dodávky zemního plynu. Kremlu plynová válka zároveň nabí-
zela příležitost, jak Ukrajinu politicky destabilizovat a donutit ji
prodat Rusku svou plynárenskou infrastrukturu.

Rusko se také pokoušelo o diskreditaci Ukrajiny v očích Ev-
ropské unie. Záměrem bylo vykreslit Kyjev jako nestabilního, ne-
schopného partnera, který neumí dodržet žádné závazky, je ne-
spolehlivý a neumí zajistit ani tranzit energetických surovin. Mosk-
va se zjevně snažila získat větší podporu pro diverzifikaci plyno-
vodů do Evropy (Nord Stream a South Stream), vedoucích mi-
mo Ukrajinu.

Energetický pat summitu EU–Rusko
v Chabarovsku
Rusko-ukrajinský spor o ceny plynu následně rozvířil v Evropské
unii debatu okolo spolehlivosti Ruska a Ukrajiny jako obchod-
ních partnerů. Nedůvěra Evropské unie ve schopnost Ruska za-
jistit stabilní dodávky plynu a dohoda Bruselu s Kyjevem o re-
novaci hlavních ukrajinských plynovodů, bez účasti Moskvy, se
pak nejvýrazněji promítly do květnového, v pořadí již 23. sum-
mitu EU–Rusko, který skončil podle očekávání nezdarem.

Již samotný výběr místa konání summitu, v ruském dálněvý-
chodním městě Chabarovsk, 8000 km od Bruselu, blízko hranic
s Čínou, měl podle všeho zástupcům EU připomenout, že nejsou
jedinými obchodními partnery Ruska v otázce dodávek energie,
kde na obou stranách panují protichůdné názory.

Energetické vztahy mezi
Evropskou unií a Ruskem:
stagnace, nebo
na cestě ke

zlepšení?
Lukáš Tichý

Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací byly v roce 2009, podobně jako v předešlých letech,
ve znamení trvalého nebezpečí z přerušení exportu ruského plynu do Evropy a neschopností najít jednotný názor
na klíčové problémy. Na druhou stranu se Bruselu a Moskvě, ve snaze změnit tento nepříznivý stav, podařilo do-
sáhnout několika společných rozhodnutí. Tyto skutečnosti pak ve svém důsledku mají zásadní význam pro další po-
dobu vzájemné spolupráce, která se může vyvíjet dvojím způsobem. Buď energetická interakce bude zatížena dal-
ší energetickou krizí a hrozí stagnace, nebo nové události povedou k navrácení důvěry.
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Patu dosáhla zejména jednání ohledně
energetické spolupráce v rámci Smlouvy
o Energetické chartě, kterou Rusko odmítá
v současné podobě podepsat s odvoláním, že
je ekonomicky nevýhodná a nenabízí do-
statečné kompenzace za ruské ústupky. Ra-
tifikace Energetické charty by pro Rusko zna-
menala ukončení monopolu ruských spo-
lečností včetně Gazpromu a jednodušší
přístup nezávislých exportérů ke zdrojům
u Kaspického moře a ve Střední Asii. Tito ex-
portéři by mohli využí-
vat ruských přepravních
sítí a vytěžené suroviny
vést přímo do Evropy už
nikoli přes ruský zásah.

V úmyslu pozměnit
obsah charty, popřípa-
dě ji zcela nahradit,
představil během sum-
mitu prezident Dmitrij
Medveděv vlastní ná-
vrh „Nového právního
rámce pro energetickou
spolupráci“, který po-
važuje za nutné vytvořit
nový mezinárodně univerzální a právně zá-
vazný dokument, jenž by zahrnoval všech-
ny hlavní producenty, tranzitní země a spo-
třebitele a pokrýval by všechny aspekty glo-
bální energetické spolupráce. V této sou-
vislosti sice Brusel vyjádřil připravenost dis-
kutovat o návrzích Ruska ohledně pravidel
energetické spolupráce, ovšem pouze v rám-
ci Energetické charty. Evropská unie tím
dala jasně najevo, že nehodlá vytvářet nová
pravidla a ustupovat ruským požadavkům.

Evropské ústupky ruským
úspěchům a stagnace
energetických vztahů?
S cílem zajistit energetickou bezpečnost
a dokázat Moskvě svou akceschopnost
podepsala 13. července 2009 Evropská
unie s Tureckem mezivládní dohodu
o plynovodu Nabucco, který představuje
plán Bruselu, jak se částečně zbavit závis-
losti na dovozu ruského plynu. Plynovod
by měl přivést ročně z kaspických a stře-
doasijských nalezišť do střední Evropy ko-
lem 31 miliard m3 plynu, což představuje
asi pět procent unijní spotřeby.

Evropská radost ovšem netrvala ani
měsíc, protože již začátkem srpna dojed-

nali ruský premiér Putin a jeho turecký
protějšek Recep Erdoğan sérii smluv
o spolupráci v energetické oblasti. Mosk-
va podpisem těchto smluv získala zejmé-
na souhlas Ankary k tomu, aby pod hla-
dinou Černého moře v tureckých vodách
mohl vést plánovaný ruský plynovod
South Stream, jenž by přes Balkán směřo-
val do Itálie a některých středoevrop-
ských zemí. Rusku se tím podařilo vyša-
chovat Kyjev z tranzitní hry a udělat dů-

ležitý krok k posílení role hlavního doda-
vatele energetických surovin do Evropy.

Ačkoli Turecko tvrdí, že mohou vedle
sebe existovat oba konkurenční projekty, je
spíše pravděpodobné, že v budoucnu bude
stát pouze jeden z těchto plynovodů a Rus-
ko má zatím v diplomacii produktovodů
navrch. K původní iniciativě Ruska a Itálie
se postupně přidaly Řecko a Srbsko, a co je
pro Nabucco smrtící, také země, přes kte-
ré tento plynovod má vést – Rakousko, Ma-
ďarsko a Bulharsko, nejnověji Slovinsko
a Francie vyjádřily South Streamu podpo-
ru. Rusko bylo stejně úspěšné i v případě
severního projektu. Své výhrady proti rus-
ko-německému plynovodu North Stream,
který by měl přivádět zemní plyn z ruské-
ho Vyborgu pod hladinou Baltského moře
do západní Evropy, nedávno stáhly Švéd-
sko a Finsko, Dánsko se dokonce přidalo
ke konsorciu, které bude plynovod stavět.

Zůstává otázkou, v čem spočívá zdárný
postup Ruska. Odpovědí je jednak stále
opakované tvrzení, že zatímco Brusel dis-
kutuje, Rusko aktivně jedná. Současně je
jedním z důvodů úspěchu ruské využívání
hrozby přerušení objemu plynu k pře-
svědčení Evropy o nespolehlivosti Ukraji-

ny. Poslední z řady rusko-ukrajinských
konfliktů se odehrál na začátku listopadu
a i tentokrát byly příčinou problémy s úhra-
dou říjnových dodávek ruského plynu.
Ukrajinský plynárenský koncern Naftogaz
má totiž povinnost vždy k sedmému dni
měsíce zaplatit Gazpromu za plyn. Podle
vyjádření premiérky Julie Tymošenkové
platbu za plyn komplikoval současný pre-
zident Viktor Juščenko, který bránil spo-
lupráci mezi vládou a Národní bankou,

v jejímž držení se nacházejí potřebné re-
zervy.

Podobně jako v předešlých případech
bylo možné pro jednání Ruska nalézt ně-
kolik důvodů. Gazprom má v důsledku
globální ekonomické krize a snížení po-
ptávky po nerostných surovinách finanční
potíže. Proto se pokoušel dostat z Kyjeva
více peněz za zemní plyn a tlačil na Bru-
sel, aby Ukrajině poskytla půjčku na jeho
zaplacení. Za druhé nově vzniklý spor byl
pro Rusko příležitostí, jak prostřednic-
tvím energetické dominance ovlivnit na
Ukrajině probíhající prezidentské volby,
ve kterých prosazuje premiérku Tymo-
šenkovou a netají se svým zájmem vyřadit
prezidenta Juščenka.

I když prohlášením ukrajinské premiér-
ky Julie Tymošenkové o zaplacení dluhu
ruskému energetickému gigantu Gazprom
došlo k vyřešení vzniklé krize, zůstává stá-
le nejisté, na jak dlouho, protože hrozba
dalších sporů o plyn a peníze není v nej-
bližší době rozhodně vyloučena. Zároveň
je zřejmé, že pokud vztahy mezi Evrop-
skou unií a Ruskem budou zatíženy novým
rusko-ukrajinským konfliktem, může to
způsobit stagnaci energetické interakce.

Úsilí vyhnout se novým plynovým
přestřelkám mezi Ruskem
a Ukrajinou pak bylo důležitým
impulzem, který 16. listopadu
v Moskvě vedl představitele
Evropské unie a Ruské
federace k podpisu společné
dohody o Memorandu na mechanismus včasného
varování v rámci Energetického dialogu EU–Rusko.



Věta Pomáháme afghánské-
mu lidu v rozvoji země a za-
jišťování stabilního prostředí
se stala více než jen mottem,
pod které bylo třeba shrnout
úsilí České republiky zapojit
se do rekonstrukce Afghánis-
tánu. Po více než půldruhém
roce působení rekonstrukční-
ho týmu v provincii Lógar
v rámci mezinárodních sil
NATO ISAF je zřejmé, že Če-
ši mají své pevné místo mezi
ostatními důležitými hráči,
kteří se podílejí na obnově
válkou zničené země.

Filip Moravec

Skutečnost, že Afghá-
nistán potřebuje po-
moc mezinárodního

společenství i osm let po pá-
du radikálního hnutí Táli-
bán, je právě v Lógaru vidět
téměř na každém kroku. Ne-
přetržité konflikty, v nichž
se země zmítala od začátku
sovětské okupace v roce

ekonomické a politické dohody, která by
částečně upravovala právní rámec energe-
tické spolupráce a nahradila by dosavadní
Dohodu o partnerství a spolupráci z roku
1997. Ta vypršela v prosinci roku 2007
s tím, že po uběhnutí této doby bude její
platnost každoročně automaticky prodlou-
žena, pokud ji jedna ze stran nevypoví.

Lisabonská cesta
ke zlepšení?
Čtyřiadvacátý summit EU–Rusko ve
Stockholmu společně se schválením me-
chanismu včasného varování a dohodou
z 19. listopadu mezi Putinem a Tymošen-
kovou o plynu, která má zajistit bezpečný
tranzit ruského plynu do Evropské unie,
lze v mnoha ohledech hodnotit jako prů-
lomové a klíčové události pro další spolu-
práci mezi EU a Ruskem.

Ke zlepšení energetické interakce by mě-
la také přispět Lisabonská smlouva, jež
vstoupila v platnost 1. prosince 2009. K po-
sílení koherentní zahraniční politiky Evrop-
ské unie a větší kontinuitě Bruselu ve vněj-
ších vztazích zavádí nová smlouva pozici
předsedy Evropské rady a vysokého před-
stavitele pro společnou zahraniční a bez-
pečnostní politiku. Moskva tím na druhou
stranu postupně ztratí možnost obcházet
Evropskou unii a vést při prosazování vlast-
ních zájmů bilaterální vztahy s vhodnými
partnery a ignorovat důležitost těch zemí,
které Moskva považuje za nepohodlné.

Na závěr je třeba zdůraznit, že účinností
Lisabonské smlouvy nezmizí rozdílné zá-
jmy členských zemí vůči Rusku, ani se ze
dne na den nevyřeší všechny společné prob-
lémy. Lisabonská smlouva pouze poskytuje
vhodný politický a právní nástroj pro pro-
duktivní a vzájemně výhodná jednání mezi
Evropskou unií a Ruskou federací. Jestli „li-
sabonská éra“ přinese zlepšení důvěry a po-
sílení interaktivního partnerství, bude –
vedle jiných okolností – záležet pouze na
vůli Evropské unie jednat jako jeden hráč
a ochotě Ruska to akceptovat.

Lukáš Tichý je interní doktorand
Metropolitní univerzity Praha ve
spolupráci s Ústavem mezinárodních
vztahů a spolupracovník Asociace pro
mezinárodní otázky. tichy@iir.cz

Mechanismus včasného
varování a konec plynových
krizí?
Úsilí vyhnout se novým plynovým přestřel-
kám mezi Ruskem a Ukrajinou pak bylo
důležitým impulzem, který 16. listopadu
v Moskvě vedl představitele Evropské unie
a Ruské federace k podpisu společné do-
hody o Memorandu na mechanismus včas-
ného varování v rámci Energetického dia-
logu EU–Rusko. Návrh jmenuje evropské-
ho komisaře pro energetiku Andrise Pie-
balgse a ruského ministra pro energetiku
Sergeje Šmatka koordinátory celého pro-
jektu. Nový dokument pak má přispět k za-
bránění přerušení exportu plynu z Ruska
do Evropy a k řízení potenciální krize.

V praxi to znamená povinnost Evrop-
ské unie a Ruské federace informovat se
s předstihem o možných výpadcích dodá-
vek ropy, plynu a elektřiny, konzultovat
vzniklou situaci a navrhnout společný
plán pro řešení. Dokument také rozlišuje
podmínky, za nichž může být přerušen ex-
port plynu, a to na technické a politické.

Mechanismus včasného varování ovšem
neuvádí mezi smluvní strany tranzitní ze-
mě. Vypuštění Ukrajiny a Běloruska z me-
moranda je jasným signálem ze strany
Bruselu a Moskvy – v budoucnu budeme
raději spoléhat na přímé a společné vzta-
hy. Podpis memoranda je hlavně vítěz-
stvím Kremlu, který získal „nový prostře-
dek“ vis-à-vis Ukrajině a nástroj ospra-
vedlnění svého počínání v případě přeru-
šení dodávek plynu do Evropy.

Memorandum zakládající mechanis-
mus včasného varování bylo oficiálně před-
staveno během stockholmského summitu
Evropská unie–Rusko, který se uskutečnil
18. listopadu 2009. Ruský prezident pak ja-
ko gesto vděku za švédskou podporu Sou-
th Streamu, představil návrh v oblasti
ochrany klimatu, podle kterého se Moskva
pokusí do roku 2020 snížit emise CO2 ni-
koli o požadovaných 20 procent oproti sta-
vu v roce 1990, ale hned o 25 procent. Na
druhou stranu je potřeba s tímto ambici-
ózním cílem zacházet stejně jako se vším,
co ruský prezident slíbí. Rozhodující je to-
tiž to, zda záměr potvrdí i premiér Putin,
který určuje mocenskou hru v Rusku.

Evropská unie pozitivně uvítala zároveň
vstřícné stanovisko Ruska k uzavření nové
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Největší výzvou pro mezinárodní společenství je naučit Afghánistán spravovat vlastní záležitosti bez cizí pomoci.
Filip Moravec, PRT Lógar

Český
rekonstrukční tým

aneb jak postavit
Lógar na

vlastní nohy

dostatečnou podporou ze strany centrální
kábulské vlády a na ní navazující nízkou au-
toritou u vlastního obyvatelstva.

Současnou situaci potvrzují smutné af-
ghánské statistiky, v nichž Lógar většinou
nevybočuje výrazně z průměru. Napří-
klad školství, které bylo velkým trnem
v oku vlády Tálibánu, utrpělo takové rány,
že alespoň 65 procent dospělých Afghán-
ců neumí číst a psát (pokud se podíváme
jen na ženy, je situace ještě horší – gra-
motných je jen 16 procent z nich). V ně-
kterých částech země je stále naprosto běž-
né, že se celé rodiny bojí posílat děti do škol
kvůli výhrůžkám Tálibů. Návštěva afg-
hánské školy pak Středoevropanovi může
připomínat středověk – zcela běžné je, že
se děti učí ve stanech na zemi, nebo v pra-
chu v hliněných budovách bez oken. Kon-
flikty postihly ale i celkovou ekonomickou
sílu země. Afghánistán má 40 procent ne-
zaměstnaných, více než 53 procent lidí žije
pod hranicí chudoby, hrubý domácí pro-

součást života, jako je přístup k nezávad-
né vodě.

Vše se ukazuje ještě výrazněji při jed-
náních s místními úředníky, zástupci ko-
munit či běžnými obyvateli vesnic. Zejmé-
na provinční vládní činitelé se potýkají s ne-

1979, zničily prakticky všechny oblasti
veřejného života. Ve zbídačeném stavu se
nachází veškerá státní správa, vzdělávací
systém, dopravní infrastruktura, zdravot-
nictví, bezpečnostní složky a jejich mate-
riální zázemí, ale třeba i tak potřebná

Vztahy a problémy

29Mezinárodní politika 12010



30 2010Mezinárodní politika 1

Vztahy a problémy

dukt na obyvatele je asi 700 dolarů, tedy
37krát nižší než v České republice.

Hlavní oblasti, na něž se český rekon-
strukční tým soustředí, proto respektují
reálné potřeby země. Jedná se především
o obnovu vzdělávacího systému, posilová-
ní bezpečnosti a role vlády, zdravotnictví,
zemědělství, rekonstrukci vodních zdrojů,
podporu ženských práv a nezávislých mé-
dií.

Hledání správného směru
Recept na Afghánistán není lehké najít
a snaží se o to řada organizací již od roku
2001. Diskuse o správné cestě se
přitom často dotýkají i provinč-
ních rekonstrukčních týmů
(PRT). Podle mezinárodních hu-
manitárních organizací je hlavní
problém ve spojení rekonstrukce
a vojenské síly. Zástupci pro-
vinčních rekonstrukčních týmů se
naopak často hájí skutečností, že
v některých oblastech se bez
ochrany armády nelze obejít.
Několik případů únosů či vražd
civilních pracovníků potvrzuje, že
tento argument platí i v Lógaru,
kde Češi působí (pro PRT jsou
v provincii partnery zejména
americká agentura USAID, pra-
cující rovněž pod ochranou ar-
mády, a místní afghánské orga-
nizace). V rámci hledání správné cesty, po
níž by se Západ měl v Afghánistánu vydat,
se odborníci navíc shodují, že rozvojové or-
ganizace na rozdíl od provinčních rekon-
strukčních týmů často spolupracují pouze
s místními vůdci, a prakticky se tak podílejí
na oslabování autority vlády.

Mezi různými přístupy hledal své
místo i rekonstrukční tým České republi-
ky. V roce 2008, kdy začal v Lógaru pra-
covat, byl téměř v každé provincii aktivní
tým vedený některou členskou zemí ISAF
(v současnosti působí v 32 provinciích
celkem 26 PRT). Jejich struktura i oblasti
působení se přitom liší a orientují jak po-
dle potřeb a bezpečnostní situace v kon-
krétní provincii, tak podle vlastních roz-
vojových strategií. Mezi modely provinč-
ních rekonstrukčních týmů lze najít tři
hlavní proudy, lišící se v mnoha aspek-
tech. Americké týmy, spravující největší

počet provincií, se například vyznačují vý-
razným zastoupením členů armády v po-
rovnání s civilními poradci. Naopak Velká
Británie spoléhá na rozmístění menších
civilních týmů (Britové působí v jihoafg-
hánské provincii Helmand), které komu-
nikují s místními autoritami. Přestože jed-
notlivé modely se v průběhu času mění
podle nabytých zkušeností, podoba české-
ho týmu se zřejmě nejvíce blíží němec-
kým týmům působícím v severních pro-
vinciích Afghánistánu. Stejně jako němec-
ký tým, má i ten český dvouhlavé velení –
vedoucí civilní i vojenské části jsou na

stejné úrovni. Obě formy týmu jsou si po-
dobné i co do počtů. Zatímco ty německé
tvoří zhruba 400 vojáků a 20 civilistů,
v českém týmu působí v současnosti 275
příslušníků Armády ČR a 10 civilních od-
borníků.

Jak se dělá rekonstrukce
Přestože vyvolává prvotní překvapení
u mezinárodních partnerů z řad ISAF
a rozvojových agentur, úhelným kame-
nem české strategie v Lógaru je hlavní cíl
– opustit provincii. Během osmi let od pá-
du Tálibánu se totiž stále výrazněji ukazo-
valo, že největší výzvou pro mezinárodní
společenství je naučit zemi spravovat
vlastní záležitosti bez jakékoliv asistence.
Nepřerušovaná linie konfliktu a válek uči-
nila z Afghánistánu jednu z prioritních ze-
mí rozvojové spolupráce pro státy Zápa-
du. Od roku 2001 investovaly do země mi-

liardy dolarů, z nichž část utonula v ne-
kontrolovaných vládních strukturách.

Česká rozvojová strategie se tak nesou-
střeďuje na velikost a množství vybudova-
ných projektů, ale na několik zásadních
hodnot, které civilní odborníci pečlivě ctí.
Zřejmě nejdůležitější z nich je dlouhodo-
bá udržitelnost. Právě na ni se soustředí
pozornost při přípravě i v průběhu reali-
zace projektů. Způsobů, jak udržitelnost
zaručit, je několik, tím hlavním je však
pečlivá komunikace s cílovou skupinou.
V Afghánistánu totiž více než jinde platí,
že pokud vesnice či komunita nepřevez-

me odpovědnost za dar od cizinců, nejen-
že jej nebude používat, ale pravděpodob-
ně jej bez potíží nechá i zničit. Příkladem
v této oblasti může být stavba dvou dív-
čích škol na východě provincie, která je
jedním z největších projektů podpory
školského systému. Díky komunikaci
s místní radou starších (šúrou) a konzul-
tacemi s provinční vládou se okolní vesni-
ce nejen podílely na stavbě poskytnutím
pracovní síly, ale také zabezpečením klid-
ného prostředí v jejím průběhu.

Další pevnou součástí českého přístu-
pu je pak snaha zapojit rekonstrukční pro-
jekty do procesu vedeného afghánskou
vládou. Prakticky to znamená zejména
fakt, že se provinční rekonstrukční týmy
řídí hlavními politickými a rozvojovými
dokumenty na celonárodní i provinční
úrovni (Afghánská národní rozvojová
strategie, Provinční rozvojový plán). Než

V Afghánistánu
totiž více než
jinde platí, že
pokud vesnice
či komunita
nepřevezme
odpovědnost za dar
od cizinců, nejenže
jej nebude používat,
ale pravděpodobně
jej bez potíží
nechá i zničit.
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Složení a roli Rady bezpeč-
nosti definuje Charta OSN
přijatá v roce 1945. Rada

bezpečnosti je jedním z orgánů
OSN s omezeným členstvím. Jak

tedy dojde k realizaci projektu za
podpory PRT, musí záměr projít
strukturou provinční vlády, největ-
ší projekty jsou konzultovány rov-
něž s ministerstvy centrální vlády.
Osmnáct měsíců rekonstrukce
ukázalo, že se jedná o účinný ná-
stroj posilování pozice vládních
úřadů co do autority i budování je-
jich vlastních kapacit – afghánští
úředníci postupně znovu zjišťují,
jak důležitá je komunikace mezi
jednotlivými sektory. Uvědomují
si, že ne na všechny jejich poža-
davky přistoupí každý donor,
a jsou tak nuceni hledat podporu
u svých nadřízených na centrální
úrovni. Rekonstrukční tým navíc
většinou nepřijímá požadavky na
projekty přímo od komunit či
osob, ale právě od provinční vlády.
Tento postup opět směřuje k jedi-
nému – posílení důvěry obyvatel-
stva ve vlastní státní správu.

Z výše uvedených součástí čes-
ké lógarské strategie vyplývá, že
jde proti zcela neuváženému in-
vestování s cílem rychlého dopa-
du. Mezi aspekty práce PRT, díky
nimž doposud nedošlo k výrazné-
mu poškození žádného projektu,
patří i boj proti korupci, zaměst-
návání místní síly a pečlivá kon-
trola kvality staveb v průběhu rea-
lizace. Díky tomu, že investované
prostředky putují přímo k dodava-
telům, neexistuje prakticky mož-
nost, že by se rozplynuly jako
úplatky pro členy místní vlády.
Spoluprací s lógarskými společ-
nostmi (každý den pracuje na stav-
bách PRT asi 1000 lidi) dochází
k významnému posilování místní
ekonomiky a zaměstnanosti. Vlast-
ní častá kontrola v průběhu pro-
jektu je pak v Afghánistánu prak-
ticky jedinou možností, jak zaručit
výslednou kvalitu.

Filip Moravec působí
v civilní části českého
Provinčního rekonstrukčního
týmu v Lógaru.

známo, má pět členů stálých, disponují-
cích specifickými pravomocemi, mimo ji-
né právem veta. Složení RB samozřejmě
vychází z výsledků druhé světové války.
Zavedením institutu stálých členů byla ví-
tězným spojencům svěřena (společná) od-
povědnost za udržování světového míru
a bezpečnosti. Tím měla být nejen zajiště-
na akceschopnost nově vzniklé OSN (bez
aktivní účasti velmocí s jejich kapacitami
a politickým vlivem by záměr udržovat
a v případě potřeby prosazovat mír zůstal
jen na papíře), ale též jejich aktivní parti-
cipace v globální politice.

Jsou-li složení a způsob práce RB po-
platné době jejího vzniku, je logické, že
s tím, jak se geopolitické poměry měnily,
začaly stále častěji zaznívat výzvy k její
transformaci. K výraznějším změnám
však nedošlo po celá desetiletí. Za zmín-
ku stojí snad jen rozšíření počtu nestálých
členů, které nabylo účinnosti v roce 1965.
Rada bezpečnosti má od té doby 5 členů
stálých a 10 členů nestálých (volených na
dva roky podle regionálního klíče). S no-
vou naléhavostí se reforma RB připomně-
la po skončení studené války, kdy se po

Má reforma
Rady bezpečnosti OSN

naději na úspěch?

Petr
Kaiser

S jistou, nikoli však příliš velkou, mí-
rou nadsázky lze konstatovat, že po-
žadavky na reformu Rady bezpeč-
nosti (RB) se datují hned od samého
jejího vzniku v roce 1945. Důvodů
pro to je celá řada, mj. její specifické
postavení v celém systému OSN, je-
jí složení a v neposlední řadě její
vztah k měnícím se geopolitickým
realitám. Hlasy volající po změně na-
byly na intenzitě v posledních letech.
Pro pochopení celé diskuse je ale
vhodné se nejprve krátce ohlédnout
po více než šedesátileté historii toho-
to klíčového orgánu světové multila-
terální diplomacie, jež zaznamenala
celou řadu úspěchů, ale též selhání.



Rada bezpečnosti Organizace spojených národů ještě v tradičním složení. Shannon Stapleton, Globe Media/Reuters

dáním analyzovat nové hrozby světové
bezpečnosti a navrhnout nezbytné změny
systému OSN, jak jim čelit. Tento panel
vypracoval též dva modely nového uspo-
řádání Rady bezpečnosti: první model byl
velmi blízký Razaliho plánu, druhý model
předpokládal rozšíření RB pouze o nestá-
lé členy. Nejdůležitějším politickým im-
pulzem v posledních letech bezpochyby
byl poslední summit OSN v roce 2005,
kde byla adaptace RB na reality soudobé-
ho světa označena za prioritu reformy ce-
lého systému. Avšak ani politický impulz
summitu nezajistil podstatnější průlom.
Přinesl nicméně jistou dynamiku: v roce
2005 byly předloženy ucelené návrhy ně-
kterých hlavních aktérů reformy, které do-
dnes zůstávají na jednacím stole. Připo-
meňme si nyní, kdo tito hlavní aktéři jsou
a co jsou zásadní sporné body.

Hlavní aktéři
Nejaktivněji si v diskusích počínají zá-
stupci tří skupin, z nichž každá v roce
2005 předložila vlastní návrhy formou re-
zoluce VS. Největší podporu získal doku-

jako by předznamenal, že debaty o refor-
mě Rady bezpečnosti budou nejen mimo-
řádně složité, ale též bezprecedentně
zdlouhavé. Avšak důvodů, proč ani
OEWG, ani celá řada iniciativ neuspěly,
je mnoho. Rozhodně však mezi ně nepa-
tří nedostatek idejí anebo odhodlání velké
většiny zemí reformu prosadit. Naopak,
bylo předloženo nemálo modelů a kon-
ceptů. Co chybělo, byla politická vůle uči-
nit ústupky a otevřít tak cestu ke kompro-
misu.

Zastavme se jen u několika významněj-
ších iniciativ. Jednu z nich nepochybně
představoval tzv. Razaliho plán z roku
1997, tj. návrh tehdejšího předsedy VS
(který byl z titulu této funkce zároveň
předsedou OEWG v daném roce) na roz-
šíření Rady bezpečnosti na 24 členů
v obou kategoriích členství s tím, že 5 no-
vých stálých členů nebude mít právo veta.
Tento návrh neprošel (odmítly jej mj.
USA). Další výrazný pokus je pak z roku
2003, kdy tehdejší generální tajemník Ko-
fi Annan ustavil panel mezinárodně re-
spektovaných politiků a diplomatů se za-

rozpadu bipolárního světa začaly nejen
výrazně měnit celosvětové mocenské po-
měry, ale kdy RB dostala novou příleži-
tost uplatnit svůj potenciál. Na počátku
90. let byla místem přijímání závažných
rozhodnutí, což k ní připoutalo zvýšenou
pozornost a vzbudilo nová očekávání.
Úvahy o reformě dostaly novou dynami-
ku.

Hlavní témata reformy
V souvislosti s diskusí o transformaci Ra-
dy bezpečnosti bylo jistým milníkem roz-
hodnutí Valného shromáždění (VS) z ro-
ku 1993, jímž byla ustavena „Open-ended
Group Working Group on Question of equi-
table representation on and increase in the
membership of the Security Council and re-
lated matters“ (OEWG), jež se scházela
na úrovni stálých představitelů u OSN
a jež měla připravit konkrétní návrhy. Ani
po více než čtrnácti letech své činnosti
však nedospěla k závěrům, které by měly
podporu všech členských států. Je snadné
sklouznout k ironickým poznámkám na
adresu OEWG, jejíž mnohoslovný název
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prohlubovaly, než zmenšovaly. Státy OSN
se přes veškeré úsilí diplomatů v New Yor-
ku nakonec dokázaly shodnout toliko na se-
znamu hlavních témat, o nichž se má dis-
kutovat. Pro úplnost dodejme, že kromě výše
zmíněných témat velikosti budoucí Rady
bezpečnosti, kategorií členství, práva veta
a pracovních metod k nim ještě patří za-
jištění rovnoměrného zastoupení regionů
OSN, což je problém palčivý zejména pro
Afriku, která považuje za historickou ne-
spravedlnost, že nemá žádného stálého
člena a relativně málo členů nestálých.

Logickým důsledkem výše popsaného
rozložení postojů a stanovisek bylo, že se de-
baty v OEWG v posledních letech stávaly
čím dále více teoretickými a nakonec uvíz-

ly ve slepé uličce.
Země dlouhodobě
prosazující reformu
se za této situace sou-
středily na to, aby
bylo odstartováno
skutečné vyjednává-
ní, které by překona-
lo stadium sterilních
výměn názorů o zná-
mých stanoviscích
a návrzích. To se po-
dařilo až v září 2008,
kdy 62. zasedání Val-
ného shromáždění –
po mnoha dramatic-
kých debatách – roz-
hodlo o tom, že bude
zahájen mezivládní
proces, který bude
probíhat v newyor-
ském sídle OSN ve
formátu neformální-
ho pléna VS. Po ně-
kolikaměsíčních od-
kladech byl konečně

zahájen dne 19. února 2009.
Na první pohled je těžké pochopit,

proč si reformně orientované země slibo-
valy průlom od pouhého faktu, že jedná-
ní budou z jednoho fóra přenesena na fó-
rum jiné (z pracovní skupiny na jí nadří-
zené plénum VS). Důvody spočívají
v procedurálních pravidlech Valného
shromáždění. Rozhodnutí v OEWG se
přijímala jednomyslně, zatím co ve VS je
možné předložit návrhy ke hlasování. Ke

ký bude další osud práva veta. Zastánci re-
formy v naprosté většině trvají na tom, že
bez zvýšení počtu stálých členů nemůže
dojít k žádné podstatnější reformě, která
by se odrazila ve změně fungování a mo-
cenských poměrů uvnitř tohoto vlivného
orgánu. Zdvojnásobení počtu nestálých
členů by spíše jen petrifikovalo výsadní
postavení P-5 a stávající praxi. Důvody,
proč si země seskupené v Uniting for Con-
sesus ustavení nových stálých členů ne-
přejí, jsou nasnadě. Stačí se zamyslet nad
jejich postavením jak na regionální úrov-
ni, tak na dynamicky se vyvíjející globální
multilaterální scéně, zejména ve vztahu
k těm, kdo aspirují na nová stálá místa.

K nejcitlivějším problémům vždy patři-
lo právo veta, neboť ze-
mím P-5 propůjčuje vý-
sadní postavení. O re-
formním procesu lze jen
zřídka tvrdit něco s jis-
totou, nicméně je-li něco
zřejmé, pak je to sku-
tečnost, že P-5 se svého
výsadního práva nikdy
nevzdá. V debatách o re-
formě Rady bezpečnos-
ti tudíž vyvolává zásad-
ní spory. S jistým zjed-
nodušením však lze celý
problém rozdělit do
dvou kategorií: samotná
existence tohoto práva
a jeho využití. Defino-
vání určitých (sebe)ome-
zení při použití veta (na-
příklad v situacích, kdy
dochází ke genocidě
apod.), je jednou z živě
diskutovaných opcí.
Skupina G-4 jako možný
kompromis nabízí, že
právo veta by se na nové stálé členy ne-
vztahovalo hned od počátku a že by se
o něm definitivně rozhodlo až následně (na-
příklad na hodnotící konferenci).

Zahájení mezivládního
procesu krokem vpřed?
Tyto problémy byly jablky sváru v posled-
ních letech činnosti v OEWG, aniž bylo
možné překonat propasti, které se mezi po-
zicemi klíčových aktérů postupně spíše

ment G-4, tj. skupiny čtyř zemí aspirují-
cích na křeslo stálého člena (Brazílie, In-
die, Japonsko, Německo), jež žádá rozší-
ření RB v obou kategoriích členství (o šest
stálých a čtyři nestálé). K tomuto návrhu
se připojilo na 30 států včetně České re-
publiky. Opačný postoj zastává skupina,
jež se nazvala Uniting for Consensus (její
jádro tvoří zhruba desítka zemí, mj. Ar-
gentina, Pákistán, Korea, Itálie). Ta na-
opak prosazuje rozšíření pouze o deset
nestálých členů, kteří by však mohli být
bezprostředně znovu zvoleni (což nyní
Charta zakazuje). Důležitým hráčem je
též Africká skupina, jež – stejně jako G-4
– požaduje rozšíření Rady bezpečnosti
v obou kategoriích, avšak trvá na právu
veta pro nové stálé členy, nebude-li zruše-
no pro všechny. Všechny tyto návrhy byly
v létě 2005 projednávány v OEWG. Ani
jeden z nich ale nebyl předložen ke hlaso-
vání ve Valném shromáždění, když se uká-
zalo, že žádný nemá podporu všech. Pro
úplnost dodejme, že stejný osud potkal
návrh změny pracovních metod RB před-
ložených v roce 2006 skupinou pěti zemí
(Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kostarika,
Singapur a Jordánsko).

Při vyjmenovávání hlavních hráčů se
nesmí zapomínat na postoj stávajících pě-
ti stálých členů (označovaných jako P-5),
neboť bez jejich souhlasu se žádná refor-
ma neuskuteční (viz dále). Z celé P-5 pod-
poru zásadnějšímu rozšíření Rady bez-
pečnosti v obou kategoriích deklarovaly
Francie a Spojené království Velké Britá-
nie a Severního Irska, a to dokonce na
nejvyšší politické úrovni v prohlášení
franko-britského summitu v březnu 2008.
USA až doposud připouštěly, že jsou změ-
nám otevřeny, avšak menšího rozsahu
s tím, že zdůrazňují, že je nutné zachovat
efektivitu tohoto orgánu a že budoucí stá-
lí členové musejí navíc splnit řadu kritérií
v duchu Charty. Rusko a Čína akcentují
nezbytnost nalezení konsenzuálního řeše-
ní a zachování akceschopnosti Rady bez-
pečnosti.

Hlavní body sporu
Výše uvedené návrhy zároveň ukazují, co
jsou zásadní body sporu. Jde zejména
o rozhodnutí, zda má RB být rozšířena
jen o nestálé, anebo též o stálé členy, a ja-
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Mnohaleté debaty
o reformě Rady
bezpečnosti probíhají
v reálném kontextu
její každodenní
činnosti, jež
v posledních letech
narůstá. Podstatnou
součástí agendy
tohoto orgánu je, že
autorizuje vysílání
mírových misí.
Uplynulé desetiletí
lze bez přehánění
nazvat desetiletím
peacekeepingu.
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schválení rezoluce je nutné získat nadpo-
loviční většinu hlasujících. Avšak v přípa-
dech, kdy by bylo nutné měnit Chartu
(což je případ změn ve složení Rady bez-
pečnosti), je nutné – podle článku 108 –
získat dvoutřetinovou většinu s tím, že
dvě třetiny států OSN (a všechny země P-5)
musí tuto změnu ratifikovat. Z procedu-
rálního hlediska se tudíž může zdát, že
přenesením jednání do Valného shro-
máždění došlo k zásadní změně. Z hle-
diska politického však existuje více okol-
ností, které tuto jednoduchou úvahu
komplikují a které samozřejmě ovlivnily
celý dosavadní mezivládní proces. Uveď-
me jen některé.

Jestliže si „reformisté“ vepsali do štítu
jako jedno z ústředních hesel svého usilo-
vání zajistit, aby nová RB byla demokra-
tičtější a spravedlivěji reprezentovala geo-
politické rozložení na prahu 21. století, je
jasné, že tak zásadní rozhodnutí, jako je je-
jí rozšíření, by měla podpořit, anebo ales-
poň akceptovat rozhodující většina člen-
ských států OSN („should garner the wi-
dest possible support“, jak zní užívaná for-
mule). Nezanedbatelnou okolností je ale
též výše zmíněná skutečnost, že žádná
změna Charty (jíž by si změna a složení
RB vyžádala) není možná bez ratifikace
v zemích P-5. Shrnuto: silové prosazení
nějakého návrhu formou rezoluce Valné-
ho shromáždění schválené dvoutřetino-
vou většinou samo o sobě konečný
úspěch nezaručí.

V únoru 2009 zahájený mezivládní
proces si nicméně na počátku stanovil po-
měrně ambiciózní cíle. Jeho program
v rámci 63. zasedání Valného shromáždě-
ní (jež skončilo v polovině září tohoto ro-
ku) zahrnoval celkem tři kola, z nichž
každé bylo dále rozčleněno do jednání za-
měřených na jednotlivá témata reformy
(viz výše) či na jejich vzájemné souvislos-
ti. O nově probuzeném zájmu členských
zemí svědčí málokdy vídaný počet vystu-
pujících na těchto zasedáních. Navzdory
počátečnímu optimismu se však mezi-

vládní jednání velmi brzy začala podobat
tomu, co se po dlouhá léta předtím ode-
hrávalo v OEWG. Tato skutečnost byla
velkým zklamáním pro reformně oriento-
vané země. Na druhou stranu se postupně
ukazovalo, že jejich řady se rozrůstají. Za
zmínku také stojí, že dva stálí členové,
Francie a Spojené království Velké Britá-
nie a Severního Irska, stále jednoznačněji
začali podporovat hlavní principy reform-
ního návrhu G-4.

Může „prozatímní model“
jednání odblokovat?
Bylo učiněno několik pokusů, jak celý
proces odblokovat. Jedním z nich bylo
(znovu)uvedení tzv. dočasného modelu
(„intermediate model“), tj. řešení, které by
bylo členskými státy přijato na omezenou
dobu s tím, že bude následně podrobeno
revizi, jak se osvědčilo (například na hod-
notící konferenci konané 10–15 let od
přijetí rozhodnutí). Pojem „intermediate
model“ („intermediary approach“) se na
jednací stůl dostal v závěrech zprávy
„task force“ založené na pokyn tehdejšího
předsedy 62. Valného shromáždění (a zá-
roveň předsedy OEWG) v roce 2008, jež
měla za úkol jeho jménem připravit pod-
klad, který by byl přijatelný pro členské
státy OSN. Principy „dočasného mode-
lu“ však zazněly v různých kontextech již
dříve, mj. ve výše zmíněné deklaraci fran-
ko-britského summitu z března toho ro-
ku.

Smyslem takového přístupu je, že by
měl otevřít prostot pro větší flexibilitu, ne-
boť případné rozhodnutí může být ná-
sledně revidováno. V praxi by takový přís-
tup mohl znamenat, že by byla (prozatím-
ně) zavedena kategorie „dlouhodobého
členství“, jež by umožnila, aby země v té-
to kategorii byly opakovaně znovuzvoleny
(funkční období by mělo být delší než
pouhé dva roky). Tím by se jejich působe-
ní v Radě bezpečnosti přiblížilo postavení
stálých členů. Avšak s jednou důležitou
výjimkou: neměli by po tuto přechodnou
dobu právo veta. Zároveň by však tito
aspiranti na stálé členství mohli ostatním
prokázat, že jejich působení v RB přispívá
k jejímu poslání, tj. prosazování míru
a bezpečnosti, jak to požaduje článek 23
Charty.

Dočasný / prozatímní model dosud ne-
získal výraznější podporu. Spojené státy
argumentovaly, že je obtížné předpoklá-
dat dvě potenciální změny Charty v krát-
kém období po sobě (mj. potřeba souhla-
su s ratifikací v Kongresu). Afrika dekla-
rovala neměnnost svých cílů i to, že není
připravena odstoupit od požadavků týka-
jících se práva veta. Ani všechny země
G-4 se nevyslovily jasně pro (za určitých
podmínek by jej akceptovalo Německo;
Brazílie a Japonsko však byly opatrné; In-
die pak přinejmenším značně zdrženlivá).
Příčiny tohoto chladného přijetí jsou ana-
logické těm, proč se nepodařilo pokročit
v reformě obecně: klíčoví aktéři nejsou
stále ochotni učinit ústupky. Kromě toho
se řada států zřejmě obává, že „prozatím-
ní“ řešení by se mohlo stát „konečným“.

Reform fatigue
Jaké jsou tedy šance na úspěch reformy
Rady bezpečnosti? Vezmeme-li v úvahu
prostý fakt, že úsilí v tomto směru nepři-
neslo hmatatelné výsledky za více než 15
let, bylo by jistě příliš optimistické před-
povídat jakékoli revoluční zvraty v brzké
době. V tomto kontextu připomeňme, že
reforma RB je součástí širšího reformního
procesu celého systému OSN, jenž za-
hrnuje mj. „revitalizaci“ činnosti Valného
shromáždění, restrukturalizaci Sekretariá-
tu, reformu rozvojových agentur atd. Vý-
sledky všech těchto procesů jsou, jak zná-
mo, daleko za očekáváním. Mezi newyor-
skými diplomaty se stále patrněji šíří „re-
form fatigue“. Na druhou stranu je všem
zúčastněným zřejmé, že pokud si má Ra-
da bezpečnosti zajistit legitimitu a vliv
v současném světě a hlavně v budoucnu,
budou muset zásadnější změny přijít, ať
dříve, anebo později. Nikdo zároveň ne-
pochybuje o tom, že bez reformy RB ne-
bude možné ani uvažovat o tolik potřebné
modernizaci celé OSN. Již dávno nazrálé
rozhodnutí však stále závisí na politické
vůli a dohodě členských států. Dosavadní
proces nicméně připravil solidní základ,
který by v případě, že dojde k potřebným
politickým rozhodnutím, umožnil rychlý
postup vpřed.

Nezapomeňme však, že debaty o refor-
mě Rady bezpečnosti probíhají v reálném
kontextu její každodenní činnosti. Pod-

Informace o reformě Rady bezpeč-
nosti
• www.reformtheun.org
• www.un.org/ga
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Velká Británie očima Michala Mravinače

statnou součástí agendy
tohoto orgánu je, že auto-
rizuje vysílání mírových
misí. Uplynulé desetiletí
lze bez přehánění nazvat
desetiletím peacekeepingu.
Na čtyřech z pěti konti-
nentů, převážně však
v Africe, nyní v celkem 18
operacích působí více než
110 000 vojáků, policistů
a civilních expertů. Jejich
počet se od roku 1999
zosminásobil. Tyto mise
mají přímý dopad na ži-
voty stovek milionů lidí.
Přes některé – někdy váž-
né – neúspěchy, napo-
mohly k ukončení kon-
fliktů, často neobyčejně
brutálních, v řadě států
a regionů. Umožnily tam-
ním lidem uspořádat de-
mokratické volby a začít
obnovovat svou zemi (je-
den údaj pro dokreslení:
pod patronací mírových
misí bylo za posledních de-
set let odzbrojeno na 400
tisíc povstalců). I když se
však v oblasti vysílání mí-
rových misí projevuje ná-
růst agendy Rady bezpeč-
nosti nejmarkantněji, nelze
ji na ni v žádném případě
redukovat. Na základě své-
ho mandátu se zabývá ak-
tuálními ohroženími svě-
tového míru a bezpečnos-
ti. Za všechny závažné glo-
bální problémy, které jsou
nyní na jejím jednacím
stole, připomeňme jen
íránský a severokorejský ja-
derný program. Není pro-
to třeba zvlášť zdůvodňo-
vat, proč je její adaptace na
potřeby 21. století, při za-
chování či spíše posílení
její efektivity, tak důležitým
úkolem.

Jaký by měl být v této
situaci postoj české di-
plomacie? Česká republi-

ka vždy patřila k těm,
kdo aktivně podporují po-
třebné reformy OSN. De-
klarujeme-li společně
s dalšími zeměmi Evrop-
ské unie, že zastáváme
koncept efektivního mul-
tilateralismu (jak jej mj.
definuje unijní bezpeč-
nostní strategie), připo-
jujeme se tím k těm, kdo
usilují o zefektivnění a mo-
dernizaci systému OSN.
Evropská unie sice nemá
jednotný postoj k tomu,
jak konkrétně by měla
transformace Rady bez-
pečnosti vypadat (důvody
byly naznačeny výše),
všechny členské země se
nicméně shodnou na tom,
že její přizpůsobení no-
vým úkolům a výzvám je
prioritou. Je v logice to-
hoto přístupu, že Lisa-
bonská smlouva předpo-
kládá další aktivizaci role
Evropské unie v tomto
orgánu. Česká diplomacie
má komparativní výhodu
v tom, že není přímo za-
interesovaná na konkrét-
ním řešení budoucí struk-
tury Rady bezpečnosti.
Můžeme proto jasně za-
ujmout postoj země, kte-
rá přispívá k formulaci
věcných řešení. Usilování
ve prospěch lepšího fun-
gování Rady bezpečnosti
a celého systému OSN je
současně pro naše part-
nery pozitivním signálem
a zařazuje nás na odpoví-
dající místo na multilate-
rální scéně.

Petr Kaiser je
zástupcem stálého
představitele České
republiky u OSN.
Dlouhodobě se věnuje
bezpečnostní politice.

Postoj Velké Británie k ev-
ropské integraci je tradič-
ně ambivalentní. S tro-

chou nadsázky je možné říci, že
britská veřejnost je k evropské po-
litice buď netečná, nebo z ní
má obavu. Při čtení
místního tisku mě
nepřestává překva-
povat, jak intenziv-
ně se britský medi-
ální diskurz vyme-
zuje proti Evropské
unii. Na druhé stra-
ně britští politici,
diplomaté a vysocí
úředníci patří mezi
mistry v brusel-
ských politických
manévrech. Britské
firmy mohutně pro-
fitují z absence ba-
riér na vnitřním trhu
Evropské unie. Ve-
řejný i soukromý
sektor vyniká ve
schopnosti čerpat
velké množství pro-
středků z evrop-
ských fondů i přes-
to, že Velká Británie
patří v současnosti
mezi ekonomicky
nejvyspělejší země Unie. Je tedy
zarážející sledovat Konzervativní
stranu, jak dává v otázkách ev-
ropské integrace přednost insu-

lární ideologii a populismu před
ekonomickým a politickým prag-
matismem.

Po dvanácti letech vládnutí la-
bouristů ve Velké Británii se zdá,
že vítězství konzervativců v příš-

tích volbách je
neodvratitelné.
David Cameron,
který se stal je-
jich vůdcem
v roce 2005, pře-
tvořil konzerva-
tivce v dynamic-
kou politickou
stranu, která opět
dokáže zapůso-
bit na voliče. Aby
získal přízeň mla-
dých voličů, při-
měl Cameron
svou stranu opro-
stit se od někte-
rých konzerva-
tivních dogmat.
Jeho pragmatis-
mus mu umožnil
zmocnit se tra-
dičních labouris-
tických témat,
jako je ochrana
životního pro-
středí, státní zdra-

votní péče, či rovná práva pro
páry stejného pohlaví. Vyčpělá la-
bouristická vláda Gordona Brow-
na mu přitom významně usnad-

Evropská politika
Davida

Camerona

Michal Mravinač

Evropská politika vůdce Konzervativní strany Davida Camerona
říká více o situaci uvnitř strany než o zájmech britské veřejnosti.

V otázce
Lisabonské
smlouvy
Cameron
ukázal více
pragmatismu,
když po jejím
schválení
v České
republice
přestal trvat na
svém
předchozím
slibu podrobit
ji po vítězných
volbách
referendu.
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Velká Británie očima Michala Mravinače

nila práci. Přestože Konzervativní strana za-
tím neprokázala, že má konkrétní předsta-
vu, jak této zemi vládnout, labouristé ne-
zvládli voliče přesvědčit, že to dovedou lépe.
Jednou z mála oblastí, kde Cameron uká-
zal karty, je právě vztah k evropské integraci.
Zde se však zdá, že jeho pragmatismus us-
toupil tradičním ideologickým instinktům
protievropského křídla jeho strany.

Konzervativci pohlížejí na
Evropu idelogicky
V červnu 2009 David Cameron schválil
vystoupení konzervativních europoslanců

z největší frakce Evropského parlamentu
Evropské lidové strany-Evropských demo-
kratů (EPP-ED) a založení nové frakce Ev-
ropských konzervativců a reformistů. Tato
skupina zahrnuje nejen českou ODS, ale
také některé radikální pravicové elementy
z Polska a pobaltských zemí, známé díky
rasistickým či xenofobním postojům. Je-
jím vůdcem byl ustaven polský europosla-
nec strany Práva a spravedlnosti Michal
Kamiński, jenž se proslavil zejména svý-
mi homofobními názory. Je až trapné po-
zorovat, jak se konzervativní politici snaží
ospravedlnit své nové spojence na britské

domácí scéně, která se vyznačuje úzkost-
livou politickou korektností. Vystoupením
z EPP-ED Cameron splnil svůj slib té čás-
ti Konzervativní strany, která považuje
EPP-ED za nástroj eurofederalistické kon-
spirace. Tím však efektivně marginalizo-
val potenciální budoucí vládní stranu Vel-
ké Británie v Evropském parlamentu, což
bude mít negativní dopad na její schop-
nost hájit národní zájmy v Evropské unii.

Zpátečka ve věci
Lisabonské smlouvy
V otázce Lisabonské smlouvy Cameron
ukázal více pragmatismu, když po jejím
schválení v České republice přestal trvat
na svém předchozím slibu podrobit ji po
vítězných volbách referendu. Toto byl ro-
zumný krok, neboť zpětné odmítnutí Li-
sabonu by mohlo ohrozit britské členství
v Evropské unii. Politický manifest Kon-
zervativní strany je nicméně k evropské
integraci otevřeně nepřátelský. Evropská
unie je prezentována jako organizace, pro-
ti jejímuž plíživému nahlodávání brit-
ských svobod je nutné se bránit speciální-
mi zákony o suverenitě země. Tento po-
stoj může do budoucna vážně omezit ma-
névrovací schopnosti konzervativní vlády
v Radě EU.

Ostudná aliance s pochybnými partne-
ry v Evropském parlamentu a izolacionis-
tická politika vůči EU vnáší pochybnosti
o upřímnosti příklonu Konzervativní stra-
ny k liberálním a tolerantním hodnotám,
jimiž si získává mladé voliče. Na druhou
stranu Cameron možná obětoval z jeho
pohledu méně důležitou evropskou politi-
ku na oltář tradičních hodnot své strany,
aby prosadil posun v oblastech, které bu-
dou mít větší vliv na jeho šanci stát se pre-
miérem. Nabízí se však otázka: Pokud už
nyní musí činit takovéto ústupky tvrdé
stranické linii, jak bude odolávat nátlaku,
až jeho popularita překročí zenit? Lze se
jen domnívat, z čeho bude muset slevit,
pokud se stane premiérem Velké Británie.

Michal Mravinač pracuje pro
South East England Development
Agency ve Velké Británii. V letech 2005 až
2008 vyučoval na Metropolitní Univerzitě
v Praze. michalmravinac@seeda.co.uk

Předseda britských konzervativců David Cameron.
Stefan Wermuth, Globe Media/Reuters
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Začátkem srpna 2009 se také
uskutečnila první tisková kon-
ference nového generálního

tajemníka NATO, bývalého dánského
premiéra Anderse Fogh Rasmussena.
Kromě vyjmenování dobře známých
aliančních priorit, zahrnujících po-
moc Afghánistánu, vztahy NATO–
Rusko, spolupráci se zeměmi Stře-
domořského dialogu a Istanbulské
kooperační iniciativy a rovněž situaci
v Kosovu, obsahovala také další důle-
žité sdělení. Týkalo se zahájení proce-
su vytváření nové alianční Strategické
koncepce (dále Koncepce) a jak bylo
zdůrazněno prostřednictvím co nejšir-
ších konzultací. Koncepce by měla
nahradit stávající dokument z roku
1999, který již neodpovídá, po dvace-
ti letech od ukončení studené války,
existující mezinárodněpolitické situa-
ci, rozšířenému počtu členských zemí

a potřebě účinnější alianční reakce na
bezpečnostní hrozby a výzvy.

Expertní skupina
Hnacím motorem avizované široké
veřejné diskuse je Rasmussenem jme-
novaná skupina dvanácti expertů,
v čele s bývalou americkou ministryní
zahraničí Madeleine Albrightovou.
Skupinu tvoří zástupci velkých i ma-
lých zemí NATO a svou strukturou
nabízí relativně rovnovážné zastoupe-
ní jak aliančních, tak nealiančních
představitelů, včetně soukromého sek-
toru, „think tanků“ a akademické ko-
munity. Skupina má vést široké kon-
zultace nejen v aliančním rámci, ale
i vně NATO. Konzultačními partnery
budou, kromě vládních představitelů,
rovněž „think tanky“, nevládní orga-
nizace a různé mezinárodní organiza-
ce. V dubnu 2010 skupina předloží vý-

sledky těchto konzultací generálnímu ta-
jemníkovi NATO a poté by měla následo-
vat závěrečná fáze jednání s aliančními
zeměmi. Předpokládá se, že novou Strate-
gickou koncepci by mohl schválit alianční
summit na podzim téhož roku v Portugal-
sku. Průběh konzultací ke znění textu mů-
že každý sledovat a své připomínky rov-
něž zasílat na webovou adresu
http://www.nato.int/strategic-concept/ in-
dex.html.

Jak uvedla Madeleine Albrightová na
loňské červencové konferenci v Bruselu,
věnované zmíněnému vytváření nové
Koncepce, bude mj. zapotřebí, aby její
text byl stručný a srozumitelný, a to ne-
jen v aliančních zemích, ale na celém
světě. Podle jejího vyjádření důležité
přitom je, jak bude alianční úsilí vnímá-
no například v Dillí, Islámábádu, Preto-
rii, Káhiře, Brasilii a Pekingu. Zdůrazni-
la přitom, že koaliční kolektivní obrana,
formulovaná ve známém pátém článku
Washingtonské smlouvy, zůstane i na-
dále nosným prvkem a hlavní součástí
nové Koncepce. Ačkoli se o tom M. Al-
brightová nezmínila, dá se předpokládat,
že podstatnou změnu dozná odstrašující
(deterenční) prvek alianční vojenské ka-
pacity, jehož významnou součástí,
v kombinaci s konvenčními silami, jsou
jaderné zbraně. Ve stávající Strategické
koncepci je problematika úlohy jader-
ných zbraní v aliančním odstrašování
zmíněna především v čl. 62–64. Napří-
klad podle čl. 62 je základní účel alianč-
ních jaderných sil politický, tj. zachovat
mír a zabránit nátlaku a jakékoli válce.
Měly by současně u potenciálních agresorů
vzbuzovat nejistotu o povaze reakce spojen-
ců na vojenskou agresi. Podle čl. 63 …ja-
derné síly umístěné v době míru v Evropě
a podléhající NATO představují základní
politickou a vojenskou vazbu mezi evrop-
skými a severoamerickými členy Aliance.
V čl. 64 se mj. uvádí, že … NATO si za-
chová, na minimální úrovni odpovídající
současnému bezpečnostnímu prostředí pří-
slušné podstrategické síly rozmístěné v Ev-
ropě, skládající se z dvouúčelových letounů
a malého počtu britských bojových hlavic
Trident. Tyto zbraně by však neměly být za
normálních okolností rozmístěny na lodích
a útočných ponorkách.

Jaký bude
odstrašující charakter

nové Strategické
koncepce

NATO?Miroslav Tůma

Dne 4. dubna 2009 schválil summit NATO, který se konal v rámci 60.
výročí vzniku této bezpečnostní organizace, Deklaraci o alianční bez-
pečnosti. Text Deklarace by měl předznamenávat možné znění nové
Strategické koncepce NATO.



pečnostních záruk jaderných zemí pro ne-
jaderné státy aj. Jak známo, byl to právě

loňský projev americ-
kého prezidenta Ba-
racka Obamy z 5. dub-
na v Praze, ve kterém
současná americká ad-
ministrativa jedno-
značně podpořila uve-
dený záměr. Projevu
předcházely výzvy vý-
znamných minulých
i současných politiků
USA, Velké Británie,
Itálie a Německa aj.,
a to bez rozdílu poli-
tické příslušnosti,
včetně dalších více
než sta prominentních
osob sdružených
v akci Global Zero,
a rovněž další inicia-
tivy vyvíjené na pod-
poru zmíněného cíle
(viz například vytvo-
ření Mezinárodní ko-
mise k jadernému ne-
šíření a odzbrojení,

iniciovaná předsedy vlád Austrálie a Ja-
ponska).

Bezkonkurenční rozsah
alianční vojenské síly
Případné opětné nálepkování současné
administrativy Spojených států konzerva-
tivními představiteli a apologety předcho-
zí Bushovy převážně silové a unilaterální
politiky ze zbabělosti či vzdávání se Rus-
ku nebo jiné zemi, jako tomu bylo v pří-
padě amerického ustoupení od původní-
ho záměru na rozmístění prvků protirake-
tové obrany v Polsku a České republice,
bude jednoznačně účelové a znovu v na-
prostém rozporu s širším hodnocením
světové bezpečnostní situace a poměru
vojenských sil Aliance a jejích hypotetic-
kých vyzyvatelů. Jak známo, samotný vo-
jenský rozpočet USA v přibližné výši 600
mld. USD představuje objem všech vojen-
ských rozpočtů ostatních zemí a je napří-
klad několikrát vyšší než vojenské rozpoč-
ty Ruské federace a ČLR. Když k tomu
přičteme konvenční vojenskou kapacitu
dalších aliančních členských zemí, včetně

měru, odvozeného ze smluvního meziná-
rodněprávního základu, při existenci efek-
tivního verifikačního
a kontrolního dohle-
du, společně s přijí-
máním dalších opatře-
ní, např. vytvářením
jaderně palivových
bank pod správou
Mezinárodní agentury
pro atomovou energii
(MAAE), by mohla vy-
tvořit základní překáž-
ku šíření těchto nejni-
čivějších zbraní. Hroz-
ba šíření je přitom dá-
vána do souvislosti ne-
jen s úsilím teroristů
o získání těchto zbraní,
ale rovněž s obavou
z možných proliferač-
ních důsledků očeká-
vané jaderné renesan-
ce, kdy by opět mohlo
dojít k zneužití míro-
vého využívání jaderné
energie pro vojenské
účely. Rozšířil by se
tak počet zemí vlastnících tyto zbraně, a to
se všemi bezpečnostními riziky na regionální
a globální úrovni.

S uvedeným odzbrojovacím procesem
souvisí rovněž plánované změny v jaderné
doktríně Spojených států, kde se očekává
snížení významu jaderných zbraní pro ná-
rodní obranu. Zatím není známo, zda se
k obdobnému kroku odhodlá také ruská
strana. V úvahu je třeba současně brát nad-
cházející důležitou hodnotící konferenci
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kte-
rá se bude konat v sídle OSN v New Yor-
ku ve dnech 26. 4.–21. 5. Mezi další mož-
ná praktická opatření k vytvoření přízni-
vé atmosféry před konferencí lze uvést pří-
padnou ratifikaci Smlouvy o všeobecném
zákazu jaderných zkoušek (CTBT) Spo-
jenými státy a Čínou, zahájení jednání
o smlouvě zakazující výrobu štěpných
materiálů pro vojenské účely (FMCT) na
Konferenci o odzbrojení v Ženevě, přije-
tí závazku všemi jadernými státy o ne-
použití jaderných zbraní jako první, snížení
stavu nejvyšší bojové pohotovosti těchto
zbraní, deklarování právně závazných bez-

Zmíněný alianční deterenční prvek
dlouhodobě kritizuje většina nejader-
ných států, nevládní organizace a různí
kontrolně-zbrojní experti za rozpor s du-
chem Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní (NPT), protože je založen na
ujednáních o sdílení jaderných zbraní
s nejadernými státy (nuclear sharing ar-
rangements), i když by k němu mělo do-
jít až v době válečného konfliktu. Kritici
současně poukazují na skutečnost, že
stávající znění uvedených článků, v pří-
padě jeho použití skupinou jiných států
či státem jedním k obhajobě držení JZ,
by zřejmě bylo pro samotné NATO, ale
i většinu dalších států rovněž těžko přija-
telné. Rozhodujícím a základním tme-
lem euroatlantického spojenectví by pro-
to mělo spíše být důsledné sdílení a pro-
sazování společných hodnot než jaderné
zbraně.

Hodnotící konference
Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní
V současné době jsou americké podstra-
tegické jaderné zbraně v počtu cca 200
kusů (letecké pumy B61) rozmístěny na
amerických leteckých základnách v Tu-
recku, Belgii, Německu, Nizozemsku
a Itálii. V posledních letech došlo k úpl-
nému stažení těchto zbraní z Řecka
(2001) a Velké Británie (2008) a částeč-
nému stažení z Německa v roce 2005. Ve
prospěch úplného stažení jaderných zbra-
ní z Německa se v roce 2009 například
vyslovili čtyři bývalí přední němečtí poli-
tici (Helmut Schmidt, Richard von Weiz-
säcker, Egon Bahr, Hans-Dietrich Gens-
cher) v lednové výzvě na podporu úplné-
ho jaderného odzbrojení. Po vytvoření
nové německé vládní koalice CDU/FDP
v listopadu 2009 se podpora uvedenému
záměru, včetně vizi světa bez jaderných
zbraní, stala rovněž součástí koaliční do-
hody.

Hlavním důvodem pro předpokládanou
změnu znění deterenčního prvku je relativně
nadějný vývoj v úsilí o výrazné snížení poč-
tu strategických jaderných zbraní ve vlast-
nictví Spojených států a Ruské federace
a snaha o získání celosvětové podpory vizi
světa bez jaderných zbraní. Postupná a oče-
kávaná dlouhodobá realizace tohoto zá-

Volná tribuna
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Ve znění Deklarace
o alianční
bezpečnosti,
zmíněné v úvodu, je
mj. odstavec
zdůrazňující
pokračující úlohu
NATO jako
základního
transatlantického
bezpečnostního
konzultačního fóra
a platnost V. článku
Washingtonské
smlouvy týkajícího se
společné obrany.
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Recenze

Příspěvky ve sborníku vycházejí z přednášek
rakouských historiků, politologů a ekonomů

v rámci semestrálního kurzu na Institutu mezi-
národních studií FSV UK a jejich českých kole-
gů na univerzitě vídeňské.

V úvodním textu se O. Rathkolb věnuje poli-
tickému vývoji v Rakousku od roku 1989. Kon-
statuje mj., že rakouské politické strany se v de-
batě o budoucnosti
neutrality „ana-
chronicky“ soustře-
dí na vstup do
NATO a vyhýbají
se tématu podstat-
nějšímu – bezpeč-
nostní a obranné di-
menzi Evropské
unie; v diskusi se
tak odrážejí pri-
márně vnitropoli-
tické ideologie, ni-
koli zahraničněpo-
litické a bezpeč-
nostní zájmy. M.
Gehler se zaměřil na první dekádu rakouského
členství v Evropské unii. Sankce proti Vídni, vy-
hlášené čtrnácti státy EU po nástupu vlády
ÖVP-FPÖ roku 2000, prokázaly podle Gehlera
izolaci Rakouska, jež se v Unii nemohlo opřít o sil-
ného partnera či „skupinu přátel“. Snahy minis-
tryně zahraničí B. Ferrerové-Waldnerové vytvo-
řit regionální „strategické partnerství“ s novými
členy EU ze středovýchodní Evropy pak ztros-
kotaly na vnitropolitických tlacích (zejména
FPÖ). Autor upozorňuje i na faktor veřejného mí-
nění: podle průzkumu z roku 2005 měli Rakušané
k EU nejméně kladný přístup z členských států:
pozitivně z nich Unii vnímalo 24 procenta (prů-
měr EU: 44 procenta). Jako největší negativisté
se Rakušané projevili i v otázce rozšiřování: pro-
ti vstupu Turecka bylo 80 procent dotázaných
(v EU 55 procent), vstup Rumunska a Bulharska
odmítlo 72 a 69 procent respondentů (v EU byla
většina pro). P. Volf je autorem studie o rakous-
ké migrační politice od roku 1989. Zákon o za-
městnávání cizinců (1975) nebyl přizpůsoben no-
vějším ustanovením o pobytu cizinců; ne každý
cizinec s legálním pobytem v Rakousku tak zde
smí legálně pracovat. Zásadní legislativní úpra-
vy si vynutily směrnice Rady EU z roku 2003
o právu na sloučení rodiny a o právním postavení
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlou-
hodobě pobývajícími rezidenty. Ty byly pro-
střednictvím balíku zákonů z roku 2005 imple-

mentovány „na nejnižší možné úrovni“. Důsled-
kem je i řada případů („Bleiberechts-Fälle“), kdy
byli cizinci i po mnohaletém pobytu vyhoštěni i na
základě správních deliktů. Proti evropskému
trendu jde podle Volfa zpřísnění podmínek pro
udělení občanství v důsledku novely zákona
o státním občanství (2006).

Další texty rakouských autorů pojednávají
o hospodářském vý-
voji v Rakousku ve
sledovaném období,
významu země v kon-
textu rozšiřování EU,
vztazích se sousedy,
politických stranách,
o sociálním vývoji
a ústupu sociálního
státu, vzdělávací po-
litice, ale i o současné
literatuře a divadle.

Přehled o politic-
kém, hospodářském
a sociálním vývoji
v České republice, za-

hraniční a evropské politice, ale i o vývoji kultu-
ry a médií, vzdělávací politice či o rasismu a xe-
nofobii poskytují rakouskému čtenáři příspěvky
přednášejících z FSV UK (O. Tůma, M. Kunštát,
J. Ryjáček, V. Handl, K. Králová, P. Mlsna, J. Pe-
šek, B. Köpplová, J. Jirák, A. Pelánová). O. Kon-
rád se zaměřil na českou historiografii o rakous-
kém sousedovi (poukazuje na „mizivý“ zájem o ob-
dobí 1938–1945 i dobu poválečnou) a analogicky
na rakouský pohled na Českou republiku. Mezi pra-
cemi k soudobým dějinám zde dominují tituly
k době poválečné, z toho asi polovina se zaměřuje
na vysídlení Němců a tzv. Benešovy dekrety (jde
převážně o texty z prostředí vyhnaneckých orga-
nizací).

Kvalitní publikaci lze vytknout jen redakční
práci – krom překlepů se v některých příspěv-
cích setkáme i s chybně uvedenými jmény. Po-
někud nešťastně působí tvrzení J. Ryjáčka, že
vzhledem ke společnému zájmu české politiky
na úspěšném zvládnutí evropského předsednic-
tví je „vcelku jasné, že se [Topolánkova] vláda
udrží až do příštích řádných voleb v červnu
2010“.

Daniel Putík

Daniel Putík je doktorandem Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru
moderní dějiny. ucaaa@seznam.cz

Gernot Heiss, Kateřina Králová,
Jiří Pešek, Oliver Rathkolb (ed.):
Tschechien und Österreich
nach dem Ende des Kalten
Krieges. Auf getrennten
Wegen ins Neue Europa

Albis international, Ústí nad Labem 2009.
504 stran, ISBN 978-80-86971-91-9

Česko a Rakousko
po konci studené války

nezávislé jaderné síly Fran-
cie a Velké Británie, může-
me dojít k závěru, že tato
vojenská síla je a dlouhou
dobu bude ve světě napros-
to bezkonkurenční.

Ve znění Deklarace o ali-
anční bezpečnosti, zmíněné
v úvodu, je mj. odstavec
zdůrazňující pokračující
úlohu NATO jako základní-
ho transatlantického bez-
pečnostního konzultačního
fóra a platnost V. článku
Washingtonské smlouvy tý-
kajícího se společné obra-
ny. Zmiňuje rovněž alianč-
ní odstrašující prvek, který
formuluje následovně: Od-
strašení, představované kom-
binací jaderných a konvenč-
ních kapacit, zůstává klíčo-
vým prvkem naší celkové
strategie. Následující věta
oznamuje pokračování pů-
sobení specifické úlohy
NATO při posilování kon-
troly zbrojení a podpory ja-
derného a konvenčního od-
zbrojení, v souladu se
smlouvou NPT, stejně tak
jako neproliferačního úsilí.
Problematika jaderného
sdílení se tak již v textu jed-
noznačně neobjevuje, což
by mohlo vytvářet předpo-
klad k postupnému stažení
všech amerických jader-
ných zbraní z evropského
území. Jaké však bude ko-
nečné znění pasáže věnova-
né aliančnímu odstrašení,
ukáže průběh a výsledek
probíhajícího konzultační-
ho procesu.

Miroslav Tůma je
externím
spolupracovníkem Ústavu
mezinárodních vztahů
a člen Rady pro
mezinárodní vztahy.

tuma@iir.cz
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Poslední strana – mezinárodní politika úplně jinak

„Víte, co je to Evropa?“
„Ano,“ řekl Lot, „je to světa-

díl.“
„Samostatný světadíl, který ne-

patří k Asii, k Africe, k Americe
ani k Austrálii. Není vám to ná-
padné?“

„Co by na tom bylo nápad-
ného?“

Quido vstal, přistoupil k oknu
a podíval se starostlivě ven. Asi
se chtěl přesvědčit, že za oknem
je pořád Evropa anebo jestli
americké, asijské, africké a au-
stralské uši neposlouchají, o čem
se tu povídá. Pak se otočil a řekl:
„Evropa se skládá především
z románských, germánských
a slovanských národů, a ty zase
mají pořád co dělat v Asii, Afri-
ce, Americe a v Austrálii. Víte
proč?“

„Asi proto, aby mohly vyko-
řisťovat jiné národy?“

„Nesmysl, to je nepřátelská
propaganda. Románské, ger-
mánské a slovanské národy jsou
vyvolené, aby konečně sjednoti-
ly a organizovaly svět. Jenže ty vy-
volené národy nemají nikdy klid,
a proto nemohou pochopit, že
jsou vyvolené. Víte co potřebují?“

„Myslíte jako, že by se ger-
mánské, slovanské a románské
národy mělo na určitou dobu za-
vřít do blázinců?“

„Ne, to nemyslím, to by bylo
trochu nákladné. A pak – nikdy
nevíme, co by tyto národy udě-
laly, kdyby měly najednou klid
a svobodu myslet, co je napadne.”

Nikolaj Terlecký
Don Kichot ze Sodomy

(Cramerius, Curych 1986)

Klasická venkovská hospoda. Chlapi
v montérkách sedí u stolu hned u pí-
py a jako štamgasti mají každý svůj

půllitr, který by si personál nedovolil dát ně-
komu jinému. Občas na polepeném stole
přistane letka malých zelených, aby řeč lépe
odsejpala.

Starší, neholený muž, s klasickou hadov-
kou na hlavě, komentuje: Jak může někoho
napadnout hodnotit úspěšnost našeho před-
sednictví Evropské unie tou hatmatilkou,
které obyčejný člověk nerozumí?

A jak bys to teda Fanouši udělal ty?, ptá
se soused zleva.

Chlapi, nejefektivnější by to bylo pomocí
klasické tabule, na níž se budoucí řezníci učí

rozeznávat druhy masa. Z historických důvo-
dů by sice bylo lepší pracovat s vepřovým, ale
to by mohlo vyvolat nějaký špatný výklady
kvůli náboženství. Takže bych použil maso
hovězí, kráva je přece jen důstojnější zvíře.

To, co se výrazně povedlo, to je vysoký
roštěnec, nízký roštěnec, svíčková.

To, o čem se dá celkem mluvit, to je krk,
plec, ořech, svrchní a spodní šál.

A totální průšvihy, to je přední a zadní
kližka a hrudí.

Fanouši, ty seš hlava, říká soused zprava.
Tebe by měli vzít rovnou do Bruselu. Ale na
druhé straně, když uděláš guláš z roštěnce
nebo ze svíčkové, tak bude stát za starou be-
lu. Ale z kližky, to je gulášek!...

Ze čtenářského
deníku

Mezinárodní politika a karikatura

Homo politicus zaslechl...

V americké občanské válce (1861–1865) bojovaly na jedné straně Spojené
státy americké (tzv. Unie, Sever) a na druhé Konfederační státy americké (tzv.
Konfederace, Jih). Od jara 1864 sice začala vítězit armáda Unie, do jejíhož če-
la byl jmenován generál Grant, je však pochopitelné, že Evropa, resp. česká
veřejnost, v době, kdy čtrnáctideník Bič obrázek otiskl, viděla válku ještě jako
nekončící „bratrovražedný“ boj, zanechávající za sebou jen spálenou zemi.

Potrvají Spojené obce severoamerické ještě dlouho v takovémto objetí?
Bič, 6/1864 (19. 3.). Vydavatel Jos. R. Vilímek, Praha.

Je to život na tom světě, že by člověk utek.
František Ladislav Čelakovský


