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Strach ze

'slabosti armáldy
v Rusku kvrlli

'dávn1im

historichi m
konotacím stále
silně rezonuje
a umož uje
Kremlu činit
kroky, které
by byly jinak
považovány
Za nepopulární.

rátce p ed prezidentskymi volbami publíko_
vď Vladimir Putin text, v němŽ rus\fon ob'
čanrim i světu aznámil,Ževp íštírndesetiletí
Rusko investuje do obrany 23 bilionti rubl
(zhrub a77o miliard dolarťr). To je na ruské poměry
ohromná částka, která by' znamenďa razantnínárrist vojenskych rnfdaj . Ty už dnes dosahuií čtyr
procent HDP a jsou takvraznéwšší
neŽ napŤ' u to_
lik obávané Činy (z,Lo/oHDP). Pokud by se trutinovy
plány skutečně naplnily, stalo by se Rusko nejmili'tarizovaněiší velmocí na světě.
Nabízíse tedy otázka,zdabyl Putin v text jen
p edvolebním tahem, anebo zdase skutečně bu_
áoucnost ruského zbrojního prtimyslu mriŽe vyvíjet
poďe Putinovych p edstav. Co se tykácelkové částky i konkrétních zbra ovych systďrr , ie naplnění
tak ambici zních cílri velmi nepravděpodobné. tru_
tin chÝálil armádu, ďe zcela pominul klíčovouvazbu
na reforlnu voi ens kop rtimyslového komplexu. Ten
je většinou zastarďy a projevuje se v něm kritic_
W ne do st atek odborníkťr _ vž$rt zhruba polovina
zvic:eneŽdvou tisícovek továren, které v době SSSR
tvo ily páte odvětví, zkolabovala. Značnémnožství vojens}rych rn dajťr navíc pohltí všudyp ítomná
korupce a rozkr ádáni na vše ch rirormích armádního velení. Vize rychlé a rispěšné nrodernizace ruské
armády proto ztistane i podle těch nejoptimističtěi_
šíchodhadri hudbou velmi vzdilené budoucnosti.
Podstatněiší je ale druhá, skrytější část Putinova
poselswí. Armádu je t ebaposilovat, íká Putin, prÓtože Rusko je ohroŽeno a bude ohrožováno čímdal
víc" Nep átelé, kam Se podÍvaš - teroristé, islamis_
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áni mezináro dního práva,

politika USA, rozši ování NATO atd. Heslo, které
charakterizovalo prezidentovu politiku v minulo sti,
sám Putin pregnantně shrnul jjko,,byli isme slabí
a slabí jsou biti". Zatimco d íve toto heslo ppužívď
v souvjslosti s domácím terorism ffi, nyní tatáŽsloVa pronáší ve vztahu kvnějším hrozbám. Strach ze
slabosti armádyv Rusku lry li dávn.fun historicrykonotacím stále silně rezonuje a umoŽrluje'Iftemlu
činit looLy, které by byly jinak povaŽovány Za nepopulární. MťtŽeto znitabsurdně, ďe poďe Putina
vojáci v Čečensku,,zachrániliDucha a Čest Armáfil'

(ano, takhle pěkně s vellrymi písmeny to napsal),
a vlibec, armáda v 90. letech dokonc e ,,zachránila
Ruskď', ieho,pelistvost a Suverenitu". To ie jádro Putinova sdělení: arrnáda bude posilovat, b.yt se t eba
bude Rusk_rr ekonomicky da it prachbídně Je,zl<tátkll t ebazab,tánit ruské slabosti za iakoukoliv cenu.

Ale nejde jenom o vnější hrozby: Putinova podpo_
ra doma je slabší, než semťtžepoďe rnfsledkťr voleb
na první pohled zdát.I poďe oficiilních statistik
získď prezident v Moskvě méně nežpolovinu hla_
s . Je p itom ztejmé,Žeprezidentovápopularíta

bude ďouhodobě klesat. Ukončeníp ed volbarni
uměle omezeného r sttr cén (nap . benzinu), konec
intenzirmí medíá]ní propagandy a bolestivé íefor_
my;které d íve nebop ozdéjip ijdou _ to vše budb
Znamenat trvďé oslabováni prezidénta a jeho poli_
tiky.Podpora armády se V tal<ové situaci m Že hodit

dvoinásgbně'
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