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DDobrozdania

Panoráma je už niekoľko rokov najlepším súhrnom analýz bezpečnostnej problemati-
ky na Slovensku, ale svojich čitateľov úspešne hľadá i v zahraničí. Spektrum sledovaných 
problematík je z roka na rok širšie, rovnako ako aj počet autorov jednotlivých príspevkov. 
Zdá sa, že to je zároveň jediná cesta, ako dostatočne priblížiť čitateľom tak komplexnú 
problematiku, akou je bezpečnosť. Som veľmi rád, že autori príspevkov, ako aj zostavova-
telia tejto publikácie nezúžili priestor svojho záujmu len na niektoré aspekty bezpečnosti, 
ako sme toho svedkami  pri mnohých iných. Práve mnohostrannosť pohľadu na obranu 
a bezpečnosť v globalizovanom svete robí z Panorámy osobitný projekt využiteľný nielen 
pre bezpečnostných expertov, študentov, ale i politikov a iných aktérov bezpečnostnej ko-
munity. Výber tém podrobovaných skúmaniu ako aj dôvetok „implikácií pre Slovensko“ za 
každou kapitolou sú dôležitým a jedinečným prvkom, ktorý podčiarkuje význam diskusie 
bezpečnostnej problematiky  zo širšieho pohľadu, nezafixovaného na jednu krajinu či jeden 
región. Zostavovateľom sa periodicitou vydaní podarilo zachytiť nielen dynamiku vývoja 
bezpečnostného prostredia, ale aj dôležité trendy a tendencie, ktoré môžu lepšie napovedať 
o prípadnom posune v tomto prostredí v budúcnosti.

martin Fedor,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

v rokoch 2003-2006 štátny tajomník a minister obrany Slovenskej republiky

Vzájomná edukácia odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany prispieva k systematic-
kému rozvoju a kvalitatívnemu rastu bezpečnostnej komunity štátu. Panoráma vytvára 
unikátnu platformu pre výmenu expertných názorov, hodnotiacich úsudkov a analýz sú-
časných aj budúcich bezpečnostných javov a procesov, cez prizmu politiky a konania kľúčo-
vých aktérov medzinárodných vzťahov v rôznych regiónoch sveta. Publikácia významným 
spôsobom obohacuje bibliografické pramene aj pre študentov vysokoškolského a ďalšieho 
vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a preto si za-
slúži našu aktívnu podporu a pozornosť.

brigádny generál miroslav Kelemen, 
rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Panoráma je unikátny edičný projekt. Ponúka nielen kvalitnú reflexiu kľúčovej medzi-
národnej bezpečnostnej agendy a bezpečnostnej politiky SR, ale zároveň i obraz o stave 
výskumu a vývine uvažovania v tejto oblasti na Slovensku. Ak bude chcieť niekto o desať ro-
kov vedieť aká situácia bola v medzinárodnej bezpečnosti a aká bola bezpečnostná politika 
SR v roku 2008, siahne po tejto knihe. To nemožno povedať o každej knihe, ktorá vychá-
dza v roku 2008. Gratulujem editorom i autorom a teším sa na ďalšie ročníky Panorámy. 

alexander Duleba, 
riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 

Edícia Panoráma patrí k najvýznamnejším počinom po vstupe Slovenskej republiky 
do NATO a EÚ pri aktivizácii, kultivácii a rozširovaní intelektuálneho potenciálu malého 
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štátu, ktorý na seba prevzal nielen regionálnu, ale i globálnu spoluzodpovednosť za udržia-
vanie a upevňovanie medzinárodnej bezpečnosti, pri rozmýšľaní o bezpečnosti, pri včasnom 
anticipovaní nových rizík a hrozieb a pri koncipovaní adekvátnych politických stratégií. aj 
Panoráma 2008 prináša celý rad nových a zaujímavých pohľadov na aktuálne i potenci-
álne bezpečnostné hrozby a riziká v piatich priestoroch a na možnosti ich riešenia. Budú 
podnetom na ďalšie diskusie a analýzy a spolu s predchádzajúcimi ročníkmi Panorámy aj 
prepotrebnou študijnou literatúrou pre odborníkov, študentov i občianskych aktivistov.

Peter Weiss,
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity,

v rokoch 1998-2002 predseda zahraničného výboru NR SR

Z môjho pohľadu vytvára publikácia Panoráma veľmi prínosnú a efektívnu formu 
zastrešenia debát slovenskej bezpečnostnej komunity. Spája aktivity a znalosti ľudí, kto-
rí rôznymi formami prispievajú k utváraniu postoja spoločnosti k bezpečnostnej politike 
a ku kontinuálnemu procesu tvorby obrannej a vojenskej politiky Slovenskej republiky. Ak 
sa na tieto veci pozrieme z pohľadu posilňovania demokracie v štáte a procesov civilného 
riadenia a kontroly ozbrojených síl, ide o veľmi významný prínos, už kvôli tomu, že spája 
odborníkov zo štátnej a mimovládnej sféry, ale aj ľudí z rôznych sfér praxe, s akademic-
kými odborníkmi. Preto sa držme vytvorenej tradície a snažme sa všetci prispieť k vzniku 
ďalších ročeniek Panorámy.

michael Petráš,
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR

Poskytovanie vedeckých informácií patrí medzi nevyhnutné predpoklady dlhodobej 
tvorby kultúry zodpovedného politického rozhodovania. Závažnosť tejto potreby priro-
dzene vystupuje do popredia v mladých štátoch, alebo v krajinách s novozískanou slobo-
dou, ktoré si musia prácne budovať aj vedomie vlastných dlhodobých cieľov zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky. Panoráma predstavuje poskytovaním expertných a objektívnych 
podkladových materiálov neprehliadnuteľný príspevok k plneniu tejto úlohy už po niekoľko 
rokov. Jej autori si zaslúžia uznanie a všestrannú podporu v pokračovaní tohto projektu. 

mgr. Tomáš Zálešák, PhD.,
katedra politológie

Filozofická fakulta trnavskej univerzity v trnave

Panoráma je nielen hutným a prehľadným zhrnutím a vysvetlením najdôležitejších 
udalostí a trendov v globálnom bezpečnostnom prostredí, ale aj praktickou príručkou pre 
tých, ktorí nemajú čas dopodrobna sa venovať dianiu, javom a aktérom na bezpečnostnej 
scéne v rozličných kútoch sveta. Pre novinára je vítanou a praktickou pomôckou na rýchle 
zorientovanie sa v súvislostiach a kontexte diania, lebo je veľká šanca, že čosi o akejkoľvek 
kríze alebo o momentálne problémovom regióne nájde práve v Panoráme.

Peter Stano,
redaktor zahraničného spravodajstva, Slovenský rozhlas
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Vážení čitatelia,

tento zborník nadväzuje na predošlé Panorámy, ale je iný – líši sa pôvodom, zame-
raním, štruktúrou i obsahom. 

Panorámu sme po prvýkrát skoncipovali v mimovládnom a teda o čosi nezávislej-
šom prostredí. Snažíme sa o mapovanie a formovanie (nielen) česko-slovenského bez-
pečnostného diskurzu. Zároveň chceme vytvoriť súbor študijných textov pre prípadných 
záujemcov o problematiku bezpečnosti z pohľadu rôznych spoločenských vied. 

Recenzné konanie sme obohatili o ďalšiu úroveň, o anonymné recenzie príspevkov. 
Každý text musel prejsť anonymným aj otvoreným recenzným konaním a zároveň 
uspieť pred redakčnou radou a editormi. To pochopiteľne viedlo k zníženiu počtu uve-
rejnených príspevkov, ale veríme, že ich kvalita je vyššia. 

Opustili sme doterajšie členenie zborníka a usporiadali príspevky do piatich voľ-
ných okruhov: transatlantický priestor, postkomunistická stredná a východná Európa, 
postsovietsky priestor, Blízky východ a Afrika, Ďaleký východ. Obohatili sme zborník 
o nové formáty textov: nájdete tu rozsiahle i kratšie teoretické štúdie (texty Mareka 
Jakoubka a Alžbety Kavkovej o rómskom a slovenskom nacionalizme, text Ľubomí-
ra Tokára o unipolarite), detailné etnografie (texty Filipa Tesařa a Richarda Celdera 
o albánskych a čečenských povstaleckých hnutiach) či eseje praktikov z oblasti (medzi)
národnej politiky (zamyslenie Igora Slobodníka nad budúcnosťou NATO, prezentácia 
pohľadu nemeckej sociálnej demokracie na Blízky východ od Waltera Kolbowa). Stret-
nete sa tu s textami politológov, antropológov,  sociológov, orientalistov, sinológov, po-
litikov, diplomatov, štátnych úradníkov, mediálnych teoretikov či vojenských praktikov.

Uvedomujeme si, že primárnym jazykom bezpečnostného diskurzu je angličtina. 
Každý príspevok preto obsahuje anglický abstrakt a kľúčové slová. Umožnili sme au-
torom ponechať citácie z anglických originálov v pôvodnej podobe a jeden príspevok 
(Jasmin Porobic) je v anglickom jazyku. 

Veríme, že vás trojjazyčná Panoráma osloví, inšpiruje, pomôže pri práci alebo za-
riaďovaní knižnice.

Ľubomír Lupták
Róbert Ondrejcsák

Tomáš Valášek
editori

Príhovor editorov P
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PPríhovor

Dear readers,

In this age of globalization, security threats even in geogra-
phically remote areas affect the whole international communi-
ty. Only a solidarity and harmonious approach to settlement of 
international conflicts can guarantee effectiveness. Only by pre-
serving its cohesion can the North Atlantic Alliance be effective 
and politically attractive to new states aspiring to membership. 
Only by speaking with one voice on security issues can the sta-

tes of the European Union legitimize  the institutional changes elaborated in the Lisbon 
Treaty. Without such unity among the member states, any change would amount to 
a mere facade. 

The Visegrad states face a stark choice: either become actively involved in countering 
the threats, or withdraw under the pretext of insufficient strenght. Poland have chosen 
the former option, being convinced that it is the optimum way of enhancing our own 
security. We are glad that the V4 countries think alike. As responsible members of the 
North Atlantic Alliance, we are providing proof of our  allied credibility. 

That is the reason why joined the allied ISAF operation in Afghanistan, where we 
are assuming responsibility for the security of one of the provinces (Ghanzi). The same 
motives guided our involvement in the EUFOR operations in Chad. Furthermore, many 
of our soldiers are serving with other UN missions.  

We are tightening with our EU partners in the framework of the European Security 
and Defence Policy. Together with Slovakia, Lithuania, Latvia and Germany, we  are 
establishing a joint Battle Group and planning to make it operational. 

At this point, Poland wish to reassert emphatically that the MD system is a purely 
defensive system and does not pose a threat to anyone, including our neighbours. If any-
one claims otherwise, he is doing that to find his own actions. 

Panoráma is great source of information, supply of information if overwhelming. 
It shows different point of view those of politics, military, independent and academic 
experts. Professional discussion about global security and democracy is needed and this 
book creates a forum to do that.

I believe that Panoráma is a great help to embassies and other institutions.

H.E. Andrzej Krawczyk
The Ambassador of the Republic of Poland to the Slovak Republic
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Transatlantický priestor

a.
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Mojich „Sedem rokov s NAtO“, z ktorých päť som pôsobil ako 
predstaviteľ Slovenska v Severoatlantickej rade, teda v jeho naj-
vyššom rozhodovacom orgáne a obzretie sa v horúcom lete 2008 za 
tým, do akej aliancie som v roku 2003 „vstupoval“, ale predovšetkým, 
do akej aliancie na jar roku 2004 vstupovalo Slovensko, môže aj inak 
obozretného človeka vyprovokovať k úvahe, kam sa môže NAtO 
posunúť o ďalších päť rokov. 

Ako teda bude vyzerať aliancia v strednodobom výhľade, keď za-
vŕši „beatlesovských“ šesťdesiatštyri? 

Napriek dynamike zmien spätne rámcovaných prijatím Strategic-
kého konceptu NAtO z roku 1999 prevláda očakávanie, že transfor-
mácia, ktorou aliancia prejde v nasledujúcom desaťročí, bude musieť 
byť ešte hlbšia. 

Ako desať najdôležitejších zmien v prvej polovici nasledujúceho 
desaťročia vidím... 

...predovšetkým alianciu disponujúcu v roku 2013 novým stra-
tegickým konceptom, v ktorom autentickejšie odrazí bezpečnost-
né prostredie po 11. septembri 2001, ale aj vnútorné ponaučenia 
z „prípadu Irak“ a „prípadu Afganistan“. pripomeniem, že práca na 
aktualizácii tohto dokumentu zakaždým stimuluje to najhlbšie stra-
tegické uvažovanie v hlavných mestách i sídle aliancie. Výsledkom je 
potom konsolidovanie zmyslu jej jestvovania i obnovenie jej politic-
kého vlastníctva, keďže dokument prijmú hlavy štátov a predsedovia 
vlád. Súčasťou takto revitalizovaného fundamentu je v prípade po-
liticko-vojenskej organizácie stanovenie reálnej úrovne jej ambície, 
nové definovanie či potvrdenie poslania NAtO, určenie jej miesta 

SEVEroaTLanTICKá 
aLIanCIa, PoHĽaD
Za HorIZonT

abstract: naTo: BEYonD THE HorIZon
The author, drawing upon his seven-year experience in the North Atlantic Council, presents his view 
of 10 most important changes awaiting NAtO within the first half of the next decade, including a new 
Strategic Concept, France’s reintegration into military and command structure, improvement of NA-
tO-Eu and NAtO-uN relations, public announcement of withdrawal from Afghanistan, shifts in 
NAtO operations in the Balkans, and ukraine in MAp. 

Keywords
NAtO, future, change, strategic vision, military capabilities, operations, reintegration, withdrawal, 
MAp, Balkans, Afghanistan, ukraine

aUTor: IGor SLoBoDnÍK 
oPonEnT: ĽUBomÍr LUPTáK

1.
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v medzinárodnom systéme, ktorý v 21. storočí vykazuje viaceré ne-
dokonalosti.

....po druhé, ukončenie reintegrácie Francúzska do vojen-
skej a veliteľskej štruktúry naTo. Viac než dramatické zmeny 
na vojenskej či operačnej strane aliancie (Francúzsko je v NAtO 
významným, aj vojenským hráčom, hoci stálo mimo kolektívneho 
obranného plánovania) možno očakávať zmenenú klímu, vyššiu 
mieru kohézie, „mierové dividendy“ plynúce zo stavu, v ktorom sa 
Francúzsko cíti rovnako komfortne v NAtO ako v Európskej únii. 
už nástup novej francúzskej administratívy pred letom 2007 ukázal, 
o koľko je aliancia akčnejšia, keď sa zhoda medzi jej najvplyvnejšími 
členmi dosahuje priamočiarejšie

...po tretie, staneme sa svedkami – aj ako jedného z vedľajších pro-
duktov francúzskeho návratu do aliancie – výrazného zlepšenia 
vzťahov predovšetkým medzi naTo a EÚ, ale aj medzi alianciou 
a oSn. Medzi-inštitucionálna spolupráca NAtO-EÚ, či presnejšie 
jej atrofia, sa stáva pri komplikujúcom sa politickom a operačnom 
kontexte, v ktorom obe pôsobia, neudržateľnou. Akcieschopnosť 
západnej časti medzinárodného spoločenstva pri dosahovaní širších 
ako len vlastných cieľov, jeho autorita pri presadzovaní už spome-
nutej a potrebnej obnovy medzinárodného systému môže povýše-
ním vzťahov dvoch bruselských organizácií na strategickú úroveň 
len vzrásť. Aliancia sa zároveň stala najvýznamnejšou medzinárod-
nou organizáciou pôsobiacou s mandátom BR OSN – a voči OSN 
často v režime „outsourcingu“ – v oblasti mierových operácií a mi-
sií. Dnešný stav (leto 2008) sporadických kontaktov medzi NAtO 
a OSN nezodpovedá realite v teréne troch kontinentov. 

...po štvrté, verejné oznámenie zámeru odísť z afganistanu 
spolu s naznačením časových rámcov. Aliancia to urobí spôso-
bom, ktorý nedá zámienku obviniť ju zo slabosti, afganské politic-
ké i bezpečnostné štruktúry budú musieť byť natoľko robustné, aby 
dokázali zaručiť samo-udržateľnosť štátu (a ak použijem analógiu 
z Iraku, „hrozba stiahnutím“ sa môže stať významným vonkajším 
stimulom pre prejavenie silnejšieho domáceho vodcovstva). Či sa 
nám to páči alebo nie, operácia ISAF je medzičasom vnímaná ako 
existenciálna pre NAtO, a preto jestvuje množstvo dobrých vnútor-
ných i vonkajších dôvodov, aby aliancia svoj odchod z Afganistanu 
starostlivo manažovala. NAtO bude z Afganistanu odchádzať s vý-
znamným ponaučením: pôsobenie medzinárodného spoločenstva 
v tejto krajine ukazuje nevyhnutnosť zásadne iného, tvorivejšieho, 
celistvejšieho prístupu všetkých aktérov k budúcim prípadom post-
konfliktnej obnovy a stabilizácie v duchu konceptu komplexného 
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prístupu. Ďalšou opodstatnenou a podstatnou predpoveďou na po-
zadí afgánskej skúsenosti je „introvertnejšie“ NAtO, aliancia viac sú-
stredená na vedenie vnútornej transformácie, aliancia potvrdzujúca 
platnosť článku 5 o kolektívnej obrane územia spojencov, a zároveň 
– čo nie je v protiklade - aliancia vnímavejšia k svojmu bezprostred-
nému bezpečnostnému okoliu: dokončujúca balkánsku agendu, an-
gažovaná v riešení európskych zamrznutých konfliktov, empatickej-
šia k hrozbám prichádzajúcim spoza Stredozemného mora.

...po piate, utlmenie operačných úloh aliancie na Balkáne a na-
opak čo najširšie využitie jej politického inštrumentária voči re-
giónu. popri medzičasom troch etablovaných členoch aliancie zo 
Západného Balkánu (Albánsku, Chorvátsku a Macedónsku) vidím 
Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu v posledných kolách predvstu-
pového Akčného plánu členstva (MAp) a chcem veriť, že vidím aj 
Srbsko normalizujúce svoj vzťah s NAtO, zatiaľ čo kosovo už do 
roku 2013 obsadí „predbiehací“ pruh k členstvu.

...po šieste, Ukrajina už funguje ako účastník maP, v praxi be-
rúc za slovo lídrov aliancie, ktorí ju na jar 2008 spolu Gruzínskom 
politicky nedvojzmyselne označili za budúceho spojenca – a mož-
no, len zdanlivo paradoxne, bude hlavným dôvodom pre pozvanie 
ukrajiny do MAp práve to, pre čo som v otázke gruzínskej kandida-
túry skeptickejší. 

...po siedme, do roku 2013 prejde zmenou koncept partner-
stiev ako najvýznamnejšieho „postudenovojnového“ rozhrania 
interakcie aliancie so zvyškom sveta (Euroatlantická partnerská 
rada, Stredomorský dialóg, Istanbulská iniciatíva spolupráce, „noví“ 
partneri, komisia NAtO-ukrajina, Rada NAtO-Rusko...). partner-
stvá ostanú založené na vnútornej i vonkajšej sebadiferenciácii, pre-
to naprieč jednotlivými formátmi viac a viac uvidíme na jednej stra-
ne už spomenuté krajiny ašpirujúce na členstvo v aliancii, na strane 
druhej sa bude čoraz nástojčivejšie hlásiť o slovo kategória nových 
partnerov definovaná menej tým, či pochádzajú z euroatlantického 
priestoru, a viac tým, či sú „ochotní a schopní“ podporiť operácie 
a misie aliancie.

...po ôsme – do roku 2013 NAtO ešte sebavedomejšie a kompe-
tentnejšie vstúpi do agendy nevojenských ohrození, ako sú obra-
na pred útokmi proti informačným sieťam, energetická bezpečnosť 
či dokonca klimatické zmeny. Aliancia – aj v súlade s tézou o raste 
jej spolupráce s inými medzinárodnými a regionálnymi organizácia-
mi – však bude musieť ešte presnejšie určiť pridanú hodnotu, nájsť 
možnosti komplementarity s inštitucionálnymi hráčmi, ktorí dispo-
nujú prvotnou expertízou a zodpovednosťou v tej-ktorej oblasti. 

1.IGOR SLOBODNÍK 
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...po deviate, nie, nemyslím si, že do 2013 možno realisticky oča-
kávať zmenu v podobe preklenutia technologického či doktrinálne-
ho zaostávania európskych spojencov za uSA, jestvujú však viaceré 
priaznivé náznaky toho, že toto zaostávanie sa nebude prehlbovať. 
Ak platí, že v súčasnej ekonomickej „blbej nálade“ nemôžeme oča-
kávať rast národných výdavkov na obranu, pre podporu tohto tvrde-
nia sa možno odvolať okrem iného na tlak Francúzska na posilnenie 
európskych obranných spôsobilostí v rámci celkovej dynamizácie 
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, ako aj na zaujímavé bonusy, 
ktoré prinesie (môže priniesť) harmonizovaný vzťah medzi alian-
ciou a úniou, osobitne v oblasti expedičných síl (Sily reakcie NAtO 
a Bojové skupiny EÚ) a mnohonárodných iniciatív v prospech mo-
dernizácie vybraných skupín zbraňových systémov. 

...a napokon, po desiate, hoci neočakávam zmeny dotýkajúce sa 
zásady v konečnej fáze rozhodovať na základe konsenzu (na to som 
sa až príliš často presvedčil o jej nedotknuteľnosti), aliancia s člen-
stvom pomaly trojnásobne prevyšujúcim početnosť, na ktorú sú 
stavané jej mechanizmy, ale čo je možno ešte dôležitejšie, aliancia 
s členstvom rozširujúcim hranice spoločného „ideového“, skúse-
nostného (nie však hodnotového) základu, sa čoskoro bude musieť 
tvorivo zaoberať konzultačnými a rozhodovacími procesmi. 

Ak sa osobnú skúsenosť s alianciou pokúšam využiť na extra-
polovanie zmien, ktorými prejde v strednodobom výhľade, chcem 
okrem iného zdôrazniť rokmi,, v bruselskom Evere,, nadobudnutú 
dôveru v „inteligenciu“ tohto „organizmu“, teda jeho otvorenosť voči 
podnetom aj z vonkajšieho prostredia a schopnosť zachovať vlastnú 
funkčnosť a význam, okrem iných aj pre Slovensko.

Zároveň sa spolieham na zhovievavosť čitateľa – obmedzil som sa 
na kvalifikovaný odhad tých zmien, nad ktorými budú mať spojenci 
viac či menej plnú kontrolu – predpovedanie bezpečnostných me-
gatrendov, napríklad kvality vzťahov euroatlantického okruhu s arab-
sko-islámskym svetom, Čínou či Ruskom (hoci v nich aliancia zohrá 
úlohu prijímajúceho i rozdávajúceho) rád prenechám skúsenejším... 
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naTo – (nE)PoTrEBná 
aLIanCIa?

abstract: naTo – (Un)nECESSarY aLLIanCE
This article provides a somewhat skeptical perspective on the alliances in general, and NAtO, alleged-
ly the history’s most successful alliance, in particular. Such a perspective is sorely needed in Slovakia, 
where NAtO tends to be theoretically sidelined by an alleged foreign political consensus. After some 
definitions of alliances are provided, different utilities of alliance formation related to changes in in-
ternational system polarity are sketched out, focusing mainly on the decreasing value of formalized 
alliances in the current – unipolar – setting. Various theoretically derived insights relating to NAtO 
enduring the end of the Cold War are briefly discussed, with a special focus on the asymmetric nature 
of NAtO alliance. Then, the concept of alliance entrapment and states’ vital interests is used in order 
to discuss the potential downsides of alliance membership for Slovakia.
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NAtO, alliances, NAtO enlargement, entrapment, vital interests, alignment patterns, polarity, asym-
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2.

Úvod

NAtO je v konvenčnom ponímaní príkladom najúspešnejšej 
aliancie v histórii – dokázalo zabrániť tomu, že zo Studenej vojny sa 
nestala horúca, ako aj zrejme nadobro odstrániť obavy európskych 
štátov zo seba samých1, čo prispelo k stabilite západnej polovice 
európskeho kontinentu v druhej polovici 20. storočia a spolupod-
písalo sa na úspechu procesu európskej integrácie v EÚ. po skončení 
Studenej vojny NAtO nielenže nezaniklo ako mnohí predvídali, ale 
dokázalo sa adaptovať na zmenené prostredie. Navyše sa od konca 
Studenej vojny rozšírilo o 10 nových členských štátov a 2 ďalšie do-
stali v apríli 2008 pozvánku za členov. Členstvo v NAtO sa stalo 
v 90. rokoch ambíciou zahraničnej politiky SR, ale nedostatočne 
bola reflektovaná skutočnosť, či permanentne sa meniace NAtO 90. 

1 Kľúčová myšlienka na margo 
účelu aliancie ako prostriedku, 
ktorý bráni renacionalizacii ob-
ranných politik štátov. V podsta-
te vedľajší produkt kolektívneho 
plánovania síl – pozn. Daniel 
Dom.
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rokov je tou alianciou, o vstup do ktorej sme sa snažili na úplnom 
začiatku. Napokon, udalosti povedzme od roku 1999 cez rok 2001 
a 2003 ukázali, že NAtO je „pohyblivý cieľ“ – preto je smutné, že 
snaha o kritický prístup nedokáže preraziť deklarovaný zahranično-
politický konsenzus najväčších politických síl v SR. 

Článok je štruktúrovaný nasledovne. Nasledujúca časť je venova-
ná pojmu aliancia, ďalšia premenlivému významu aliancií v závislos-
ti od štruktúry medzinárodného systému. Nasledujúca časť sa týka 
teoretických vysvetlení pretrvania NAtO po Studenej vojne a po-
sledná je venovaná implikáciám pre SR.

aliancie vo všeobecnosti

„Aliancie,“ tvrdí Martin Wight (1977:122), „nie sú priateľstva-
mi medzinárodnej politiky“. tento citát ilustruje istý aspekt aliancií, 
ktorý je často zatlačený do úzadia a ku ktorému sa vrátime nižšie. Ak 
však aliancie nie sú priateľskými partnerstvami, čím vlastne aliancie 
sú? Glenn Snyder (1997:4) ich definuje nasledovne: „Aliancie sú 
formálne združenia štátov pre použitie (alebo nepoužitie) vojenskej 
sily za špecifických okolností proti štátom mimo ich vlastného člen-
stva.“ Aliancie sa zároveň líšia od spojenectiev (angl. alignments). 
podľa Jamesa Morrowa (1991:906) k spojenectvám dochádza, keď 
štáty „zladia svoje aktivity, aby sledovali spoločný záujem v prítom-
nosti bez implikácie koordinácie svojho konania v budúcnosti“, kým 
aliancie obsahujú „sľub budúcej koordinácie medzi spojencami.“ 
Aliancie sú takpovediac zväzky z nutnosti, vynútené prítomnosťou 
anarchického usporiadania medzinárodnej politiky, ktorá u štátov 
vyvoláva snahy o zabezpečenie prežitia vlastnými silami (svojpomoc-
ne). Vzhľadom na to, že moc je v medzinárodnom systéme rozdele-
ná nerovnomerne, často je nemožné spoliehať sa výlučne na vlastné 
zdroje. Neschopnosť postarať sa o vlastnú bezpečnosť sa nemusí vy-
platiť, pretože „[V] medzinárodných záležitostiach ostáva konečným 
arbitrom sila“ (Waltz 1979:180), a teda tie štáty, ktoré toto poznanie 
ignorujú, robia tak na vlastné riziko. V prípadoch, keď vlastná moc 
nepostačuje na to, aby poskytla štátu pocit istoty a bezpečia, sú štáty 
nútené hľadať partnerov inde, aby tak spoločnými silami znížili mie-
ru neistoty a strachu z ohrozenia svojej bezpečnosti inými aktérmi 
a pripravili sa na najhorší možný scenár. Vznik aliancie je reakciou 
na skutočnú alebo pociťovanú hrozbu2 a jeho cieľom je zvýšiť zdroje, 
ktoré sú k dispozícii na potlačenie alebo elimináciu hrozby. V prie-
behu histórie aliancie spravidla vznikali po začatí ozbrojeného kon-
fliktu a šlo o prísľub postupu proti spoločnému nepriateľovi, až v 20. 

2 Pri tvorbe aliancie je skôr re-
levantné, či je niečo za hrozbu 
pokladané alebo deklarované. 
Konečný arbiter „skutočnosti“ 
hrozby sa do procesu tvorby 
aliancie predsa len nezapája. 
Nieto inej „skutočnosti“ ako 
pociťovanej. Vznik aliancie 
však nemusí byť reakciou na 
konkrétnu hrozbu, ale môže 
byť vyjadrením pohybov v hie-
rarchii v procese „socializácie“ 
štátov (presun z druhej do prvej 
„štátnej ligy“) – ak berieme ako 
„vznik“ aliancie aj „integráciu“ 
do nej – pozn. Jakub Kavka.

2. NATO – (NE)POTREBNÁ ALIANCIA?
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storočí došlo k pokusom o inštitucionalizáciu v podobe systémov 
kolektívnej obrany, ktoré predstavujú „permanentnú potenciálnu 
alianciu proti neznámemu nepriateľovi a ... v mene neznámej obete“ 
(Ruggie 1993:569). Na rozdiel od Snyderovej definície je záväzok 
pomoci nie špecifický, ale univerzálny a recipročný.

Vráťme sa späť k citátu, ktorý otvoril túto časť. „Aliancie sú vy-
tvárané štátmi, ktoré majú niektoré, ale nie všetky svoje záujmy, 
spoločné. Spoločný záujem je zvyčajne negatívny: strach z iných štá-
tov. Divergencia nastáva, keď sú v stávke pozitívne záujmy“ (Waltz 
1979:166). V anarchii neexistuje dokonalá zhoda záujmov medzi 
rôznymi štátmi – ak by existovala, potom by nebol problém zlúčiť 
svoje fragmentované sily splynutím, čím by došlo k posilneniu ich 
pozície v systéme. „Dokonca aj s najväčším tlakom zvonku má jed-
nota aliancií ďaleko od úplnosti“ (Waltz 1979:167). keď sú však 
vonkajšie štrukturálne tlaky anarchického prostredia silné, potom 
ohrozený štát nie je pri výbere partnerov prieberčivý a zvolí si aj ta-
kého, s ktorým ho nespája nič okrem toho, že stoja proti spoločné-
mu nepriateľovi. Dokladajú to príklady boja o holú existenciu, keď 
sa ohrozený štát dokáže v záujme prežitia spojiť aj so svojím inak 
úhlavným nepriateľom (Veľká Británia so ZSSR proti Nemecku po-
čas druhej svetovej vojny, uSA s Japonskom a Nemeckom po vy-
puknutí Studenej vojny).

aliancie a štruktúra medzinárodného systému

Výskyt aliancií v medzinárodnej politike patrí medzi historické 
konštanty a v každom historickom období sa dajú nájsť relevantné 
príklady. potvrdzujú tak skutočnosť, že stále existujú príležitosti, 
kedy je pre niektoré štáty účelné a vhodné spojiť sa s inými štátmi 
za účelom zníženia neistoty inherentne prítomnej v anarchickom 
prostredí medzinárodnej politiky, zvýšenia vlastnej bezpečnosti, 
alebo na odvrátenie alebo odstrašenie hrozby, predstavovanej inými 
štátmi. Aliancie sú vytvárané v každej možnej konfigurácií štruktúry 
medzinárodného systému, či ide o prítomnosť mnohých, dvoch, ale-
bo jednej veľmoci. Čo sa však mení, sú konkrétne dôvody vytvárania 
aliancií, ako aj spôsob, akým fungujú a aké stabilné sú3. 

aliancie v multipolarite

V multipolárnom prostredí, ktoré je charakterizované prítomnos-
ťou štyroch a viacerých veľmocí (tradičným historickým referentom 
je usporiadanie Európy do konca druhej svetovej vojny s piatimi veľ-

3 Mali by sme však zobrať do 
úvahy kvalitatívny rozdiel medzi 
alianciou za napoleonských 
vojen a v súčasnosti, rozdiely 
medzi NATO, spojeneckou 
alianciou za WWII a napríklad 
ODKB. Nie som si istý, či sú 
tieto „veci“ porovnateľné – vý-
znamne sa zmenili aj „štáty“, 
ktoré aliancie tvorili, spoločnos-
ti, ktoré tvorili „štáty“, kontext 
a charakter ich vzťahov, ako 
aj náplň „aliancovania“. Síce 
používame pre tieto javy jedno 
slovo, ale to samozrejme nemu-
sí znamenať, že sú totožné či 
dokonca podobné – pozn. Ľu-
bomír Lupták.

2.ĽUBOMÍR TOKÁR
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mocami), je miera neistoty prostredia vysoká, pretože vzhľadom na 
prítomnosť mnohých veľmocí nie je jasné, kto pre koho predstavuje 
najväčšiu hrozbu. počet možných konfliktných dvojíc sa s rastúcim 
počtom štátov rýchlo zvyšuje a preto zásadným problémom multi-
polárneho usporiadania je nemožnosť jasne predvídať a kalkulovať4 
budúci vývoj. každá z veľmocí si je však vedomá, že vzhľadom na 
relatívne rovnomerné rozdelenie moci si nemôže zlepšiť svoje po-
stavenie (a teda zvýšiť vlastnú bezpečnosť) vlastnými prostriedkami 
a mobilizáciou vlastných mocenských zdrojov. preto je nutné pozerať 
vôkol seba a hľadať si partnerov, ktorí by boli ochotní spojiť sa proti 
spoločne vnímanej hrozbe. Vytvorenie aliancie jednou skupinou štá-
tov núti ich protivníkov k vytvoreniu protialiancie z tých istých dôvo-
dov, z ktorých bola vytvorená aliancia proti nim. proces formovania 
aliancií v multipolarite je príkladom fungovania procesu mocenskej 
rovnováhy prostredníctvom tzv. vonkajšieho vyvažovania, ktoré 
označuje kombinovanie alebo agregovanie mocenských zdrojov po-
mocou aliančných partnerov. takáto situácia je však naďalej nestabil-
ná, pretože prípadné zbehnutie ktoréhokoľvek štátu (prechod z jed-
nej aliancie do druhej) hrozí zásadným spôsobom narušiť mocenskú 
rovnováhu v neprospech jeho pôvodných partnerov. preto je v záujme 
každej aliancie zabezpečiť stabilitu a súdržnosť svojej vlastnej aliancie, 
čo sa deje obmedzením vlastného manévrovacieho priestoru a zavia-
zaním sa svojim aliančným partnerom. V multipolarite podľa Waltza 
(1979:169) „umožňuje flexibilita spojenectva rigiditu stratégie alebo 
limitovanie slobody rozhodovania“. V multipolarite preto mimoriad-
nu dôležitosť získava proces udržiavania a manažovania aliancií. 

aliancie v bipolarite

V bipolárnom prostredí je situácia zásadne odlišná. tu existujú len 
dva štáty, ktoré sú výrazne mocnejšie než iné, preto len jeden dokáže 
vážne ohroziť druhý. priestor pre miskalkuláciu, ktorá je hlavným ri-
zikom multipolarity, je týmto radikálne zúžený – v systéme existuje 
len jedna konfliktná dvojica a nejestvuje neistota týkajúca5 sa iden-
tifikácie hrozby. Vzhľadom na asymetrickú distribúciu moci medzi 
dvojicou veľmocí a zvyšnými štátmi nie je možné zmeniť rozloženie 
moci kombináciou slabších štátov, berúc do úvahy priepasť v mo-
censkom potenciáli slabých a silných štátov. proces mocenskej rov-
nováhy prebieha aj v takomto usporiadaní, no mení sa jeho podoba. 
Na rozdiel od multipolarity, kde dochádza k vyvažovaniu vonkajšími 
prostriedkami, v bipolarite funguje proces vyvažovania vnútornými 
prostriedkami, t. j. mobilizáciou hospodárskych, technologických, 

4 Ale to je nemožné aj teraz, 
kedykoľvek (a to nekopem do 
neschopnosti až do poslednej 
chvíle predvídať koniec Stude-
nej vojny, skôr do ilúzie predví-
dateľnosti vývoja sociálnej rea-
lity ako takej) – pozn. Ľubomír 
Lupták.

5 „Existuje“. Stačí sa pozrieť na 
percepciu hrozieb a na nočné 
mory produkované bezpeč-
nostnými aparátmi za Studenej 
vojny na jednej i druhej strane. 
Skôr sa asi kvalita vzťahu polár-
nych veľmocí prelieva do rých-
losti produkcie hrozieb – pozn. 
Jakub Kavka.
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ľudských a vojenských zdrojov nachádzajúcich sa vnútri štátov. Alian-
cie sú napriek tomu vytvárané (môžu k tomu viesť rôzne dôvody), ale 
ich príspevok k bezpečnosti veľmocí je marginálny. Ak sú vytvorené, 
ide o nerovné alebo asymetrické aliancie s výrazne odlišným postave-
ním lídra aliancie (veľmoci) v porovnaní s ostatnými štátmi. Napriek 
tomu, že aliancie sú z bezpečnostného hľadiska pre veľmoci irelevant-
né, sú vytvárané primárne ako nástroj legitimity pre tú či onú veľmoc 
v sfére svojho vplyvu, ktorá zároveň vyžaruje imidž aliančného lídra 
navonok. Okrem toho aliancie v bipolarite demonštrujú politickú 
vôľu alebo odhodlanie lídra aliancie prispieť svojimi silami na obranu 
partnerov. Ďalšími dôvodmi vytvárania aliančných zväzkov v bipola-
rite môžu byť podobnosť politických režimov alebo geopolitická dô-
ležitosť teritória spojencov v globálnej stratégii lídra aliancie.

Nízka pridaná hodnota aliančných partnerov pre veľmoci sa 
prejavuje v spôsobe, akým sú koncipované aliančné doktríny alebo 
stratégie, a koho preferencie (ne)odrážajú. Vzhľadom na relatív-
nu nepotrebnosť spojencov majú najsilnejší hlas lídri jednotlivých 
aliancií, ktorí nie sú nútení zohľadňovať záujmy spojencov v takej 
miere, v akej je to nevyhnutné v multipolarite. „Rigidita spojenectva 
umožňuje v svete s dvoma mocnosťami flexibilitu stratégie a rozší-
renia slobody rozhodovania“ (Waltz 1979:170). Bipolárne veľmoci 
majú širší manévrovací priestor než veľmoci v multipolarite, v dô-
sledku čoho si môžu dovoliť ignorovať preferencie svojich partne-
rov. Napokon, hlavnú ťarchu konfliktu nesú tak či onak na vlast-
ných pleciach takmer osamote, bez prispenia ďalších a stabilita na 
globálnej úrovni, ktorá je takto vytvorená, predstavuje pre menších 
kolektívnych partnerov vítaný vedľajší produkt súperenia veľmocí. 
paradoxne, nemožnosť veľmocí ignorovať primárny mocenský kon-
flikt poskytuje aj menším a slabším štátom ich aliancie vyššiu slobo-
du konania. Môžu sa správať nezodpovedne, pokúšať sa o zblíženie 
s protivníkom, alebo nepodieľať sa primerane na nákladoch súpere-
nia. Môžu parazitovať ako „čierni pasažieri“ na kolektívnom statku 
bezpečnosti, produkovanom pre nich „im bližšou“ veľmocou. Aj keď 
sa nepodieľajú rovným či spravodlivým dielom na hradení nákladov 
mocenského boja, zo stability, mieru a odstrašenia čerpajú výhody 
pre seba.

aliancie v unipolarite

Logika aliančného správania v unipolarite je odlišná od bi- aj 
multipolarity. uvažujúc analogicky, aliancie sú v unipolárnom uspo-
riadaní pre dominantný štát ešte menej potrebné než v bipolarite 
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a multipolarite. pre užitočnosť aliancií platí nasledujúca nerovnosť:
u > B > M. Vzhľadom na rozdelenie moci definujúce príslušnú 

konfiguráciu štruktúry medzinárodného systému sú aliancie naj-
potrebnejšie v multipolarite, menej v bipolarite a najmenej v uni-
polárnej štruktúre, ktorá charakterizuje medzinárodný systém v sú-
časnosti a bude charakterizovať v najbližšej politicky relevantnej 
budúcnosti. Možno teda očakávať, že nové aliancie v unipolarite vy-
tvárané zo strany uSA nebudú, pretože by okliešťovali voľnosť kona-
nia dominantného štátu. Otázka prežitia, adaptácie a vývoja už exis-
tujúcich aliancií je úplne inou vecou, avšak mimoriadne dôležitou 
pre SR vzhľadom na jej (relatívne čerstvé) členstvo v NAtO. Dá sa 
konštatovať, že vzhľadom na absenciu závažného celosystémového 
konfliktu na spôsob Studenej vojny (ktorého veľmi slabou náhradou 
je tzv. „vojna proti terorizmu“) je miera slobody konania pre malé 
štáty väčšia než za bipolarity, teda sú limitované primárne svojimi 
obmedzenými mocenskými kapacitami (konštanta), nie podobou 
prostredia (v tomto prípade premenná). Limity ich konania pred-
stavuje dominantná veľmoc, ktorej nemá význam priečiť sa či konať 
explicitne proti jej záujmom. Malé štáty však majú možnosť chovať 
sa vo zvýšenej miere ako „čierny pasažieri“ a snažiť sa o „lacný nákup“ 
svojej bezpečnosti, ktorá je produkovaná ako vítaný vedľajší produkt 
snahy unipolárnej veľmoci o manažovanie systému v svetle svojich 
záujmov.

Dominantný štát stotožňuje svoje záujmy so záujmami celého 
sveta, čo je vzhľadom na jeho podiel relatívnej moci v systéme nie je 
nepochopiteľné. Rozsah záujmov malého štátu je, na druhej strane, 
omnoho užší – ako substantívne, tak geograficky – a primárne ide 
o to, aby zabezpečil svoju existenciu a nezávislosť (spravidla nechce 
nič viac), nie o snahu presadzovať sa oproti iným. 

unipolárna veľmoc má možnosť voľby, pokiaľ ide o budúcnosť 
aliancií, v ktorých je angažovaná. Je na rozhodnutí politických elít 
tohto štátu, či je v záujme ich krajiny, aby aliančné partnerstvá pretr-
vali a v prípade, že nie sú viac efektívne, môžu byť aliančné záväzky 
vypovedané. Je to druhá – slabšia – strana, ktorá potrebuje alianč-
ného partnera viac, nie veľmoc. preto je možné očakávať ústupky 
a väčšiu náklonnosť a ústretovosť voči požiadavkám veľmoci zo stra-
ny tých krajín, ktorým na aliancii záleží viac. Je však na veľmoci, ako 
odpovie a či je alebo nie je v jej záujme obmedzovať slobodu svojho 
konania nutnosťou brať ohľad na a prispôsobovať svoju politiku (čo 
i len minimálne) v rámci aliancií. Ak má aliancia pokračovať, musí to 
byť za podmienok výhodných pre veľmoc. unipolarita mení pomer 
prínosov a nákladov stavu nechať schopnosti dominantného štátu 
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zviazané v alianciách a tým pádom ich nechať potenciálne menej 
efektívne, než by to bolo v prípade jednostranného (unilaterálneho) 
alebo bilaterálneho postupu. .pohnútka aliančných partnerov „jaz-
diť načierno“ v aliancii preto má hmatateľné limity: ak tento proces 
prekročí isté hranice, bude pre lídra aliancie výhodnejšie postupovať 
unilaterálne a nenechať zviazať svoju moc6 vnútri aliancií. Možnosti 
ako hľadanie prípadných partnerov na ad hoc základe, alebo vytvá-
ranie tzv. koalícií ochotných štátov môžu byť za istých okolností pre 
veľmoc vhodnejším nástrojom v spektre možností, ktorými dispo-
nuje v porovnaní s postupom v rámci inštitucionalizovaných multi-
laterálnych aliancií. Nemal by nás preto prekvapiť odklon unipolár-
nej veľmoci od minulých návykov – unipolarita poskytuje motiváciu 
konať unilaterálne (alebo bilaterálne, ak je to nutné). Najväčšou 
brzdou pre plné prejavenie mocenských zdrojov unipolárnej moc-
nosti je multilaterálna aliancia. podstatou multilateralizmu je to, že 
„koordinuje správanie medzi troma a viacerými štátmi na základe 
zovšeobecnených princípov správania“ (Ruggie 1993:574). Samo-
zrejme, nejde o nutnosť a otázka voľby medzi unilaterálnym a mul-
tilaterálnym postupom je aj vecou rôznych politických preferencií 
domácich politických elít unipolárneho štátu (ako sa to dalo vidieť 
počas prezidentského súboja v roku 2004 medzi G. W. Bushom a J. 
kerrym a zrejme bude možné sledovať opäť medzi J. McCainom a B. 
Obamom v prezidentských voľbách 2008).

Prežitie naTo po Studenej vojne

pretrvanie, adaptácia a rozšírenie NAtO po Studenej vojne pred-
stavujú z perspektívy vyššie uvedeného prístupu k alianciám záhadu. 
V tejto časti uvedieme okrem očakávaní budúcnosti NAtO derivova-
ných zo štrukturálneho realizmu aj vysvetlenia dvoch iných teoretic-
kých prístupov: neoliberálneho inštitucionalizmu a konštruktivizmu.

pohľad na budúcnosť akejkoľvek aliancie z perspektívy realizmu je 
jednoduchý a priamočiary. Jediným tmelom, ktorý spája a drží členov 
aliancie pokope, je prítomnosť dominantnej hrozby, ktorá umožňuje 
dočasne (v záujme vyššej veci: prežitia) potlačiť sekundárne konflikty 
ich záujmov. Ako podotkol Waltz (1993:75): „Aliancia je organizova-
ná proti pociťovanej hrozbe. ... Ako môže aliancia vydržať pri absencii 
hodného oponenta?“ Zánikom hrozby alebo znížením jej naliehavos-
ti pominie aliančné puto, prevážia dovtedy druhoradé záujmy a pev-
nosť aliancie sa zníži, čo môže viesť k jej rozpadu a dokonca zániku. 
Inými slovami, prítomnosť hrozby predstavuje raison d´etre existen-
cie aliancie, absencia hrozby vedie k očakávaniu zániku aliancie. táto 

6 Spresnil by som prívlastkom 
„politickú moc“. Príklad 11/9 
a invokovania čl. V., keď USA 
nepotrebovali pomoc spojen-
cov, pretože vzhľadom na ich 
nízke výdavky na obranu, ich 
skromné spôsobilosti, atď. nepo-
trebovali platiť politickú daň pri 
uplatňovaní mechanizmu kolek-
tívneho rozhodovania v NATO. 
Jednoduchšie im preto bolo ísť 
samým – pozn. Daniel Dom. 
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logika viedla Waltza už v roku (1993:76) k tvrdeniu: „Dni NAtO nie 
sú spočítané, ale jeho roky áno“ a Mearsheimera k tvrdeniu, že „musí 
buď zmiznúť, alebo sa rekonštituovať na základe novej distribúcie 
moci v Európe. NAtO nemôže zostať také, aké bolo počas Studenej 
vojny.“ pretrvanie NAtO až do súčasnosti preto predstavuje zdan-
livé vyvrátenie užitočnosti realizmu7, avšak podľa nášho názoru sú 
vyššie uvedené tvrdenia popredných súčasných predstaviteľov štruk-
turálneho realizmu odrazom nedostatočne špecifikovaných pred-
pokladov a predovšetkým skepticizmu voči inštitúciám (en bloc, ale 
v tomto prípade konkrétne k bezpečnostným inštitúciám, kam pat-
ria aliancie). podľa Snydera je možné, aby aliančný zväzok vytvoril 
spoločný záujem spojencov, ktorý predtým neexistoval – záujem na 
udržaní tejto formy partnerstva – a dodáva (1997:22): „Aliancie ako 
dnešné NAtO môžu pretrvať štrukturálnu zmenu, ktorá logicky volá 
po ich rozpustení.“ prežitie NAtO dokumentuje centrálne postave-
nie uSA v súčasnej medzinárodnej politike a podľa Waltza „hovorí 
mnoho o americkej moci a vplyve“ a „ilustruje podriadenie medziná-
rodných inštitúcií národným účelom“, a to predovšetkým dominant-
ných štátov, ktoré ich vytvárajú a udržiavajú. NAtO existuje naďalej 
len preto, že jeho pretrvávajúca existencia je v záujme uSA. Ak by 
agenda NAtO neodrážala preferencie uSA, nemali by uSA záujem 
na tom, aby bola v NAtO viazaná ich dominantná moc. Inou líniou 
argumentácie je poukázanie na fakt, že od úplného začiatku plnilo 
NAtO súčasne viacero funkcií a malo „udržať Rusov von, Nemcov 
dolu a Američanov vnútri“. Skončením Studenej vojny odpadol prvý 
dôvod, ale naďalej pretrvávajú ďalšie dva, ktoré podľa Christophera 
Laynea navyše z historického hľadiska predchádzali Studenej vojne 
(Layne 2006:71-93). Inak povedané, uSA sa už pred plným prepuk-
nutím Studenej vojny snažili o upevnenie svojej hegemónie na eu-
rópskom kontinente, aby zabránili návratu bezpečnostného súpere-
nia medzi európskymi štátmi, ktoré viedlo k dvom svetovým vojnám, 
ale zároveň aby zabránili vzniku nezávislého európskeho mocenské-
ho pólu, ktorý by ohrozil ich postavenie vo svete. 

Liberálne zmýšľajúci autori jednak akcentujú špecifickú povahu 
NAtO ako inštitucionalizovanej aliancie, ktorá má povahu medziná-
rodnej organizácie a disponuje špecifickými inštitucionálnymi statka-
mi, ktoré umožňujú jej adaptáciu na zmenené podmienky (Wallander 
1999), jednak považujú NAtO za súčasť medzinárodného usporia-
dania vytvoreného uSA po roku 1945 (Ikenberry 2006). paradoxne, 
tiež uznávajú, že toto usporiadanie predchádzalo Studenej vojne a zá-
roveň by malo bezproblémovo prežiť jej koniec, no ich pohľad je viac 
optimistický, pokiaľ ide o postavenie a úlohu uSA v tomto usporiada-

7 Naopak, realizmus je veľmi 
užitočný, ale na skúmanie nie-
čoho iného ako „medzinárod-
ných vzťahov“, ktorých diskur-
zy a ich reprodukcia ukrývajú 
zaujímavé javy, ktoré by bez 
„dominantných“ (?) teórií nebo-
li viditeľné. Navyše je práve re-
alizmus pekným pohľadom do 
„štátneho sveta“, aspoň pokým 
v mysliach úradníkov prevažuje 
indoktrinácia vulgárnymi va-
riantmi realizmu – pozn. Jakub 
Kavka. 
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ní. Jedným z dôvodov pretrvávajúcej existencie NAtO je, že si touto 
alianciou uSA dobrovoľne zviazali ruky v bezpečnostnej oblasti, čím 
dobrovoľne otupili ostrie svojej moci a urobili ju pre ostatné členské 
štáty aliancie akceptovateľnou. uSA pri koncipovaní NAtO ukázali 
strategickú zdržanlivosť a reciprocitu, ktorá sa prejavuje v multilate-
rálnom charaktere NAtO na rozdiel od preferencie pre bilaterálne 
bezpečnostné dohody vo východnej ázii (s Japonskom a Južnou 
kóreou). NAtO je inštitúciou, ktorá zabezpečuje plynulý, otvorený 
a transparentný tok informácií medzi členskými štátmi, témy NAtO 
sú predmetom diskusie, čím aj slabšie štáty získavajú hlas. Inštituci-
onalizovaný konsenzuálny rozhodovací mechanizmus je ďalším prv-
kom, ktorý zmierňuje asymetrickú povahu aliancie a umožňuje slab-
ším štátom vystupovať voči uSA formálne ako rovný s rovným.

Vhodným konštruktivistickým konceptom, pomocou ktorého 
sa dá vrhnúť svetlo na prežitie NAtO, je termín pluralitné bezpeč-
nostné spoločenstvo. Ide o skupinu štátov (preto pluralitné, alterna-
tívnym je koncept amalgamovaného bezpečnostného spoločenstva 
v prípade, ak dôjde k zlúčeniu do jedného štátu), kde „existujú sku-
točné záruky, že členovia tohto spoločenstva nebudú proti sebe fy-
zicky bojovať, ale budú riešiť svoje spory nejakým iným spôsobom“ 
(Deutsch, cit. in Eilstrup-Sangiovanni 2006:69). Bezpečnostné spo-
ločenstvo je postavené na spoločnej (kolektívnej) identite jeho člen-
ských štátov, ktorá vedie k tomu, že obsah bezpečnostných záujmov 
je medzi nimi kompatibilný. V tomto ohľade sa dá hovoriť o existen-
cii transatlantického bezpečnostného spoločenstva medzi štátmi na 
oboch brehoch Atlantiku, ktorého inštitucionálnym vyjadrením je 
NAtO. Okrem toho konštruktivistický pohľad na NAtO zdôrazňu-
je aj posledné písmeno skratky, ktoré označuje skutočnosť, že NAtO 
existuje ako organizácia a v tomto sa líši od historicky bežných alian-
cií, ktoré boli inštitucionalizované len málo alebo vôbec. Ako kaž-
dá organizácia, aj NAtO môže fungovať nezávisle od vôle štátov, 
ktoré ho vytvorili (v tomto ohľade je tento prístup nekompatibilný 
s realizmom) a môže sa snažiť svojimi prostriedkami o reprodukciu 
vlastnej existencie napr. šírením noriem, na ktorých je postavené, do 
prostredia a tak socializovať nečlenské štáty a vplývať na to, akým 
spôsobom budú vidieť realitu a ako sa ju budú snažiť formovať. táto 
logika stojí v pozadí procesu rozšírenia NAtO o krajiny strednej 
a východnej Európy. Deficitom je predovšetkým prílišné abstraho-
vanie od kľúčových hráčov, ktorí rozhodujú o tom, či NAtO bude 
alebo nebude – v tomto prípade predovšetkým uSA. 
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naTo ako asymetrická aliancia

NAtO je príkladom par excellence aliancie medzi nerovnými 
partnermi alebo asymetrickej aliancie. problém s vysvetlením pre-
žitia asymetrickej aliancie medzi nerovnými partnermi sa dá vysvet-
liť upustením od vyššie uvedeného tradičného, no zároveň priveľmi 
zjednodušujúceho predpokladu, že primárnym dôvodom vzniku 
aliancie je agregovanie mocenských zdrojov. Mocný štát (líder alian-
cie) predsa nepotrebuje8 symbolické príspevky (materiálne, ľudské 
alebo finančné) slabších aliančných partnerov, čo ho teda motivuje 
k tomu, aby vytvoril alianciu so slabšími partnermi? konkrétnejšie – 
čo motivovalo uSA k rozšíreniu NAtO o tucet nových členov, z kto-
rých prakticky žiadny nebol z čisto vojenského hľadiska pre alianciu 
prínosom? Otázka je dôležitejšia o to viac, že sa týka bytostne aj SR 
a jej pôsobenia v rámci NAtO. 

James Morrow (1991) ponúka ako alternatívu k tradičnému mo-
delu vzniku aliancií, ktorý akcentuje spoločný záujem na eliminova-
ní hrozby prostredníctvom kumulácie mocenských zdrojov, model 
kompromisu medzi autonómiou a bezpečnosťou členských štátov. 
Z tohto pohľadu sledujú rôzne štáty svojím vstupom do aliancií rôz-
ne, ale kompatibilné záujmy. Morrow odlišnosť zachytáva vo dvoch 
dimenziách, vo veľmi podobnom duchu postupujú aj Morgan s pal-
merom (2006), ktorí používajú iné termíny (v zátvorke):
•	 bezpečnosť	(údržba	statu	quo)
•	 autonómia	(zmena	statu	quo).

Malé štáty sa snažia svojím vstupom do aliancií posilniť predo-
všetkým bezpečnosť, pričom najcennejšími v tomto ohľade sú silné 
štáty. Cenou, ktorú za to malé štáty platia, je strata časti svojej auto-
nómie, napr. prostredníctvom poskytnutia teritória partnerovi ale-
bo koordináciou svojej zahraničnej a prípadne aj domácej politiky. 
Na druhej strane veľké štáty disponujú už pred vytvorením aliancie 
so slabšími relatívne vysokou mierou bezpečnosti. Svojím vstupom 
do aliancie teda vymenia zníženie časti vlastnej bezpečnosti poskyt-
nutím bezpečnostných garancií slabým štátom, no zároveň zvýšia 
mieru svojho autonómneho konania, pretože si zabezpečia podpo-
ru malých štátov pri presadzovaní svojich vlastných záujmov. tento 
argument je zaujímavým rozšírením náhľadu o neidentických záuj-
moch členských štátov aliancií. Aplikujúc ho na NAtO a SR môže-
me povedať, že SR sa snahou o členstvo snažila zmraziť tie aspekty 
statu	quo,	ktoré	sú	z	jej	pohľadu	výhodné	(stabilizácia	hraníc,	kon-
solidácia demokracie, vojenské garancie proti reziduálnej hrozbe zo 
strany Ruska a pod.) výmenou za čiastočnú stratu slobody konania 

8 Potrebuje ich naopak čo 
najviac na to, aby mohol byť 
konštruovaný ako mocný – ak 
akceptujeme moc ako vyjedna-
nú, nie nejak metafyzicky danú. 
Na to, aby sociálnej entite bol 
priznaný sociálny štatút, potre-
buje istú kvalitu vzťahu s inými 
sociálnymi entitami, ktoré jej 
tento štatút priznajú. Hegemón 
bez trpaslíkov vzdávajúcich 
hold nie je hegemónom – 
pozn. Jakub Kavka.
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vo vzťahu k tým otázkam, ktoré dominantný aliančný partner po-
važuje za dôležité. Okrem toho uchopenie NAtO ako asymetrickej 
aliancie medzi štátmi s nerovnocenným mocenským potenciálom 
vysvetľuje aj to, prečo v našom diskurze NAtO = uSA. Logicky, 
uSA je kľúčovým štátom v NAtO, jediným skutočne silným v ňom, 
preto je z pohľadu malého štátu (to platí nielen v prípade SR) po-
trebné zamerať svoju pozornosť primárne na uSA ako na štát, ktorý 
rozhoduje o osude aliancie.

naTo a entrapment, životné záujmy Sr

Ak je pravdou, že záujmy aliančných partnerov sa plne neprekrý-
vajú, ako aj to, že rôzni partneri používajú alianciu na dosiahnutie 
rôznych cieľov, nehrozí, že aliancia bude použitá ako nástroj moc-
ných (ako sa obáva realizmus)? Jedným zo základných rizík mana-
žovania aliancie je anglický termín entrapment (chytenie sa do pas-
ce). „Entrapment,“ píše Glenn Snyder (1997:181), „znamená byť 
zatiahnutý svojimi záväzkami do vojny za záujmy spojenca, ktoré 
nie sú zdieľané.“ Okrem tejto podoby fenoménu existuje aj politická 
dimenzia polapenia sa do pasce, ktorá spočíva v diplomatickej pod-
pore spojenca vo veciach, ktoré sú mimo záujmu podporujúceho 
štátu. Entrapment je podľa Snydera funkciou viacerých premenných 
(Snyder 1997:182):
•	 spojencove	záujmy	v	konflikte	s	protivníkom;
•	 stupeň	dôvery	spojenca	v	(našu)	podporu;
•	 stupeň	bezstarostnosti	spojenca;
•	 rozsah	(nášho)	záväzku	a	závislosti	na	aliancii;
•	 stupeň,	do	ktorého	sú	(nami)	zdieľané	záujmy	spojenca.	

Vtiahnutie do vojny evokuje koncept životne dôležitých alebo 
vitálnych záujmov štátu, ktorých definícia súvisí s vojenským kon-
fliktom alebo nutnosťou nasadenia vojenských síl štátu: „Existujú 
isté veci, ktoré mocnosť považuje za nevyhnutné pre pretrvanie svo-
jej	nezávislosti;	toto	sú	vitálne	záujmy,	na	obranu	ktorých	pôjde	do	
vojny.“ (Wight 1977:85). podľa Wolfersa „sa neočakáva, že národy 
pôjdu do zbrane, ak nie sú v stávke záujmy, ktoré považujú za vitál-
ne“ (Wolfers 1962:173). Životne dôležité záujmy teda úzko súvisia 
s hrozbami, ktoré je možné odstrašiť, potlačiť alebo eliminovať vojen-
sky. Súčasný spôsob fungovania NAtO – príklon k tzv. „out-of-area 
operations“ nepokrytým článkom 5 Severoatlantickej zmluvy – pre-
ťal vzťah medzi obranou životných záujmov a použitím vojenských 
síl. to má mimoriadny dopad na malé členské štáty vrátane SR. 

Definícia záujmov je do istej miery produktom pozície štátov 
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v štruktúre medzinárodného systému. Odlišné umiestnenie ako 
keby „zafarbovalo“ optiku politických elít a vyberalo odlišné typy 
hrozieb v závislosti od miesta v štruktúre systému. Skrátka, super-
veľmoci definujú hrozby inakšie ako veľmoci a tie zasa odlišne od 
malých štátov. platí to navyše aj v situácii, keď rôzne umiestnené štá-
ty majú všeobecne kompatibilné záujmy ako medzinárodná stabilita 
a mier, otvorený ekonomický systém, boj proti terorizmu a šíreniu 
zbraní hromadného ničenia, pretože sa štáty líšia, pokiaľ ide o spô-
sob, akým si želajú navodiť žiaducu podobu prostredia. transatlan-
tické rozdiely medzi uSA a EÚ v oblasti pôsobnosti Medzinárodné-
ho súdneho tribunálu, kjótskeho protokolu, preventívneho použitia 
vojenskej sily sú v tomto ohľade veľavravné (Mowles 2004). Je viac 
než len zrnko pravdy (v inak skarikovanom obraze Roberta kagana) 
o tom, že Američania sú z Marsu a Európania z Venuše: mocenská 
pozícia v systéme do značnej miery spoluformuje vzťah k použitiu 
ozbrojenej sily (strategickú kultúru)9 na oboch brehoch Atlantiku 
(kagan 2003). pozícia v systéme ovplyvňuje aj definíciu relevant-
ných hrozieb. Európa sa vzhľadom na svoju nedostatočnú moc nau-
čila žiť s hrozbami a tolerovať ich, kým uSA ich prominentná pozícia 
neposkytuje subjektívne zvýšený pocit bezpečnosti – práve naopak, 
do popredia sa dostávajú v minulosti (v porovnaní so ZSSR) menej 
významné hrozby, pretože existuje pocit, že ich moc je dostatočná na 
to, aby svoju situáciu zmenili k lepšiemu a hrozby eliminovali, kým 
k tomu majú prostriedky. paradoxom je, že pocit zvýšenej prítom-
nosti hrozieb je subjektívne pociťovaný v dobe, ktorá je objektívne mi-
moriadne bezpečnou. Na dokreslenie: v multipolarite sú vzhľadom 
na rozptýlenú moc aj malé hrozby pociťované ako akútne, v bipola-
rite viedol globálny rozsah súperenia k tomu, že nepriaznivý vývoj 
kdekoľvek (na periférii systému, mimo kľúčových regiónov) bol kon-
štruovaný ako hrozba, aj keď nízka v porovnaní s dominantným kon-
fliktom medzi superveľmocami. V unipolarite niet zrejmého a jasne 
určeného protivníka, ale jednému štátu ostáva globálny rozsah zá-
ujmov, globálna prítomnosť a stotožňovanie medzinárodnej stabi-
lity s vlastnou bezpečnosťou – preto nepriaznivý vývoj kdekoľvek 
predstavuje potenciálne ohrozenie, čo je špecifický (a paranoidný) 
prípad bezpečnostnej dilemy ( Jervis 2006:11). pretože štáty konajú 
na základe pociťovaných hrozieb artikulovaných politickými lídra-
mi a nie „objektívnych“ hrozieb, môžu sa na bezpečnostnú agendu 
dostať aj marginálne hrozby. Nemožno popierať, že deštruktívnosť 
hrozby terorizmu (trebárs aj v spojení so zbraňami hromadného ni-
čenia) zďaleka nedosahuje ničivý potenciál toho, keby Studená voj-
na prerástla do horúcej10, s čím dokázala verejnosť uSA, Európy aj 

9 A naopak – kultúrne rysy for-
mujú pozíciu, presnejšie schop-
nosť prispôsobenia sa existu-
júcemu systému, schopnosť 
prisposobiť si systém, či vôbec 
konať v rámci systému. A to pla-
tí nielen v prípade USA – pozn. 
Jakub Kavka.

10 Je jasné, že výbuch jednej 
taktickej nálože v porovnaní so 
stovkou je neporovnateľný. Len-
že chýbajú nám obe skúsenosti. 
Ale v prípade, že Oklahoma, 
alebo aj taký Brazzavile by 
zmizli z mapy sveta, asi by sme 
sa rozlúčili s globálnym trhom*. 
V tomto by deštruktívnosť tero-
rizmu (?) bola oveľa vyššia, ako 
v prípade bipolarity, keď na-
vyše existovala aj ekonomická 
bipolarita. Alebo teda, o akú 
„deštruktívnosť“ nám ide? – 
pozn. Daniel Dom.
* Mám isté pochybnosti, či je 
„globálny trh“ závislý na exis-
tencii akéhokoľvek jedného 
mesta. Je možné, že by „zmiz-
nutie“ jedného mesta mohlo vý-
znamne narušiť „corporate ser-
vices complex“, ale na to, aby 
zmizla alebo sa výrazne naru-
šila celá sieť týchto komplexov, 
by bolo treba zmiznutie pod-
statne viac (západných) metro-
pol. S ohľadom na významnú 
deteritorializáciu a virtualizáciu 
ekonomických vzťahov je pre 
prípadných záujemcov naruše-
nie či zničenie globálneho trhu 
ťažkým orieškom. S odkazom 
na Saskiu Sassen (1996) im 
zostáva opäť len (studenovoj-
nové) „zničenie (super)veľmo-
cí“ diktujúcich globalizáciu 
ako výraz a zároveň dôsledok 
transformácie (západného) 
národného štátu – pozn. Jakub 
Kavka.
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ZSSR žiť niekoľko desaťročí. Je jasné, že unipolárna mocnosť na seba 
bude priťahovať nevôľu iných aktérov – či z dôvodu mocenskej pre-
vahy, globálnej prítomnosti, kultúrnej nadradenosti alebo samotnej 
jej identity, ako aj to, že protivníci budú používať nekonvenčné for-
my odporu: asymetrické vedenie vojny, vydieranie, terorizmus (stra-
tégie slabých). unipolarita zvyšuje mieru bezpečnosti, ale zároveň 
znižuje prah citlivosti na existujúce hrozby. Odpoveď na ne je však 
do značnej miery spôsobená domácou politikou uSA. predbežný 
záver vývoja po 11. septembri 2001 znie, že administratíva G. W. 
Busha neodôvodnene nafúkla alebo zveličila bezpečnostné hrozby 
medzinárodného terorizmu a zbraní hromadného ničenia (Fukuya-
ma 2007:66, 84). Odlišné vnímanie hrozieb a odlišná citlivosť na ne 
leží v pozadí sporu medzi niektorými štátmi EÚ a uSA, týkajúceho 
sa vhodného kurzu konania v zahraničnej a bezpečnostnej politike. 

počas Studenej vojny boli obe brehy Atlantiku spojené prítom-
nosťou dominujúcej hrozby v podobe ZSSR, ktorá stanovila reálne 
limity možnej divergencii ich záujmov. k nezhodám dochádzalo 
sporadicky, napr. v prípade suezskej krízy 1956, jomkippurskej voj-
ny 1973, ale určujúcim bol rámec Studenej vojny. Skončením hroz-
by puto poľavilo a na povrch sa dostali rôzne záujmy. V pozadí di-
vergencie záujmov môže ležať odlišné postavenie v štruktúre. podľa 
kagana uSA jedná z pozície silného, kým Európa z pozície slabého. 
Navyše, na povrch sa dostali aj hodnotové alebo ideologické rozdie-
ly v rámci transatlantického spoločenstva. 

Všeobecne sa rozpory medzi uSA a EÚ dajú opísať nasledovne: 
zhoda v cieľoch, nezhoda v spôsoboch/prostriedkoch. Ciele týka-
júce sa žiaduceho stavu medzinárodnej politiky sú vzájomne kom-
patibilné – ide o stav prostredia, Wolfersovými slovami o tzv. milieu 
goals. tie sú samotnou povahou mimo dosahu ktoréhokoľvek štátu 
konajúceho samostatne (unilaterálne). Ciele ako globálne rozšíre-
nie otvorených hospodárskych trhov, presadzovanie ľudských práv 
alebo štandardov civilizovaného správania, export demokracie ale-
bo boj proti chudobe či zmene podnebia sa nedajú dosiahnuť bez 
adekvátnej pomoci iných podobne zmýšľajúcich štátov, preto svo-
jou podstatou evokujú multilaterálne riešenia. Navyše, aj na vyššie 
uvedené globálne záujmy pozerajú uSA odlišne a myslia si, a to je 
ozvena kaganových myšlienok, že je možné aspoň čiastočne nastoliť 
žiaduci stav prostredia jednostranným, unilaterálnym konaním bez 
prispenia alebo proti vôli iných. 

Vráťme sa však späť k NAtO. Aby aliancia mohla existovať, je 
potrebné nájsť spektrum zdieľaných alebo kompatibilných záujmov, 
ktoré ju udržia pohromade. primárnym a tradičným je spoločný záu-
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jem na eliminácii vojenskej hrozby, nemusí to však byť len tento záu-
jem. Ako sme ukázali vyššie, NAtO doposiaľ prežilo preto, lebo uSA 
naďalej považujú jeho pretrvávajúcu existenciu za užitočnú. Iné člen-
ské krajiny NAtO môžu mať vlastné špecifické dôvody pre prežitie 
NAtO, ale dôležité je uvedomiť si, že kľúčovým hráčom sú v tomto 
prípade uSA. tie rozhodujú o tom, či mať alebo nemať NAtO ako 
fungujúcu inštitúciu. Nie všetky karty však majú v rukách len uSA. 
Štáty, ktoré si fungujúce NAtO cenia, môžu vyjsť v ústrety uSA, pri-
jať takú koncepciu aliancie a jej agendy, ktorá by zodpovedala prefe-
renciám uSA, a tak udržať NAtO relevantným. prakticky sa to v po-
slednej dobe prejavilo v podpore procesu rozširovania (bez pridanej 
vojenskej hodnoty a potenciálne negatívneho dopadu na rozhodo-
vací proces vnútri NAtO), rozriedení vojenskej dimenzie aliancie 
v prospech politickej či pri prebratí spôsobu vnímania sveta a hrozieb 
očami uSA v bezpečnostnej doktríne a koncepcii reformy NAtO 
ako aj síl rýchlej reakcie. po vojne v Iraku v roku 2003 a pociťovanej 
kríze v transatlantických vzťahoch sa objavilo zo strany think-tankov 
množstvo pokusov vdýchnuť aliancii nový život prostredníctvom 
identifikácie oblastí spoločného záujmu zdieľaného ako uSA, tak aj 
EÚ. Oblasti spoločného záujmu, identifikovanej v správe s názvom 
Renewing the Atlantic partnership, vytvorenej Council on Foreign 
Relations, boli tri (Independent task Force 2004:4-5):
•	 udržať	a	podporiť	naše	zdieľané	tradície	a	spoločenstvo,	ktoré	sa	
okolo	nich	sformovalo;

•	 odstrániť	alebo	aspoň	zneutralizovať	čokoľvek,	čo	by	mohlo	vysta-
viť	zdieľanú	bezpečnosť	a	prosperitu	riziku;

•	 pomôcť	 iným	častiam	sveta	vrátane	arabského	a	 islámskeho	sve-
ta podieľať sa na prínosoch demokratických inštitúcií a trhového 
hospodárstva.

podobne motivovaný dokument Brookings Institution z roku 
2005 nazvaný Compact between the united States and Europe 
identifikoval viacero geografických oblastí, v ktorých by sa mali uSA 
a EÚ snažiť nájsť spoločný postup. kým prvý z nich sa sústreďuje na 
identifikáciu vágne vymedzeného spoločného záujmu, druhý sa sna-
ží zadefinovať rámec spoločného postupu a teda je zdanlivo omno-
ho praktickejší, avšak v skutočnosti aj on ponecháva široký priestor 
pre odlišný výklad. V tomto ohľade oba dokladajú vážnosť problému 
v transatlantických vzťahoch. 

Implikácie pre Slovensko

SR je malým štátom ako v rámci medzinárodného spoločenstva, 
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tak aj v rámci NAtO. pojem stredne malý štát môže čiastočne kom-
penzovať komplexy malosti v politických kruhoch SR, avšak nič 
nemení na podstate. pre NAtO nepredstavovalo (ne)prijatie SR 
zásadnú otázku, na ktorej by sa lámala budúcnosť aliancie. Nízka 
pridaná hodnota SR pre uSA a NAtO sa prejavila pri vylúčení SR 
z prvej skupiny krajín prizvaných za členov v roku 1997. Vtedy sa 
ukázalo, že to, čo môže primárne SR ponúknuť (či ide o teritórium 
alebo ozbrojené sily), nemá pre alianciu hodnotu, ktorá by „trom-
fla“ politickú kondicionalitu stanovenú ako podmienku členstva. pre 
alianciu bolo tým, čo mohla SR ponúknuť, len autonómia pre člen-
ské krajiny NAtO – politická podpora iniciatívam aliancie a koordi-
nácia zahraničnej a domácej politiky. pochopila to až vláda zložená 
po voľbách v roku 1998, ktorá si predsavzala správať sa ako de facto, 
hoci nie de iure člen NAtO, čo aj demonštrovala v roku 1999 pri 
akcii NAtO v kosove. Štáty, ktoré chcú byť brané ako perspektívni 
členovia aliancií, menia svoje správanie a identitu, aby zvýšili svoju 
príťažlivosť ako alianční partneri. V domácej politike to pochopila aj 
strana HZDS-ĽS, ktorá sa odvtedy stala horlivým obhajcom alian-
cie, aby tak zvýšila svoju zahraničnopolitickú kredibilitu. 

Údajný reflexívny atlanticizmus krajín strednej a východnej Eu-
rópy, podložený ich historickými skúsenosťami, načrtnutý Asmusom 
a Vondrom (Asmus – Vondra 2005) a prakticky dokázaný v období 
bezprostredne pred vojnou v Iraku 2003 (list ôsmich, list viľnuskej 
desiatky), sa zrejme ukáže byť len krátkodobou reakciou nových čle-
nov na získanie členstva v NAtO, nie vyjadrením dlhodobej politic-
kej orientácie týchto krajín. politická situácia sa môže zmeniť rýchlo, 
ako je vidieť na príklade ČR a poľska v kontexte diskusií o umiestne-
ní radarového/raketového systému, alebo to možno demonštrovať 
na príklade odklonu z atlanticistickej pozície SR po výmene vlády 
v roku 2006. Nešťastné komentáre niektorých slovenských analy-
tikov o zmene atlanticistickej orientácie míňajú cieľ a ukazujú na 
elementárne nepochopenie reality domácej politiky v SR a zároveň 
to, ako plytko bola zakorenená atlanticistická orientácia predchá-
dzajúcej vlády. Niet sa čomu diviť, keďže aj SDkÚ ako strana, ktorá 
sa snažila monopolizovať si zahraničnopolitický imidž SR, dokázala 
vo voľbách v roku 2002 predávať verejnosti NAtO v súvislosti s in-
vestíciami. kým politická situácia sa mení relatívne rýchlo a dá sa 
zvrátiť, geopolitická situácia SR s mení len pomaly. pre SR je a bude 
geopoliticky relevantnejšou entitou EÚ, nie NAtO, čo však nie je 
doposiaľ reflektované v oblasti zahraničnej a najmä bezpečnostnej 
politiky SR. táto logika sa dá vyjadriť (snáď až príliš) jednoducho – 
(geopolitická) košeľa je bližšia než kabát. EÚ je pre SR geopoliticky 
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dôležitejšie než uSA a NAtO. Ak SR pristupuje k NAtO, mala by 
tak robiť primárne prostredníctvom EÚ. prinajmenšom perspektív-
ne, a to napriek deficitom EÚ práve v oblasti spolupráce v zahranič-
nej a bezpečnostnej dimenzii.

NAtO predstavovalo od začiatku 90. rokov rýchlo sa pohybujúci 
cieľ. kým SR sa snažila o členstvo na základe argumentov o kolek-
tívnej (teritoriálnej) obrane garantovanej alianciou a nákladnosti 
prípadnej neutrality, NAtO prešlo transformáciou z primárne vo-
jenskej na politickú alianciu a expanziou funkčného a teritoriálneho 
mandátu po washingtonskom summite v roku 1999. už podporu 
aliancie vládou SR v prípade kosova bolo možné vnímať ako príklad 
politického entrapmentu v konflikte NAtO s krajinou, ktorá je naším 
deklarovaným prirodzeným partnerom na Balkáne. Na domácej po-
litickej scéne je takýto prúd (bez sofistikovanej argumentácie, idú-
cej za rámec „naši umierajúcich chlapcov v zahraničí“) reprezento-
vaný kDH, ako to bolo vidieť počas kampane o vyhlásení referenda 
o vstupe do NAtO, kde práve zmena povahy aliancie, vyžadujúca 
si operácie mimo tradičného geografického rámca, evokovala mož-
nosť entrapmentu za hranicou životných záujmov SR. Momentálne 
pôsobenie OS SR v operácii NAtO s názvom ISAF v Afganistane 
je možné považovať za ďalší prípad toho, keď malý štát, ktorému šlo 
členstvom v aliancii o zabezpečenie vlastnej bezpečnosti (vlastného 
statu quo), participuje na konflikte na takmer opačnom konci Eu-
rázie, kde nemá priame záujmy okrem snahy o zachovanie kredibi-
lity a prestíže aliancie. už vôbec nie sú v tomto konflikte v stávke 
životne dôležité záujmy SR v zmysle teritoriálnej celistvosti a poli-
tickej nezávislosti krajiny. V istom zmysle, paradoxne, sú – pokiaľ 
životné záujmy vykladá aktuálne vládnuca politická reprezentácia, 
tak naberajú význam, ktorý im dáva. používanie len pojmu „bez-
pečnostné záujmy“ v Bezpečnostnej stratégii SR z roku 2005 priam 
vnucuje potrebu bližšej špecifikácie. Malo by byť v záujme rezortu 
MO SR, aby bolo stanovené jasne, ktoré záujmy zamýšľa SR chrániť 
prostredníctvom nasadenia vojenskej sily a ktoré inými prostried-
kami. V tomto prípade sa prejavuje absencia špecifikovanie toho, čo 
znamenajú životné záujmy a aké sú ich implikácie. kalkulácia výhod 
a nákladov aliancie sa zmenila v uSA, v SR podobná reflexia chýba, 
nateraz utíšená zahraničnopolitickým konsenzom. V Afganistane sa 
demonštruje len snaha byť aktívnym exportérom a nielen pasívnym 
konzumentom bezpečnosti, teda nebyť klasifikovaný ako „čierny 
pasažier“, ktorý by požíval bezpečnosť produkovanú alianciou bez 
toho, aby do nej adekvátne prispel. Otázka adekvátnosti sa v súčas-
nosti týka prípadnej zmeny mandátu SR zo 115 príslušníkov OS SR 
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o viac než 100 % na 246. participácia na operácii ISAF v Afganistane 
dokumentuje, že SR na NAtO záleží. Reflektujúc Afganistan však 
musíme akcentovať posun aliancie od článku 5 (kolektívnej obrany) 
iným smerom. tam ide nie o bezpečnosť SR, ale v prvom rade o kre-
dibilitu NAtO. paradoxne však vyznievajú v súvislosti s ambíciou 
zvýšenej účasti v ISAF a jej väzbe na životné záujmy SR nasledujúce 
vety: „Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, 
územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. 
Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasa-
diť aj svoj život.“ tieto slová sú výňatkom z vojenskej prísahy prísluš-
níkov OS SR a demonštrujú, kam sa za posledných 10 rokov posu-
nula koncepcia bezpečnostnej a obrannej politiky SR. V súčasnosti 
a budúcnosti budú predstavovať dominantný modus operandi OS SR 
operácie medzinárodného krízového manažmentu. Ide o parciálny 
problém, ktorý však poukazuje na nesúlad medzi deklaráciami po-
litickej vôle a zaostávajúcim vývojom v inštitucionálnom prostredí. 
pokiaľ by mala orientácia OS SR zameraná expedične, stojí za zváže-
nie zmena textu prísahy, aby bola kompatibilnejšia s realitou.

Nezodpovedanou ostáva otázka, do akej miery záleží na NAtO 
štátu číslo jeden v rámci aliancie – uSA. uSA v súčasnosti používa 
NAtO zrejme len inštrumentálne na realizáciu tých cieľov, ktoré nie 
je armáda uSA schopná (alebo skôr ochotná) plniť. Spolieha sa na 
to, že aliančným partnerom záleží na tom, aby NAtO ostalo efek-
tívnou, akcieschopnou a fungujúcou organizáciou. Zdá sa, že uSA 
používajú NAtO ad hoc, a to primárne ako diplomatickú a politickú 
inštitúciu, ktorej cieľom je vyťažiť maximum „autonómie“ pre politi-
ku uSA a použiť menších aliančných partnerov ako dodatočný zdroj 
legitimity (kagan 2004) v prípade, že by sa ukázala iná cesta ako 
neschodná. Budúci noví členovia NAtO tak poskytli podporu pozí-
ciám uSA proti iným aliančným partnerom – šlo o dezagregovanie 
aliancie podľa potrieb uSA. Zrejme len sekundárne si aliancia pone-
cháva vojenský význam, pretože jej pôsobenie v tomto smere nebolo 
zatiaľ dostatočne preverené. potenciálnych kritikov tohto tvrdenia 
možno podľa mojej mienky odbiť poukázaním na to, nech si sami 
odpovedia na nasledujúce otázky: kedy za posledných 10-15 rokov 
NAtO fungovalo ako skutočne primárne bezpečnostné fórum pri 
riešení problémov transatlantického bezpečnostného spoločenstva? 
Sú tieto prípady pravidlom alebo výnimkou?

Z pohľadu SR je najlepšie mať fungujúce NAtO, ale len za pred-
pokladu, že politická cena, ktorú platí za udržanie NAtO pri živote, 
nie je privysoká a že by rovnaký cieľ nemohol byť dosiahnutý iný-
mi prostriedkami. Nemá totiž zmysel držať pri živote alianciu, ktorá 
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nemá jasný dôvod bytia: absentuje jasná vojenská hrozba a obavy 
z renacionalizácie bezpečnostnej politiky členských štátov NAtO 
do značnej miery rieši EÚ. práve tak nemá význam podporovať ve-
hementne prežitie aliancie, v ktorej sa prístup aliančného lídra dá 
oproti minulosti označiť ako vlažný kvôli klesajúcej užitočnosti viesť 
iniciatívy cez alianciu v prostredí, ktoré umožňuje samostatnejší po-
stup. Ak by NAtO malo prestať fungovať, t. j. ak klesne užitočnosť 
aliancie v očiach politickej reprezentácie uSA ešte viac (čo sa mo-
mentálne zdá byť nepravdepodobné, ale v budúcnosti možné vzhľa-
dom na oproti minulosti zmenenú distribúciu moci), SR by mala 
stavať prioritne na EÚ a posilnení jej obrannej dimenzie ako na al-
ternatívnom garantovi svojej bezpečnosti. Ideálnym prípadom z po-
hľadu SR by bolo odstránenie potenciálnych napätí medzi NAtO 
a EÚ v podobe plného rozvinutia európskeho piliera v rámci NAtO 
(atlanticistická verzia EÚ a plnohodnotná deľba práce medzi uSA 
a EÚ), menej ideálnym by bolo oslabenie NAtO a alternatíva v rám-
ci tzv. gaullistickej (voči uSA nezávislej a jednotnej) EÚ. V prípade, 
že by SR bola postavená pred otázku voľby medzi dvoma tendencia-
mi, malo by naše úsilie byť vyvíjané v smere podpory silného NAtO 
na báze silného európskeho piliera v ňom. pretože v praktickej po-
litike sú prítomné spravidla obe možnosti, je potrebné uvedomovať 
si ich dôsledky – ako pozitívne, tak negatívne. Napr. naše konanie 
pred útokmi na Irak v roku 2003 bolo z autorovho pohľadu krátko-
zraké, pretože oslabilo jednotu ako NAtO, tak aj EÚ výmenou za 
podporu pozície uSA oproti iným aliančným partnerom a zdanie 
materiálnych výhod (v podobe účasti firiem zo SR na povojnovej 
rekonštrukcii Iraku), ktoré sa nikdy nezrealizovali. Najmenej vhod-
nou situáciou by bolo pokračovanie súčasného stavu: nízky záujem 
uSA na NAtO a zároveň politicky rozdrobená EÚ. Orientácia SR 
vo vzťahu k NAtO by mala zohľadňovať nasledujúce skutočnosti:
•	 primárnym	„hýbateľom“	v	otázkach	NATO	sú	predovšetkým	USA
•	 vzhľadom	na	mocenské	zdroje	SR	nemôže	vlastnými	silami	ovplyv-

niť budúcnosť NAtO, ale je odkázaná na iniciatívy relevantnejších 
členov a podporovať/oponovať im

•	 uznať	geopolitický	primát	EÚ	pre	SR	a	 snažiť	 sa	konať	v	NATO	
pokiaľ možno prostredníctvom EÚ alebo spôsobom, ktorý posilní 
európsky pilier v NAtO

•	 usporiadanie	preferencií	SR	v	tomto	ohľade	by	malo	byť:	väčšia	úloha	
pre EÚ v NAtO a v tomto ohľade atlantistická EÚ > gaullistická EÚ

•	 postupovať	opatrne	a	zdržanlivo	v	prípadoch	napätia	medzi	USA	
a	európskymi	štátmi;	niekedy	sa	oplatí	„byť	ticho“

•	 vložiť	sa	na	misky	váh	skôr	v	prospech	atlantistickej	orientácie	než	
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gaullistickej – za predpokladu, že fungujúce a efektívne NAtO je 
realistickou opciou

•	 za	predpokladu,	že	NATO	nebude	fungovať	efektívne,	zasadzovať	sa	
za väčšiu jednotu EÚ (akejkoľvek orientácie), aby bola kompenzo-
vaná absencia bezpečnostnej inštitúcie, v ktorej by SR participovala

•	 zvážiť	možnosť,	že	väčšia	efektívne	fungujúce	NATO	si	v	budúc-
nosti môže vyžadovať odklon od konsenzuálneho rozhodovania 
a zvážiť mantinely, v rámci ktorých SR dokáže „obetovať“ svoj for-
málny hlas v prospech fungujúcej aliancie 

Vychádzajúc z toho, že situácia SR sa po skončení studenej vojny 
zdá byť bezprecedentne bezpečná (krejčí 2000), sú v rámci aliancie 
pre SR možné dva ideálny typy konania s odlišnými výsledkami:
•	 správať	 sa	 zodpovedne:	 snažiť	 sa	 byť	 napriek	obmedzeným	mo-

cenským a vojenským zdrojom „vzorovým“ členom aliancie a pri-
spievať podľa toho v rámci svojich možností do operácií krízového 
manažmentu, pričom nemusí ísť výlučne o operácie pod vlajkou 
NATO;

•	 správať	sa	nezodpovedne:	snažiť	sa	presúvať	zodpovednosť	za	me-
dzinárodnú bezpečnosť na aktérov, ktorí majú lepšie predpoklady 
preto, aby prispeli väčším dielom a vyhýbať sa angažovaniu sa v si-
tuáciách, ktoré ležia za hranicami skutočných záujmov SR.

Samozrejme, prvý a práve tak druhý variant sú rovnako predsta-
viteľné a výber spomedzi nich je otázkou politickej voľby. Je teda na 
politických elitách SR, ku ktorému z nich sa priklonia. Dlhodobo 
udržateľný je druhý z nich – minimalistický. V tomto prípade by sa 
SR správala fakticky len ako formálny papierový člen dnes zdanlivo 
len papierovej aliancie. transatlantické problémy sprevádzali peri-
odicky NAtO od jeho vzniku, avšak v minulosti ich vždy dokázala 
utlmiť prítomnosť spoločne zdieľanej vojenskej hrozby, ktorá dnes 
absentuje. 
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UnIPoLarITa 3.

abstract: InTErnaTIonaL PoLITICS In a UnIPoLar SETTInG
This article aims to provide a structural macroperspective on international politics after the Cold 
War. A realism-derived conceptualization of the international system and its structure form its vanta-
ge point. A rationalization for a state-centric perspective is laid out before the various configurations 
of international system structure, i.e. polarities, are discussed. The current shape of the international 
structure is designated as unipolarity. Then, the structural logic of unipolarity is laid out by contrasting 
the current structure with the previously existing multipolarity and bipolarity. An emphasis is placed 
on the fact that the current unipolarity with the u.S. as the only remaining superpower is seemingly 
long-term and stable, as the environmental constraints, whose purpose is to check the predominant 
state’s power, seem to be inoperative at present. It is shown that an empirical paucity of balancing 
process points to the necessity to look for conceptual adjustments in IR theories, especially within 
realism. The text ends with an overview of Slovakia’s position in the international system, and a few 
policy recommendations for this small and weak state. 

Keywords
International system, system structure, structural configurations superpowers, great powers, polarity, 
structural logic, unipolarity, balancing
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medzinárodná politika v unipolárnom prostredí

Zdravý rozum, médiá aj experti tvrdia to isté: najmocnejším štá-
tom na svete sú uSA. Zároveň niet pochybností o tom, že politika 
medzi štátmi už nefunguje tak, ako to bolo počas Studenej vojny. 
podľa niektorých sa svet dodatočne radikálne zmenil po teroris-
tických útokoch na uSA z 11. septembra 2001. Aké sú však dopa-
dy skončenia Studenej vojny na medzinárodnú politiku a v čom 
konkrétne sa odlišuje od bipolárneho usporiadania? tento článok 
je pokusom o poskytnutie stručných odpovedí. Jeho prvá a druhá 
časť pojednávajú o medzinárodnom systéme a o tom, ako je možné 
uchopiť jeho štruktúru. Ďalšia časť sa týka konceptu polarity a na-
sledujúce tri časti analyzujú štrukturálnu logiku, stabilitu súčasného 
unipolárneho usporiadania a absentujúci proces mocenskej rovno-
váhy. posledná časť naznačuje implikácie pre Slovenskú republiku.

medzinárodná politika a medzinárodný systém

Medzinárodná politika predstavuje súhrn politických vzťahov 
medzi štátmi. pojem je užší než svetová politika, ktorá označuje 
súbor politických vzťahov medzi inými politickými aktérmi okrem 
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štátov – jednotlivcami, nadnárodnými korporáciami, sociálnymi 
hnutiami, náboženstvami a sektami, teroristickými skupinami, na-
dáciami, nevládnymi organizáciami, medzinárodnými organizácia-
mi atď. Medzinárodná politika znamená zúženie spektra rôznych 
politických aktérov na jednu skupinu – štáty. konvenčné označenie 
medzinárodná politika v tomto ohľade nie je presné, malo by znieť 
medzi-štátna politika. pozitívom zúženia je možnosť zamerať analý-
zu na dominantných aktérov, ktorí štruktúrujú politický priestor pre 
ďalších a vytvárajú pole, v ktorom môžu (alebo nemôžu) pôsobiť iní 
aktéri. Negatívnou stránkou zúženia je eliminácia iných – potenciálne 
dôležitých – aktérov z analytickej optiky. pre účely tohto príspevku 
považujeme za výhodné sústrediť pozornosť výlučne na dominant-
ných aktérov, ktorými sú štáty, konkrétne najmocnejšie štáty (veľmo-
ci). Hrubými rysmi načrtnutý obraz je následne možné dodatočne 
spresniť doplnením o analýzu ďalších relevantných aktérov. 

Najjednoduchším spôsobom, ako uchopiť problém analýzy me-
dzinárodnej politiky, je nazerať na ňu ako na odohrávajúcu sa v me-
dzinárodnom systéme. podstatou systémového prístupu je identifi-
kácia prvkov systému (v tomto prípade štátov), relevantného druhu 
interakcií medzi nimi a štruktúry systému, ktorá podmieňuje systé-
mové výstupy – podobu a povahu medzinárodnej politiky. teore-
tickým východiskom článku bude jedna z teórií medzinárodných 
vzťahov – štrukturálny realizmus, ktorý vznikol koncom 70. rokov 
20. storočia. treba podotknúť, že nejde o jediný spôsob nazerania 
na medzinárodný systém a s výsledkami ním teoreticky podfarbenej 
analýzy nie je nutné súhlasiť. Dôvodom jeho voľby je jednoduchosť 
a relatívne vysoká vysvetľovacia schopnosť.

Štruktúra medzinárodného systému

Medzinárodný systém pozostáva zo štruktúry a interagujúcich 
prvkov. prvkami sú štáty, ide teda o štátocentrický prístup, ktorý pri-
vileguje štáty na úkor iných kategórií politických aktérov. Dôležité 
je však pristaviť sa pri poňatí štruktúry medzinárodného systému, 
pretože jej existencia umožňuje hovoriť o existencii systému a systé-
mových efektoch vôbec. popredný predstaviteľ (a zakladateľ) štruk-
turálneho realizmu kenneth N. Waltz definoval štruktúru medziná-
rodného systému pomocou troch kritérií (Waltz 1979:79-101):
•	 spôsob,	akým	sú	usporiadané	prvky	systému;
•	 rozdelenie	úloh,	ktoré	plnia	prvky	systému;
•	 distribúcia	mocenských	zdrojov	medzi	prvkami	systému.

prvé kritérium určuje zásadnú podstatu medzinárodnej politiky, 

3. UNIPOLARITA



43

ktorá je, v protiklade k domácej/vnútroštátnej politike, usporiadaná 
anarchicky. Anarchia v tomto prípade neznamená bezvládie alebo 
chaos, ale absenciu vyššej politickej autority nad úrovňou štátov, 
ktorej by podliehali a ktorá by mohla kontrolovať ich aktivity, ale aj 
garantovať ich existenciu. Anarchia vo vzťahu k použitiu násilia zna-
mená neustálu možnosť vojny vzhľadom na to, že neexistuje nič, čo 
by jej vzniku mohlo zabrániť. kým vo vnútroštátnom prostredí je 
to štát, ktorý disponuje (viac alebo menej úplným) monopolom na 
legitímne použitie ozbrojeného násilia, v medzinárodnej politike je 
moc decentralizovaná a rozptýlená medzi štátmi. Anarchický princíp 
usporiadania prvkov systému (analogickým princípom pre domácu 
politiku je hierarchia) je synonymom pre medzinárodnú politiku 
ako sféru politických vzťahov sui generis, je vnímaný ako historicky 
nemenná konštanta, ktorá, ak by bola nahradená hierarchiou (napr. 
v podobe vzniku svetového štátu), by znamenala zánik medzinárod-
nej politiky v súčasnom ponímaní – ako vzťahov medzi navzájom 
nezávislými politickými jednotkami. Definícia princípu usporiada-
nia na základe dvoch vzájomne sa vylučujúcich alternatív (anarchie 
a hierarchie) nie je prijímaná bez výhrad (iní autori uvažujú o oboch 
pojmoch ako o koncových bodoch spektra rôznych možností, ďalší 
uvažujú o súčasnej prítomnosti hierarchie v anarchii), ale pre naše 
účely práve kvôli svojej jednoduchosti postačí. 

Druhé kritérium definície štruktúry označuje rozsah politických 
úloh alebo cieľov, ktoré prvky systému (štáty) musia splniť, aby mohli 
zabezpečiť svoje prežitie v systéme (reprodukovať sa ako nezávislí 
politickí aktéri). Minimalistickým cieľom je zabezpečiť svoje preži-
tie, maximalistickým by bola snaha o expanziu a prípadné ovládnu-
tie celého systému. Vzhľadom na anarchickú povahu medzinárodnej 
politiky a nerovnomerné rozdelenie zdrojov v ňom je vhodnejším 
predpokladom prvý – napokon, len štáty, ktorých prežitie je zabez-
pečené, si môžu klásť dodatočné ciele. Dá sa teda predpokladať, že 
všetky štáty v systéme sú si funkčne podobné – konajúc prostred-
níctvom politických aktérov kladú si (v dôsledku anarchicky kon-
figurovaného prostredia) rovnaké základné úlohy (prežiť), pretože 
sa nemôžu spoliehať na vyššiu autoritu, ktorá by to robila namiesto 
nich. Samozrejme, jednotlivé štáty sa líšia množstvom zdrojov, ktoré 
môžu reálne použiť na zabezpečenie tohto cieľa, ak však nedokážu 
splniť tento základný predpoklad, môžu prestať existovať ako prvky 
systému, čo motivuje ich svojpomocné správanie (angl. self-help) 
– realizovať primárne vlastné záujmy. Aj toto kritérium je značne 
zjednodušujúce a tiež nie je akceptované bezvýhradne1. Napr. vzťah 
medzi protektorátom a protektorom poukazuje na prítomnosť istej 
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1 Ignorovanie neustáleho re-
konštruovania každého z (údaj-
ne) funkčne podobných aktérov, 
vyzdvihovanie materiálnych 
parametrov a vynechávanie 
iných, ktoré určujú, ako, kým 
a na čo sú dané materiálne pa-
rametre interpretované/použi-
té, a či vôbec v sociálnej realite 
existujú, sú presne tie body, kde 
sa neoR/neoL teória všetkými 
silami snaží ubrániť poznatkom 
ostatných spoločenských vied. 
A miestami pripomína politicko-
pozitivistickú verziu gréckych 
bájí, s štátmi ako antropomorf-
nými božskými entitami hrajúci-
mi tajomné hry, ktoré sa dajú 
pekne zobraziť v grafoch a ta-
buľkách* – pozn. Jakub Kavka
* To prirovnanie k antickým 
bájam je elegantné. Je však 
konvenčné hovoriť o štátoch 
ako o kvázi-ľuďoch. Kedysi to 
zodpovedalo realite viac (keď 
platilo štát som ja, dynastická 
politika a úzka spoločenská 
penetrácia štátu do spoločnos-
ti) – pozn. ĽT.
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„deľby práce“ medzi dvoma štátmi, keď protektorát neformuluje 
samostatnú zahraničnú politiku, ktorá je kontrolovaná protekto-
rom (podobne vo vzťahu kolónie a koloniálnej mocnosti, pokiaľ 
ide o formulovanie cieľov hospodárskeho rozvoja kolónie). Okrem 
funkčnej (ne)podobnosti je možné uvažovať aj o štrukturálnej (ne)
podobnosti, ktorá označuje rozdiely vo vnútornej štruktúre prvkov 
systému (napr. prítomnosť politických aktérov s rôznou vnútornou 
štruktúrou: mestské štáty, ríše a teritoriálne štáty v rovnakom čase). 
Rovnako ako v prípade prvého kritéria, aj tu v záujme jednoduchosti 
zdôrazňujeme funkčnú podobnosť štátov, pretože účelom článku nie 
je rozriešenie teoretického sporu, ale opis užitočnosti istého pohľa-
du na medzinárodnú politiku. koniec koncov, v súčasnom prostredí, 
ktoré inštitucionalizovalo normu suverenity (kde je norma suvere-
nity hlboko inštitucionalizovaná), možno prijať východiskový pred-
poklad o tom, že jednotlivé štáty sa snažia minimálne o jej zachova-
nie a presadzovanie autonómie voči iným štátom. 

tretie kritérium sa týka rozdelenia mocenských zdrojov medzi 
jednotlivé štáty. V medzinárodnej politike je markantné nerovno-
merné rozdelenie moci medzi štátmi. Ako bolo spomenuté vyššie, 
štáty sa líšia množstvom alebo podielom zdrojov, ktorými disponujú 
v snahe o naplnenie základných záujmov. kritérium nazývané dis-
tribúcia spôsobilostí alebo mocenských zdrojov označuje spôsob, 
akým sú zdroje rozptýlené alebo koncentrované v systéme medzi 
celkovou populáciou štátov. Martin Wight považuje za zložky moci 
„veľkosť populácie, strategickú pozíciu a geografický rozsah a hos-
podárske zdroje a priemyselnú výrobu“ a okrem nich aj „adminis-
tratívnu a finančnú efektívnosť, vzdelanie a technologické zručnosti 
a predovšetkým morálnu súdržnosť“ (Wight 1977, s. 26), k. N. Wal-
tz medzi ne ráta „veľkosť populácie a teritória, vybavenosť zdrojmi, 
ekonomickú spôsobilosť, vojenskú silu, politickú stabilitu a kompe-
tentnosť“ (Waltz 1979, s. 131), Mearsheimer hovorí o vojenskej a la-
tentnej (hospodárskej) zložke moci (Mearsheimer 2001, s. 55). 

Aj v tomto prípade je možné realitu medzinárodnej politiky pre 
účely analýzy zredukovať do zvládnuteľných rozmerov – zamera-
ním sa na zdroje najmocnejších štátov. Inými slovami, pri definícii 
štruktúry je možné odhliadnuť od väčšiny štátov v systéme ako (mo-
censky) irelevantných. Deľba moci rozdeľuje celú populáciu štátov 
na dve skupiny – silné a slabé. Slabé štáty sú pre určenie štruktúry 
medzinárodného systému nepodstatné, rátajú sa len silné štáty. prí-
klad tímov v prvej a druhej lige (akéhokoľvek športu) by mal osvet-
liť podstatu: silné tímy kvalitatívne predstavujú samostatnú triedu. 
triviálnym (aj keď nie rozhodujúcim) kritériom rozdelenia štátov 
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na tieto dve triedy je teritoriálna veľkosť a veľkosť populácie. Len 
teritoriálne veľké štáty disponujú veľkým hospodárstvom, ktoré je 
možné pretaviť do vojenskej sily (nie každý veľký štát je nevyhnut-
ne veľmocou, závisí to okrem iného napr. od stupňa jeho hospodár-
skeho rozvoja). Len ľudnaté štáty však môžu mať veľkú ekonomi-
ku a využiť teritoriálne zdroje krajiny a vytvoriť v prípade nutnosti 
veľké armády (v minulosti) a technologicky na úrovni vybavené ar-
mády, (dnes). Sústredenie záujmu len na silné štáty zároveň doda-
točne odôvodňuje elimináciu iných politických aktérov ako štátov, 
urobenú na samom začiatku: hoci sa moc nadnárodných korporácií 
alebo medzinárodných organizácií môže zdať byť nepríjemne veľká 
z pohľadu malých a slabých štátov, niet pochybností o tom, kto má 
navrch v prípade vzťahu korporácia: veľmoc.

počet štátov, ktoré sú výrazne silnejšie než zvyšok populácie 
štátov určuje podobu štruktúry systému medzinárodnej politiky. 
Štruktúra v tomto ponímaní označuje počet dominantných štátov 
– pólov systému a štruktúra systému = polarita (štruktúry) systému. 
podobne ako v ekonómii možno podobu trhu rámcovo označiť za 
monopolnú, oligopolnú alebo dokonale konkurenčnú, v politoló-
gii štruktúru straníckeho systému ako systém s jednou dominant-
nou stranou (ČSSR), multistranícky (SR) či dvojstranícky (uSA), 
v štrukturálnej systémovej teórii medzinárodnej politiky je štruktúra 
systému určená počtom dominantných polárnych štátov. tak, ako 
prebieha konkurencia v ekonómii či stranícka súťaž v domácej poli-
tike rozdielne v závislosti od toho, ako vyzerá štruktúra ich prísluš-
ných systémov, aj povaha medzinárodnej politiky je premenlivá v zá-
vislosti od toho, ako je konfigurovaná štruktúra systému, definovaná 
počtom pólov. Spykman prirovnal medzinárodnú politiku k mag-
netickému poľu (Spykman – Rollins 1939:395): „V ktoromkoľvek 
okamihu existujú isté veľké mocnosti [= štáty, pozn. autora], ktoré 
v tomto poli fungujú ako póly. posun v relatívnej sile týchto pólov 
alebo objavenie sa nového pólu zmení pole a posunie siločiary.“ 

tento spôsob uvažovania predpokladá, že každý pól je v dosta-
točnom kontakte so všetkými ďalšími pólmi. Abstrahuje v záujme 
teoretickej čistoty od komplexnejšej reality tým, že „vytrháva“ štáty 
z ich geografického prostredia. V skutočnosti sú interakcie častejšie 
v ich bezprostrednom okolí štátov než naprieč celým systémom. pre-
to niektorí autori obmieňajú definíciu štruktúry o geografické prvky 
– napr. v podobe „zastavujúcej sily vody“ (Mearsheimer 2001) alebo 
regionálnych bezpečnostných komplexov (Buzan – Waever 2003).
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Štrukturálne konfigurácie polarity

Základných konfigurácií štruktúry (polarít) je len niekoľko. Bež-
ný výpočet uvádza nasledujúce tri jasné ideálne typy, ktoré majú od-
lišnú „štrukturálnu logiku“, teda sa spájajú s odlišnými tendenciami 
a zákonitosťami fungovania medzinárodnej politiky:
•	multipolarita
•	 bipolarita
•	 unipolarita

Neznamená to, že množina možností je touto týmto vyčerpaná, 
ani to, že sú všeobecne uznávané. Rôzni autori hovoria o. i. o bi-
multipolarite, uni-multipolarite, tripolarite, konfigurácii 1+4, hege-
mónii, impériu, trojdimenzionálnej šachovnici alebo o nepolarite. 
Často rôzni autori používajú navzájom nekompatibilné označenia 
pre tú istú situáciu alebo obdobie, čo platí pre minulosť aj pre súčas-
nosť. Napr. 90. roky je možné z tohto hľadiska vnímať ako kontext 
teoretického sporu o to, či je možné situáciu po skončení Studenej 
vojny charakterizovať ako bipolaritu v pozmenenej podobe, rodiacu 
sa multipolaritu, uni-multipolaritu, unipolárny moment, unipolárnu 
éru, situáciu 1 superveľmoc + 4 veľmoci, trojdimenzionálnu šachov-
nicu 1 + 3 + n, alebo dokonca nepolaritu. presekať sa touto termi-
nologickou džungľou je pri rozsahu článku nemožné, preto akcep-
tujeme označenie súčasnej konfigurácie štruktúry medzinárodného 
systému ako unipolárnej (alebo hegemonickej), pričom polárnym 
štátom sú uSA. 

Vhodné je poukázať tiež na rozdiely v rámci samotnej kategórie 
silných štátov, ktoré sú si, pokiaľ ide o ich podiel mocenských zdro-
jov, nerovnými partnermi. V tomto ohľade zohráva mimoriadny 
význam dvojica pojmov veľmoc a superveľmoc. Oba pojmy označu-
jú štáty, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým sa medzinárodná politika 
„hrá“ na globálnej úrovni. Rozdiel medzi nimi spočíva v rozdielnom 
mocenskom potenciáli a nejasnosti ohľadom týchto pojmov stoja 
v pozadí teoretických nezhôd o označení konfigurácie štruktúry sys-
tému po skončení Studenej vojny.

Superveľmoc je štát, ktorý disponuje špičkovými vojenskými sila-
mi a hospodárstvom, ktoré je schopné udržať jeho vojenské postave-
nie. Ide o štát, ktorý dokáže projektovať svoju moc za vlastné hranice 
a dokáže byť prítomný vo všetkých kľúčových regiónoch sveta ako 
relevantný hráč. počas Studenej vojny boli ako veľmoci označované 
len dva štáty – uSA a ZSSR a na uchopenie rozdielu medzi nimi 
a multipolárnym usporiadaním piatich európskych veľmocí sa ujal 
pojem superveľmoci. tempo a rozsah mocenského súperenia počas 
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Studenej vojny jedna zo superveľmocí nevydržala a žiadny ďalší štát 
postavenie superveľmoci nezískal, preto, slovami Williama C. Wohl-
fortha (1999, s. 10): 2-1=1 a štruktúra systému po Studenej vojne je 
unipolárna.

Veľmoc je štát, ktorý disponuje v porovnaní so zvyšnými štát-
mi relatívne veľkým hospodárstvom a vojenskou silou a tiež doká-
že projektovať moc za svoje hranice. Nemusí však byť prítomný vo 
všetkých regiónoch sveta. Okrem toho si musí nárokovať túto pozí-
ciu voči ostatným štátom a status veľmoci mu musí byť relevantnými 
inými štátmi priznaný (formálne alebo konaním voči nemu). Najjed-
noduchším určením členstva v triede veľmocí je strata veľmocenské-
ho postavenia (Ruská federácia ako ex-ZSSR), alebo označenie za 
(potenciálneho) vyzývateľa jedinej superveľmoci (Čína, EÚ, India, 
Japonsko). Veľmoc musí disponovať voľnými mocenskými zdrojmi, 
ktoré môže v prípade potreby použiť v inom regióne, musí sa teda 
dokázať „vymaniť“ z regionálnych záležitostí, pozdvihnúť sa na glo-
bálnu úroveň a nechať tam „počuť“ svoj hlas. to, že India nedokáže 
momentálne prekročiť prah regionálneho významu (viazaná pakis-
tanom), je pre Buzana dôvodom, prečo súčasnú konfiguráciu polari-
ty na globálnej úrovni (= superveľmoci + veľmoci) označuje ako 1 + 
4 (superveľmoc: uSA + veľmoci: Čína, EÚ, Japonsko, Rusko). Inou 
a jednoduchšou klasifikáciou veľmocí a malých štátov je geografický 
rozsah záujmov veľmoci, ktorá má „všeobecné v protiklade k lokál-
nym záujmom“ (Wight 1977, s. 295). 

(Super)veľmocenský status bol tradične získavaný (strácaný) ví-
ťazstvom (prehrou) vo vojne proti inej veľmoci. preto konvenčným 
datovaním veľmocenského statusu uSA je rok 1898, Japonska 1905, 
Číny 1945, resp. 1950 a datovanie statusu superveľmoci v prípade 
uSA a ZSSR rokom 1945. Suezská kríza v roku 1956 označuje stra-
tu veľmocenskej pozície Francúzska a Veľkej Británie, a „víťazstvo“ 
uSA v Studenej vojne potvrdilo status uSA a jeho stratu v prípade 
ZSSR/RF. problémy s určením statusu veľmoci sú vyplavené na po-
vrch v relatívne kľudných a mierových obdobiach medzinárodných 
vzťahov. Vtedy sa objavujú noví kandidáti (EÚ braná kolektívne 
alebo Francúzsko, Nemecko či Veľká Británia jednotlivo, Brazília, 
India, Južná Afrika, Nigéria, turecko atď.) Okrem toho, od založe-
nia Spoločnosti národov v roku 1919 a následne v OSN má status 
veľmoci formálne právne vyjadrenie v kľúčových medzinárodných 
organizáciách. právne vymedzenie statusu v organizáciách konzer-
vuje mocenské rozloženie v konkrétnom minulom časovom oka-
mihu, zmrazuje ich a umožňuje tak niektorým štátom diplomaticky 
boxovať v inej hmotnostnej kategórii. Skutočne zaslúžený veľmo-
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censký status však odhalí len zmena prostredia z kooperatívneho 
na konfliktné. Nedávne konflikty ukázali (Irak 1991 a 2003, Bosna 
a Hercegovina 1995, kosovo 1999, Afganistan 2001), že fakticky len 
uSA disponujú svojím statusom zaslúžene. Dočasné (?) potlačenie 
prítomnosti a významu konfliktu medzi veľmocami umožňuje aj 
neodôvodnené nárokovanie si statusu. EÚ je názorným príkladom, 
pretože profil jej mocenských zdrojov je nerovnomerne vychýlený 
v prospech hospodárskej moci (podobne ako v prípade Japonska) 
v protiklade k vojenskej. kým je medzinárodné prostredie stabilné, 
tento rozpor sa nemá ako a kde prejaviť. EÚ je zároveň príkladom 
toho, že veľmocou nemusí nevyhnutne byť len štát, ale len za pred-
pokladu, že funguje ako jednotný aktér v mocenských kalkuláciách 
relevantných iných veľmocí na globálnej úrovni. 

Štrukturálna logika unipolarity

Základnou charakteristikou unipolárneho usporiadania je výraz-
ne asymetrická koncentrácia mocenských zdrojov v jednom štáte, 
ktorý predstavuje kategóriu „sám osebe“. Bez toho, aby sme zachádza-
li do kvantitatívnych údajov, u rôznych autorov opakovanie zaznieva 
to, že uSA sú štátom číslo jeden, pokiaľ ide o vojenskú, ekonomickú, 
technologickú a kultúrnu moc (Brzezinski 2004:7), ďalší k tým is-
tým dimenziám dodávajú diplomatickú a jazykovú (krauthammer 
2002/2003:7) alebo geopolitickú dimenziu (Wohlforth:7). 

podstatou štrukturálnej logiky unipolarity je omnoho väčšia slo-
boda konania pre polárny štát v porovnaní s bipolárnym alebo mul-
tipolárnym usporiadaním. táto voľnosť vzniká v dôsledku voľnej – 
nevyváženej moci, ktorá sa dá použiť, pretože nie je viazaná snahami 
o zabezpečenie prežitia. Systémová teória hovorí o štrukturálnych 
tlakoch, ktoré sú nútené štáty zohľadňovať pri koncipovaní svojich 
zahraničných a bezpečnostných politík, ak si majú zachovať svoje 
postavenie a nezávislosť. unipolarita je usporiadaním, kde na polár-
ny štát pôsobia štrukturálne tlaky najmenej, teda má najvyššiu mieru 
voľnosti konať podľa vlastných predstáv (prípadne aj proti štruktu-
rálnym obmedzeniam). Len mocné štáty si môžu dovoliť ignorovať 
tlak štruktúry, pretože ich mocenský náskok v podobe mocenských 
zdrojov im umožňuje istú mieru nezodpovednosti. Vysoký náskok 
v mocenských zdrojoch poskytuje silnému štátu dodatočnú hranicu 
bezpečnosti, aby si mohol dovoliť konať tak, ako uzná za vhodné – 
aj proti najvhodnejšiemu konaniu odvodenému z povahy súperenia 
v anarchickom prostredí. Mocenský náskok slúži v anarchii ako „po-
istka“. keďže štrukturálne tlaky sú pre unipolárny štát slabé, teória 
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nedokáže predvídať, akým spôsobom bude unipolárny štát konať, 
len popísať očakávané tendencie správania a hrubo načrtnúť mož-
nosti. pre pochopenie, vysvetlenie a predvídanie konkrétneho kona-
nia je nutné pozrieť sa dovnútra unipolárneho štátu, analyzovať jeho 
domácu politiku, teda podobu politického zriadenia a spôsob, akým 
sa tvoria jeho politické preferencie, ktoré môžu byť realizované v za-
hraničnej politike vzhľadom na široký manévrovací priestor posky-
tovaný mocenskými kapacitami a otvorený náskokom a vzdialenos-
ťou medzi polárnym štátom a ďalšími relevantnými štátmi. Štruktúra 
v tomto ohľade opisuje formu a možnosti medzinárodnej politiky, 
kým domáca politika polárneho štátu jej obsah a smerovanie.

Bez toho, aby sme pozerali dovnútra uSA, je možné uviesť nie-
koľko štrukturálne odvodených predpokladov správania sa unipo-
lárnej	 superveľmoci	 (Waltz	 1979:194-195;	 Buzan	 2004:88-106;	
Jervis 2005:90-96):
•	 snaha	zachovať	si	postavenie:	udržať	pozíciu	superveľmoci;
•	 snaha	zachovať	si	mocenský	náskok:	udržať	pozíciu	jedinej	super-
veľmoci;

•	 snaha	 zabrániť	 aktivácii	 procesu	mocenskej	 rovnováhy:	 zabrániť	
vzniku	protialiancií;

•	 zníženie	prahu	citlivosti	na	hrozby	voči	postaveniu	unipolárnej	su-
perveľmoci,	prichádzajúce	z	rôznych	regiónov	sveta;

•	 inklinácia	k	unilaterálnemu	konaniu:	preferencia	konať	skôr	unila-
terálne	(bilaterálne)	než	multilaterálne;	

•	 stotožnenie	svojich	záujmov	s	celosystémovými	záujmami:	snaha	
manažovať	systém;

•	 konštrukcia	záujmov	superveľmoci	s	globálnym	rozsahom:	nič	nie	
je	mimo	pozornosti	unipolárnej	superveľmoci;

•	 snaha	o	zmenu	statu	quo	a	posilnenie	vlastnej	pozície:	superveľ-
moc sa bude správať revizionisticky a bude ochotná použiť na po-
silnenie svojho postavenia silu.

Asymetrické rozdelenie zdrojov v systéme je z pohľadu domi-
nantného štátu žiaduce – dokáže tak ovplyvňovať iných aktérov 
viac, než byť nimi ovplyvnený sám. Je v záujme dominantného štátu 
udržať existujúcu situáciu a brániť jej prípadným zmenám vo svoj 
neprospech – bráni teda daný status quo, ktorého najväčším benefi-
cientom je sám. 

Narastajúca moc má za výsledok rozšírenie spektra záujmov uni-
polárneho štátu. Ak platilo, že v bipolárnom kontexte neexistovali 
geografické periférie systému, ktoré by boli vyňaté z mocenského 
súperenia, platí to pre geografický rozsah záujmov uSA: ide o jedi-
ný štát, ktorého záujmy sú skutočne globálne. Súvisí to s podielom 
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ich relatívnej moci v systéme a zároveň záujme na udržaní statu quo: 
„Čím väčšia relatívna veľkosť jednotky, tým viac identifikuje svoj 
vlastný záujem so záujmom systému.“ (Waltz 1979:198) to pomáha 
vysvetliť záujem uSA na zachovaní niektorých inštitúcií (najvhod-
nejším príkladom je NAtO – viď príslušná kapitola), ktoré podľa 
štrukturálnych realistov stratili po skončení Studenej vojny svoje 
opodstatnenie a je možné očakávať pokles ich významu alebo pria-
mo zánik.

podľa Jervisa vedie zvýšená moc k identifikácii nových hrozieb. 
Najmocnejší štát je v porovnaní s inými štátmi bezpečnejší proti 
tradičným medzištátnym hrozbám, zároveň má najväčší priestor na 
subjektívny výber akejkoľvek hrozby (spomedzi tzv. tradičných ale-
bo nových) na vrchol svojej agendy. ktorá bude dominovať, nie je 
otázkou pre štrukturálnu teóriu, ale domácu politiku. po 11. septem-
bri 2001 sa ňou stalo mysliteľné (ale ťažko realizovateľné) spojenie 
protiamerických teroristických skupín s deštruktívnou silou zbraní 
hromadného ničenia, a to nielen pre uSA, ale prostredníctvom ich 
schopnosti „zvoliť si hrozbu“ aj pre tzv. medzinárodné spoločenstvo. 

paradox existuje medzi inklináciou uSA obhajovať vlastnými si-
lami	vytvorený	multilaterálny	inštitucionálny	status	quo	(viď	nižšie)	
a inklinácia konať unilaterálne a zmeniť ho tak, aby viac odrážal zme-
nu moci uSA a ich preferencií. unilateralizmus predstavuje reflexív-
ne konanie v unipolárnom usporiadaní, uSA sa ho nemôžu vyvaro-
vať, pretože sa pre ne v dôsledku posilnenej pozície zmenil pomer 
medzi nákladmi a výhodami zmeny statu quo vo svoj prospech.

Stabilita unipolarity

90. roky 20. storočia sa niesli v znamení teoretickej diskusie o tom, 
či je vôbec možné označiť systém za unipolárny. unipolarita totiž 
v svetle štrukturálnej teórie predstavovala najmenej stabilnú podo-
bu štruktúry, ktorá by sa mala vzápätí vrátiť do stabilnejšej bipolár-
nej alebo multipolárnej konfigurácie. trvalo jedno desaťročie, kým 
sa situácia ustálila a nastala viac-menej zhoda v tom, že prostredie sa 
dá charakterizovať ako unipolárne. paradoxom pritom je, že už kon-
com 70. rokov Waltz (1979:179-180) písal, že „správnou otázkou 
nie je, či tretia alebo štvrtá krajina vstúpi v dohľadnej budúcnosti do 
kruhu veľmocí, ale skôr či sa ZSSR v ňom dokáže udržať“, ako aj to, 
že „[B]ariéry pre vstup do klubu superveľmocí neboli nikdy vyššie 
a početnejšie“ (Waltz 1979:183). Súperenie sa ťahalo ešte jedno de-
saťročie, napriek tomu trvalo jemu samému (Waltz 2000) 20 rokov, 
kým bol ochotný uznať, že štruktúra systému sa stala unipolárnou 
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(keď v roku 1993 tvrdil, že ide o bipolaritu v pozmenenej podobe 
a multipolarita je na obzore). Charles krauthammer písal začiatkom 
v roku 1990 o tom, že nastal unipolárny moment, no o 12 rokov 
neskôr pri pohľade späť svoj názor revidoval a tvrdil, že z momentu 
sa stala éra, ktorá by mohla trvať 30 alebo 40 rokov (krauthammer 
1990;	Krauthammer	2002/2003:17).	William	C.	Wohlforth	v	roku	
1999 predvídal, že bude trvať niekoľko desaťročí, kým sa asymetric-
ká distribúcia moci v prospech uSA stane vyrovnanejšou a unipola-
rita môže trvať rovnako dlho ako bipolarita (1999:8). Christopher 
Layne rozdeľuje prístupy jednotlivých autorov k dĺžke trvania uni-
polarity do troch kategórií, ktoré sú všetky kompatibilné s realistic-
kou logikou uvažovania (Layne 2006:134-140):
•	 unipolárni	 optimisti	 (Krauthammer,	 Wohlforth):	 unipolarita	 je	
dlhodobo	udržateľná;

•	 unipolárni	 agnostici	 (Ikenberry,	Walt,	 Art,	 Joffe):	 unipolarita	 je	
udržateľná za predpokladu, že uSA dokážu konať zdržanlivo a tl-
miť	pocit	ohrozenia	iných	štátov	mocou	USA;	je	možné,	aby	USA	
konali ako „mierny“ hegemón, poskytovali ostatným kolektívne 
statky a stabilizovali prostredie

•	 unipolárni	pesimisti	( Jervis,	Layne,	Waltz,	Mearsheimer):	unipo-
larita je dlhodobo neudržateľná, „mierna“ hegemónia je oxymo-
ron, uSA nedokážu nezneužiť svoje postavenie a chtiac-nechtiac 
spustia proces mocenského vyvažovania

Čo vyššie uvedených autorov spája, je akceptovanie nevyhnutné-
ho konca unipolarity, avšak nezhodujú sa v tom, kedy to bude. podľa 
Laynea je napr. Wohlforthov vyššie uvedený odhad, ktorý vychádza 
zhruba na rok 2030, vysoko nepravdepodobný. National Intelligen-
ce Council vo svojej analýze vývoja do roku 2020 predvída, že „prav-
depodobné objavenie sa Číny a Indie ako nových veľkých globál-
nych hráčov ... zmení geopolitické prostredie s dopadmi potenciálne 
rovnako dramatickými ako v predchádzajúcich dvoch storočiach“ 
(NIC 2004:47). každopádne sa však dá povedať, že unipolarita je 
faktom, ktorý sa v pre politiku relevantnej budúcnosti z pohľadu SR 
nezmení.

pokiaľ ide o procesy, ktoré by mohli unipolaritu ukončiť, dá sa 
rozlíšiť	niekoľko	variantov	(Wohlforth	1999:28;	Layne	2006:148):
•	 nerovnomernosť	 vývoja	 mocenského	 potenciálu	 štátov	 vedúca	
k	vzniku	nových	pólov	(viď	vyššie	uvedená	správa	NIC	2004);

•	 regionálna	 politická	 integrácia	 vedúca	 k	 vzniku	 nových	 pólov	
(napr.	konsolidácia	EÚ);

•	 vyváženie	 asymetrickej	 distribúcie	 moci	 alianciou	 iných	 štátov	
(pozri	nižšie);
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•	 nadmerné	angažovanie	sa	v	rôznych	konfliktoch	v	rôznych	regió-
noch súčasne (angl. overextension, overstretch, „hegemon‘s tem-
ptation“);

•	 erózia	domácej	podpory	v	dôsledku	nákladnosti	udržiavania	pozí-
cie superveľmoci (vzhľadom na to, že ide o problematiku domácej 
politiky,	je	táto	možnosť	vynechaná);

teoretický konsenzus o tom, čo spúšťa proces mocenskej rov-
nováhy, neexistuje. podľa niektorých autorov slabšie štáty vyvažujú 
moc silnejších štátov (Waltz), podľa iných nie moc samú osebe, ale 
vyvažujú len takú koncentráciu moci, ktorá je považovaná za hrozbu 
(Stephen Walt), ktorá je funkciou nielen samotných mocenských 
spôsobilostí, ale tiež geografickej blízkosti, ofenzívnych spôsobilostí 
a agresívnych zámerov. V prípade unipolarity je dilema platnosti jed-
nej či druhej podoby teórie zjednodušená tým, že unipolárny štát je 
tým, proti ktorému by sa mali spojiť iné veľmoci. V unipolarite niet 
pochybností o tom, kto má najväčšiu moc a kto predstavuje najväč-
šiu potenciálnu hrozbu. kľúčovým spojením sú slová „potenciálna 
hrozba“. percepcia toho, či materiálne dominantný štát je vnímaný 
ako aktuálna alebo len latentná hrozba, je nevyhnutne subjektív-
na a je od štátu k štátu premenlivá, pretože jednotlivé štáty sa líšia 
v identifikácii toho, čo považujú za najväčšiu hrozbu2. 

Zároveň sa položením dôrazu na význam vnímania moci ako 
hrozby otvára cesta k tomu, aby dominantný štát manipuloval spô-
sob, akým je vnímaný inými. Ak je možné potlačiť obavy z moci, 
zmierniť pocit ohrozenia iných štátov zo strany dominantného, po-
tom je možné udržať asymetrickú distribúciu moci bez toho, aby bol 
aktivovaný proces vyvažovania. tieto idey stoja v pozadí diskusií 
o tzv. „grand strategy“ uSA, teda o spôsobe, akým majú uSA defino-
vať svoje zahranično-politické ciele a akými prostriedkami sa majú 
snažiť o ich čo najefektívnejšie naplnenie.

absencia vyvažovania

tradičným nástrojom mocenskej rovnováhy, ktorý bráni nadmer-
nej koncentrácii moci jedným štátom, je vytváranie protihegemo-
nických aliancií inými pólmi. Nevyvážená a nekontrolovaná moc je 
totiž potenciálnou hrozbou a „tí, ktorí necítia vonkajšie obmedzenia, 
majú tendenciu necítiť vôbec žiadne zábrany“ ( Jervis 2005:93) pri 
realizácii vlastných cieľov. preto najlepším spôsobom, ako zneužitiu 
nevyváženej moci zabrániť, je vytvoriť jej protiváhu. Od skončenia 
Studenej vojny sa žiadna anti-uSA aliancia nevytvorila, a to napriek 
deklaráciám politikov mnohých štátov, naznačujúcom ich nespokoj-

2 Aj v rámci štátneho sveta 
je percepcia hrozieb priam 
symbolom diverzity, ktorá je 
podmienená inštitucionálne, 
situačne, osobnostne atď. – 
v rôznych kontextoch a rôzny-
mi aktérmi sú ako „najväčšie“ 
prezentované rôzne „hrozby“. 
Pri jednaní zástupcu istej orga-
nizačnej zložky s USA to môže 
byť „terorizmus“, u eurokomisá-
ra zasa organizovaný zločin 
alebo migrácia. Iná zložka 
môže zasa uprednostňovať 
„hrozbu“ legitimizujúcu jej exis-
tenciu, prípadne sa tu môže 
prejaviť faktor osobnej invencie 
človeka povereného riadením 
(jednaním). V podmienkach 
postmoderného (postkomunis-
tického) „sieťového“ štátu je 
potom značne problematické 
vnímať ho ako unitárneho akté-
ra – pozn. Ľubomír Lupták.
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nosť s existujúcim stavom. Zároveň ide o teoretickú anomáliu, ktorá 
sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi (realistickým, liberálnym a kon-
štruktivistickým prístupom v uvedenom poradí):
a)	asymetrickou	distribúciou	moci;
b) liberálnou povahou politického režimu uSA a nimi vytvoreného 

medzinárodného	usporiadania;
c) prítomnosťou bezpečnostného spoločenstva medzi relevantnými 

štátmi.
Ad a) V unipolárnej štruktúre na rozdiel od bipolárnej absentu-

je jasný vyzývateľ mocenskej pozície superveľmoci, čo znamená, že 
v systéme chýba zdroj dominantného celosystémového konfliktu 
podľa vzoru Studenej vojny. Vysvetlením neprítomnosti vyvažova-
nia je asymetrické rozdelenie moci v prospech jedného aktéra. Žiad-
ny vyzývateľ, braný jednotlivo, nedisponuje dostatočnými kapaci-
tami, aby sa mohol individuálne postaviť proti moci uSA (existuje 
priepasť medzi číslom 1 a 2 v systéme). Hoci pre vytvorenie anti-
uSA aliancie existujú aj v súčasnosti dostatočné materiálne predpo-
klady, problémy kolektívneho konania, súvisiace s nutnosťou spojiť 
rozptýlené kapacity viacerých veľmocí, sú v krátkom časovom hori-
zonte neprekonateľné. Okrem toho, veľmoci, ktoré by mohli takú-
to alianciu vytvoriť, sa nachádzajú blízko seba, nie za oceánom ako 
uSA, a preto predstavujú pre seba väčšiu hrozbu než vzdialená su-
perveľmoc. kým dokáže uSA zručnou diplomaciou udržať svojich 
prípadných súperov rozdelených, nemá sa čoho obávať. O schop-
nosti uSA „dezagregovať“ sa bolestivo dozvedela EÚ na začiatku 
roku 2003, napr. v liste ôsmich z januára a liste vilniuskej desiatky 
z februára 2003. 

Realisti však na problém s absentujúcim procesom mocenskej 
rovnováhy zareagovali rozvojom konceptu samotného, a to smerom 
k „natiahnutiu“ jeho významu tak, aby sa adaptoval na prax nekom-
patibilnú s očakávaniami teórie. kým v tradičnom ponímaní ide o tzv. 
tvrdé vyvažovanie (angl. hard balancing) prostredníctvom buď mo-
bilizácie vnútorných zdrojov krajiny alebo zvýšením vlastnej moci 
vstupom do aliancie, reakcia na vývoj v 90. rokoch priniesla koncept 
tzv. mäkkého vyvažovania (angl. soft balancing). Jeho podstatou je 
spoločný a koordinovaný postup štátov proti superveľmoci a cieľom 
zamedziť tomu, aby superveľmoc dosiahla svoje ciele, ktoré idú pro-
ti záujmom vyvažujúcich štátov (pape 2005). táto forma vyvažova-
nia nevedie k spoločnému vojenskému postupu proti superveľmoci 
– vyvažujúce štáty sú si vedomé svojej (zatiaľ) nedostatočnej moci 
a kým nedôjde k jej posilneniu alebo oslabeniu superveľmoci, sú ich 
ciele menej ambicióznymi. 
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Ad b) Iným vysvetlením absentujúceho procesu vyvažovania 
moci uSA je argumentácia, podľa ktorej uSA vytvorili po skončení 
druhej svetovej vojny liberálne medzinárodné usporiadanie posta-
vené na ekonomických, politických a bezpečnostných inštitúciách, 
v ktorých uSA zviazali svoju moc tak, že ju investovali do medzi-
národných multilaterálnych inštitúcií a tým ju dlhodobo upevnili, 
ale bez toho, aby bola pociťovaná ako hrozba. Vytvorenie medziná-
rodných organizácií ako OSN, NAtO, Svetová banka a MMF v 40. 
rokoch 20. storočia je príkladom tohto usporiadania medzi krajina-
mi s demokratickým politickým režimom (primárne, hoci nie výluč-
ne). Všeobecné línie tohto usporiadania a záujmy uSA predchádzali 
vzniku	Studenej	 vojny	 (Ikenberry	2006;	Layne	2006)	 a	práve	 tak	
prežili aj jej koniec. Vysvetlením snahy uSA o vytvorenie medzi-
národného usporiadania je podľa Ikenberryho povaha politického 
režimu a politickej identity uSA, kým Layne zdôrazňuje ekonomic-
ký záujem na tzv. politike otvorených dverí. Inštitúcie zmierňujú 
mocenské asymetrie, tlmia pocit hrozby predstavovanej koncentrá-
ciou mocenských zdrojov, zvyšujú mieru stability a predvídateľnosti 
medzinárodného prostredia. Zároveň predstavujú kolektívne statky 
pre ďalšie štáty systému, ktoré môžu prenechať bremeno povinnosti 
niesť náklady tohto usporiadania dominantným štátom.

Ad c) V podobnom duchu sa nesú (štrukturálne) argumenty kon-
štruktivistického typu, podľa ktorých nie je možné definovať štruk-
túry v medzinárodnom prostredí len na základe materiálnych fakto-
rov, ale tiež na základe ideí, ktoré tvoria zdieľaný spoločný sociálny 
priestor intersubjektívnych významov. tie prisudzujú rôzny význam 
reálne existujúcim materiálnym zdrojom v závislosti od toho, aké idey 
sú zdieľané. Jedným z relevantných konceptov je bezpečnostné spolo-
čenstvo, ktoré označuje skupinu štátov, kde „existujú skutočné záru-
ky, že členovia tohto spoločenstva nebudú proti sebe fyzicky bojovať, 
ale budú riešiť svoje spory nejakým iným spôsobom“ (Deutsch, cito-
vaný v Eilstrup-Sangiovanni 2006:69). Štáty bezpečnostného spolo-
čenstva sa navzájom vnímajú (predpoklad demokratického režimu 
nie je nutný) ako priatelia a táto zdieľaná predstava konštituuje súčasť 
ich identity a pomáha konštruovať obsah ich záujmov. Asymetria 
v mocenských zdrojoch je z tohto pohľadu irelevantná, pretože ich 
význam nie je hrozbou: V skratke: zbraní „priateľov“ sa netreba báť. 
Efekt na unipolaritu je podobný ako efekt liberálno-demokratického 
režimu: existencia bezpečnostného spoločenstva medzi superveľmo-
cou a niektorými z veľmocí de facto prehlbuje priepasť medzi nimi na 
jednej strane a prípadnými „nepriateľmi“, podporuje uSA a zvyšuje 
odstup medzi mocou uSA a veľmocami mimo bezpečnostného spo-
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ločenstva. Navyše, spolupráca v rámci bezpečnostného spoločenstva 
je vnímaná ako stabilnejšia a trvácnejšia, vzhľadom na to, že sa týka 
sebadefinície a toho, ako sú konštruované záujmy. Spoločná identita 
vedie k zdieľaným alebo kompatibilným definíciám záujmov a ná-
sledne uľahčuje spoločné konanie.

Bolo by však scestné ignorovať otázku moci pri konštrukcii iden-
tít a záujmov. Napokon, moc ako fenomén je nedeliteľná a jej rozde-
lenie je len analytickou pomôckou. už raní teoretici medzinárodnej 
politiky delili moc na vojenskú, ekonomickú a moc nad mienkou 
(Carr 1939: 139) alebo hovorili o moci nad konaním a myslením 
druhých. Liberalizmus aj konštruktivizmus trpia defektmi, ktoré sú 
zrkadlovým obrazom realistického pesimizmu: prílišným optimiz-
mom3, pokiaľ ide o možnosti spolupráce, mieru a demokracie v me-
dzinárodnom systéme. 

Je otázkou moci, kto má navrch pri definovaní záujmov bezpeč-
nostného spoločenstva. Odkiaľ sa berú zdieľané definície hrozieb? 
Sú formulované v slobodnej diskusii alebo nie? kto má možnosť 
stanovovať agendu v tomto ohľade a prinášať témy? prílišné zamera-
nie sa na podobnosť režimu alebo faktor zdieľanej identity potláčajú 
význam moci, ktorá sa tak stáva sotva viditeľnou. Moc nad mienkou 
alebo ideami je, naopak, jednou z najväčších devíz, ktorými sa môže 
moc prejavovať. Ak dokážete svojho protivníka presvedčiť (ovplyvniť 
myšlienky v jeho hlave alebo jeho koncepciu seba samého), nemusí-
te vynakladať iné zdroje na to, aby ste zmenili jeho konanie, ktoré ide 
proti vašim záujmom. Nedôjde k viditeľnému použitiu moci, preto-
že tá je aplikovaná o jeden krok skôr, neviditeľným spôsobom a v ne-
poslednom rade – efektívnejšie a lacnejšie. Relevantným príkladom 
zdôrazňujúcim tento rozmer moci uSA, môže byť formovanie agen-
dy medzinárodných inštitúcií presadzovaním konceptu preempcie 
po 11. septembri 2001, v dôsledku čoho sa tento pojem (ktorého 
význam bol navyše natiahnutý tak, že obsiahol aj prevenciu) dostal 
do politických diskusií medzinárodných organizácií a krajín, kde bol 
úplne cudzí. práve táto dimenzia moci je nedostatočne kriticky re-
flektovaná v SR, čo sa prejavilo napr. v nekritickom prebraní argu-
mentácie uSA vládou SR pred vojenským zásahom v Iraku v roku 
2003, ale aj neskôr, na úrovni koncepčných dokumentov SR, napr. 
v aktuálnej bezpečnostnej stratégii SR4.

Implikácie pre Slovensko

kde predchádzajúci výklad ponecháva SR? SR predstavuje v tejto 
optike malý a slabý štát, ktorého mocenské zdroje (rozloha 49 000 

3 Tu by som citoval Inis Claude 
(Guzzini 2003: 6-7): „[t]hese 
cases illustrate the widespread 
tendency to make the balance 
of power a symbol of Realism, 
and hence of respectability, for 
the scholar or statesman. In this 
usage, it has no substantive con-
tent as a concept. It is a test of in-
tellectual virility, of he-manliness 
in the field of international rela-
tions. The man who ‘accepts’ 
the balance of power and who 
dots his writing with approving 
references to it, thereby asserts 
his claim to being a hard-hea-
ded Realist who can look at the 
grim reality of power without 
flinching. The man who rejects 
the balance of power convicts 
himself of softness, of cowardly 
incapacity to look power in the 
eye and acknowledge its role 
in the affairs of states.“ – pozn. 
Ľubomír Lupták.

4 Tu však išlo aj o sekundárnu 
socializáciu príslušníkov stále 
čerstvého slovenského štátne-
ho sveta, ktorí imitovali svojich 
„significant others“ (väčšinou 
z USA) v procese tvorby „bez-
pečnostnej kultúry“, na druhej 
strane o absenciu hlbšieho zá-
ujmu o dané veci, jednoduché 
„vykazovanie činnosti“, banál-
ne lajdáctvo a čudné predstavy 
o „politických lojalitách“. Prob-
lém neskúsenosti, ne-vzdelania, 
nezáujmu, zvláštnej politickej 
kultúry a omieľania hesiel na-
miesto diskusie* – pozn. Jakub 
Kavka.
* Napriek tomu, že sa dá po-
zerať do vnútra beztvarej jamy 
a amorfnej masy úradníkov 
a politikov, ide o to, ktoré opcie 
konania sa zvažovali, ktoré nie, 
a ktoré boli zvolené. Beriem to 
tak, že normatívne skripty do-
dali iní – my to nereflektujeme 
ako moc, ale USA áno. Cieľom 
je persuázia, socializácia nie 
je mocensky neutrálna – pozn. 
ĽT. 
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km2, populácia 5,5 milióna, ozbrojené sily v počte 16 500 ľudí atď.) 
blednú v relatívnom porovnaní aj s bezprostrednými regionálnymi 
susedmi. Malé štáty sú štrukturálnymi teóriami prehliadané ako 
irelevantné, čo však neznamená, že malé štáty nemusia riešiť prob-
lémy svojho prežitia vlastnými silami v anarchickom prostredí. prá-
ve naopak, malé štáty musia byť omnoho opatrnejšie než veľmoci, 
pretože prípadné chyby v zahraničnej politike môžu mať závažnejšie 
dôsledky. Bežnou inklináciou slabých štátov je hľadanie si partnerov 
a spojencov, ktorí by kompenzovali ich nedostatočný mocenský po-
tenciál. Malé štáty hľadajú spravidla ochranu u aktuálne dominant-
ných štátov. Za 1. ČSR to bolo spojenectvo s Francúzskom a neskôr 
ZSSR, po marci 1939 klérofašistický Slovenský štát s Nemeckom, 
po roku 1945 so ZSSR a po roku 1989 s uSA a EÚ. prelietavosť 
malých štátov je bežná, pretože „malé mocnosti nastavujú svoj kurz 
tak, aby zodpovedal silným“ (Carr 1939:134). Zmena spojenectva 
malých štátov má aj širší význam, pretože evokuje meniacu sa mo-
censkú štruktúru na regionálnej alebo globálnej úrovni. „Reorien-
tácia a zmena spojenectva malých mocností ... môže byť prvým vý-
sledkom posunu v rovnováhe síl (balance of forces) medzi veľkými 
mocnosťami.“ (Spykman – Rollins 1939:395). typickou zahranič-
nopolitickou stratégiou malých štátov je tzv. bandwagoning – spoje-
nectvo s mocnejším štátom (namiesto jeho vyvažovania) alebo do-
minantnou hrozbou v snahe o jej zmierlivosť a dobrú vôľu. preto aj 
SR vyhovuje momentálna unipolárna štruktúra – za predpokladu, že 
pólom sú uSA. 

Malé	 štáty	 sú	 prirodzenými	 beneficientmi	 statu	 quo,	 v	 zahra-
ničnej politike by teda mali obhajovať jeho stabilitu – ukotvením 
v normách medzinárodného práva, stabilizovaním vhodnej podoby 
mocenskej rovnováhy, resp. medzinárodného usporiadania, ktoré 
stelesňuje moc + normy, ktoré ochraňujú a stabilizujú ich postave-
nie v systéme, predovšetkým také formy usporiadania, kde je moc 
silných štátov zviazaná prostredníctvom práva a multilaterálnych 
inštitúcií.	Revízia	statu	quo	spravidla	znamená	pre	malé	štáty	desta-
bilizáciu postavenia ich samotných v systéme.

Samotné postavenie SR ovplyvňuje ona samotná len sekundár-
ne. prvotným hýbateľom sú polárne štáty, ktoré vytvárajú prostredie 
pre všetky ostatné. Malé štáty sa musia adaptovať v prostredí, ktoré 
nie je ich dielom a ktoré môžu ovplyvňovať len minimálne. Oveľa 
väčší význam než vývoj na celosystémovej úrovni má pre SR stav 
jej bezprostredného okolia, v ktorom sa odohráva drvivá väčšina 
jej interakcií (spoločenských, hospodárskych a politických). tým-
to prostredím je EÚ. Šťastnou zhodou okolností je EÚ jednou zo 
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súčasných veľmocí, čo je pre SR situácia bez historického preceden-
su. po prvý raz môže diplomaticky a politicky „boxovať nad váhu“ 
svojich mocenských zdrojov. Členstvom v NAtO totiž došlo k ex-
panzii pozornosti (a sprostredkovane aj záujmov) SR na celosvetové 
otázky, avšak bez toho, aby bola táto expanzia podporený nárastom 
jej mocenských zdrojov. SR teda môže viac hovoriť, ale nemôže viac 
urobiť. táto pozícia od politickej elity SR vyžaduje vyššiu mieru 
zodpovednosti v prípadných otázkach globálneho významu (vzhľa-
dom na podobu rozhodovacích mechanizmov EÚ). Aj malý štát 
totiž môže pôsobiť negatívne pri snahách o zvýšenie efektivity EÚ 
brzdením iniciatív alebo nástojením na zachovaní konsenzuálneho 
rozhodovania. SR by sa mala snažiť prispôsobovať svoj kurz „bliž-
ším mocným“, teda skôr EÚ než uSA. Globálne rozdelenie moci SR 
nezmení, ale ak chce hrať globálnu politiku, malo by jej prirodzenú 
inklináciu predstavovať nasledujúce usporiadanie preferencií, berúc 
do úvahy relevantných partnerov: EÚ (EBOp) > NAtO > uSA.
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amErICKá ZaHRAnIČná
a BEZPEČnoSTná PoLITIKA:
aKo na JEJ TVorBU VPLÝVaJÚ
mÉDIá a ICH InFormoVanIE 4.

abstract: U.S. ForEIGn anD SECUrITY PoLICY: HoW IS THE DECISIon-maKInG 
ProCESS InFLUEnCED BY mEDIa anD THEIr CoVERAGE 
The aim of this study is to analyze the role media play in affecting decision making of political elites 
and whether these are impacted by the news coverage at all. It will elaborate the topic in both theo-
retical and empirical levels in the media-political environment of the united States. In particular it 
will address how the u.S. media influence the foreign policy agenda of the nation. The objective is to 
discuss and form conclusions on the relationship between media, politicians, and the impact of media 
on policy creation. The study is divided into two parts: the first one will explain theoretical frameworks 
and the second will provide empirical data. Quantitative content analysis of the news coverage of New 
York times about Darfur and it did prove that it correlated with u.S. administration’s agenda. After 
thorough analysis of theoretical concepts and available empirical data, it can be concluded that media 
indeed	have	an	effect	on	policy.	Notwithstanding,	it	is	very	questionable	whether	they	actually	affect	
decision making. Empirical data suggest that the government is setting its agenda in the area of foreign 
policy and the media follow their doctrines. And even if media do report in contrast with the opinion 
of political elites, they hardly change it. 

Keywords
u.S. foreign policy, decision-making, media, coverage, media effects, CNN Effect

aUTor: BRAnISLaV onDráŠIK
oPonEnT: JaKUB KAVKA

Úvod

Cieľom tejto krátkej štúdie je analyzovať úlohu médií pri ovplyv-
ňovaní procesu rozhodovania politických elít a zistiť, či je ich roz-
hodovanie spravodajstvom vôbec ovplyvnené. témou sa budem 
zaoberať na teoretickej aj empirickej úrovni v politicko-mediálnom 
prostredí v Spojených štátoch. Špecificky sa bude zaoberať tým, ako 
americké médiá ovplyvňujú zahraničnú politiku krajiny. Odpoveďou 
na danú otázku sú tri scenáre. prvým je, že médiá môžu priamo pri-
nútiť alebo tlačiť na americkú vládu pri niektorých zahranično-poli-
tických iniciatívach. Druhý scenár znie, že médiá iba potvrdzujú líniu 
vládnej agendy. treťou možnosťou je, že média sú zmanipulované 
do podpory zahranično-politických doktrín, ktoré stanoví americký 
prezident (exekutíva) a na zahraničnú politiku teda nemajú žiaden 
vplyv. Esej bude rozdelená do dvoch základných častí. prvá vysvetlí 
teoretické prístupy k tejto otázke a druhá bude operovať s empiric-
kými dátami.

V rámci teoretickej časti sa bude prezentovať akademická deba-
ta. Analyzované teórie sa môžu vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch 
skupín: tie, ktoré obhajujú podstatný vplyv médií na politiku, a tie, 
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ktoré sú k vyššie uvedenému názoru skeptické. po predstavení nie-
koľkých hypotetických konceptov v rámci vedeckej diskusie bude 
nasledovať rozsiahlejšia empirická časť, ktorá bude prezentovať dáta 
týkajúce sa vplyvu médií na tvorbu americkej zahraničnej politiky. 
tieto dáta budú základom koherentného argumentu. Druhá časť 
bude zakončená vlastnou autorovou kvantitatívnou analýzou infor-
movania popredného amerického referenčného denníka The New 
York Times o genocíde v Dárfúre a korelácie s iniciatívami americkej 
zahraničnej politiky.

Teoretický prístup: Čo si myslíme o vplyve médií na 
tvorbu zahraničnej politiky

pred samotnou analýzou našej otázky je potrebné vysvetliť slovné 
spojenie „vplyv na tvorbu politiky“. Môžeme ho rozdeliť na dve časti. 
Väčšina teórií podporených empirickými dátami sa zhoduje v názo-
re, že médiá naozaj ovplyvňujú politiku. Je však otázne, či vplývajú 
aj na samotný proces jej tvorby, teda či médiá rozširujú a potvrdzujú 
vládnu agendu. Zároveň je neisté, či agendu aj určujú a tým nútia 
exekutívu konať.

Je dôležité zdôrazniť, že médiá zohrávajú v súčasnej politike 
kľúčovú úlohu (úroveň vplyvu na ňu rozoberieme neskôr na teore-
tickej aj empirickej úrovni). kellner (2005:25) si neberie servítku 
pred ústa, keď médiá jasne označuje ako „zbrane masovej hystérie“. 
Dorman (2006:11) hovorí o médiách detailnejšie, keď tvrdí: „Tlač 
je jedinou inštitúciou, od ktorej sa môže očakávať, že bude stimulovať 
robustnú debatu o zahraničnej politike a môže vplývať na rozhodnutia 
politických elít“. Médiá majú poskytnúť priestor pre skutočný „trh 
myšlienok“, fráza tak populárna v americkej komunikačnej vede. Li-
vingston a Dorman (1994:74) doplňujú, že hoci nie je úlohou médií 
zastaviť vojnové ťaženia, ich povinnosťou je poskytnúť verejnosti vy-
svetlenia pre problémy, a samozrejme informovať o viacerých scená-
roch ich riešenia.

Hlbšia analýza rozhodovacieho procesu prináša niekoľko pre-
menných v otázke vplyvu na politikov. Americká zahraničná politi-
ka, obzvlášť rozhodnutia o použití sily, sú ovplyvnené premennými 
ako vojenská moc a národná bezpečnosť, ekonomickými záujmami, 
liberálnym idealizmom (napríklad ochrana ľudských práv) či domá-
cou politikou (Meernik 2004).

Na druhej strane, ak analyzujeme proces tvorby politiky, môže-
me sledovať ďalšie premenné, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a sú 
prepojené na ďalšie procesy. politici sú ovplyvnení komunikovanou 
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informáciou (napríklad o rastúcom konflikte na Balkáne). Správa sa 
k nim dostáva priamym kanálom a/alebo prostredníctvom médií. 
Médiá (najmä tie bulvárne) sú zas ovplyvňované pri svojom infor-
movaní požiadavkami publika, verejnou mienkou. Ale sami ju tiež 
ovplyvňujú. A na záver, politici reagujú na pohyby vo verejnej mien-
ke a snažia sa ju využiť vo svoj vlastný prospech – môžu to nepriamo 
urobiť prostredníctvom médií. Napriek vyššie uvedeným vplyvom, 
nakoniec je to aj tak iba politik (napríklad americký prezident), kto-
rý urobí konečné rozhodnutie v danej politickej otázke. Médiá, kto-
ré sa príznačne nachádzajú uprostred tejto schémy, majú s politikmi 
recipročný vzťah (Obrázok 1). Neznamená to však, že tento vzťah 
musí byť vyvážený.

Obrázok 1 proces potenciálnych vplyvov na politické rozhodovanie

 Iyengar a Simon (1994:167-168) hovoria o troch všeobecných 
efektoch, ktoré vplývajú na politické rozhodnutia. Spomínajú agen-
da-setting – nastolenie agendy (schopnosť spravodajstva v médiách 
definovať kľúčové udalosti), priming – označenie priorít (spôsob 
spravodajstva, ktorý umožňuje publiku zhodnotiť politikov) a fra-
ming – rámcovanie (hovorí o vzťahu medzi spôsobom informovania 
a reakciami verejnej mienky).

Hoci sa akademici zhodnú, že médiá môžu prinajmenšom 
istým spôsobom a za istých okolností ovplyvňovať politické 
prostredie, rozchádzajú sa v názoroch, ako sa to deje. Bennett 
(1994:12) tvrdí, že politické prostredie novinárov a manažérov 
médií ignorovať nemôže, keďže sú kľúčovou súčasťou procesu. Na 
druhej strane tiež hovorí: „Tlač kontinuálne fundamentálne podpo-
ruje politické elity v otázkach zahraničnej politiky, čoho výsledkom je 
nekritické informovanie o politických otázkach v súlade s definíciami 
elít“ (Bennett 1994:23-24). Ide o súčasť Bennetovej širšej „teórie 
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indexovania“, ktorú aplikoval v americkom prostredí. podľa nej 
novinári iba nasledujú diskusiu, ktorej smerovanie stanovili poli-
tické elity. teda idú takmer výlučne v línii ich konsenzu. Zaujíma-
vosťou je, že tieto elity ani nemusia byť súčasťou vlády, môže ísť aj 
o politickú opozíciu. Ako napísal Hallin (1989) vo svojej analýze 
vietnamskej vojny, verejnosť sa postavila proti vojne až vtedy, keď 
ju aj politické elity Demokratickej strany začali kritizovať. podob-
ná je teória Hermana a Chomského (Robinson & Herring 2003) 
prezentovaná v knihe Manufacturing Consent (Tvorba súhlasu). 
Ich „teória súhlasu“ integruje mediálne inštitúcie do systému, kto-
rý	chráni	politické	elity	a	obhajuje	status	quo.	Na	druhej	strane	
Isaacs (cit. in Sadkovich 1999:XI-XII) síce priznáva provládny 
gate-keeping, o ktorom hovoria Chomsky a Herman, no tvrdí, že 
tieto procesy nie sú integrované a činy tlače sú neuvedomelé. Obe 
tieto základné teórie majú spoločný jeden prvok. Obe predpokla-
dajú, že tlač iba sleduje agendu stanovenú politickými elitami.

Iní	 výskumníci	 ako	Gilboa	 (2000;	 2005)	 skôr	 obhajujú	 tzv.	
„CNN efekt“. ten predpokladá, že informovanie o negatívnych 
udalostiach vytvára na vládu tlak a tá musí reagovať: či už vo forme 
intervencie alebo novej zahranično-politickej iniciatívy. Wolfsfeld 
(1997) v tomto smere predstavil svoj „model politického zápasu“ 
a aplikoval ho na palestínsku intifádu v rokoch 1987-1993 na 
územiach okupovaných Izraelom. Myslí si, že médiá môžu zohrá-
vať aktívnu úlohu pri formulovaní zahraničnej politiky, môžu sa 
vzoprieť autoritám a môžu byť nositeľmi politickej zmeny. A dlho 
predtým, než vznikol pojem „CNN efektu“, Graberová spomenula 
proces televíznej diplomacie. Spomína príklad (1984:316-317), 
keď americký moderátor večerných správ Walter Cronkite pôso-
bil ako diplomat, a v naživo vysielanom interview prostredníc-
tvom telemostu mu egyptský líder Anwar al-Sadat sľúbil, že pôjde 
do Jeruzalema vyjednávať s Izraelom. podľa nej médiá prezentujú 
kľúčové politické informácie a nie sú iba pasívnymi prostriedkami 
prenosu (1984:27). Gilboa (2000:275) rozobral šesť koncepč-
ných modelov súčasnej diplomacie. patrí medzi ne aj médiami 
sprostredkovaná diplomacia (2000:303-306), pri ktorej sa médiá 
správajú ako autonómni hráči v zahraničnej politike.

Robinson	(2001;	2002)	hovorí	vo	svojom	„politicko-mediálnom 
modeli interakcie“ o inom procese. Jeho závery podoprené empiric-
kými dátami ešte budeme hlbšie rozoberať, no pre sumarizovanie: 
„CNN efekt“ rozdeľuje do niekoľkých kategórií. Na základe ana-
lýzy niekoľkých veľkých zahranično-politických rozhodnutí v 90. 
rokoch meria účinky efektu podľa jeho sily. Robinson obhajuje 
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slabý dopad médií na zahraničnú politiku a tvrdí, že tento efekt 
je skôr mýtom. O’Hefferman (1994) pridáva ďalšie premenné do 
akademickej debaty. tvrdí, že obe strany – politici aj novinári – sa 
využívajú. Vo svojom „modeli vzájomného využitia“ hovorí, že obe 
skupiny iba sledujú vlastné záujmy.

aké sú fakty: čo hovoria empirické dáta o vplyve 
médií na modernú americkú zahraničnú politiku

Hoci o role médií a ich vplyve na politické rozhodnutia sa 
v akademickom svete diskutuje často, empirický výskum v tejto 
oblasti je komplikovaným procesom a presvedčivé dáta sú stále 
skôr výnimkou. Na druhej strane, dáta, ktoré sú k dispozícii, skôr 
poukazujú na slabý vplyv médií pri tvorbe politiky, ak vôbec ne-
jaký vplyv majú. 

Wood a peake (1988) svoje empirické zistenia zhrnuli do hy-
potézy, ktorá sa zaoberá reakciami amerických prezidentov na 
kľúčové medzinárodné udalosti. „Existuje niečo ako ekonómia pre-
zidentovej pozornosti, ktorá sa riadi racionálnym úsudkom a ďalšími 
realitami, pričom cieľom je, aby prezident získal vyššiu popularitu 
a mal dobrý historický odkaz“ (Wood & peake 1998:181). uza-
tvárajú, že spravodajstvo má vplyv na pozornosť, ktorú prezident 
venuje danej zahranično-politickej otázke, a médiá ho môžu pri-
nútiť problému venovať vyššiu pozornosť, než pôvodne plánoval.

Edwards (1999:340-342), ktorý analyzoval informovanie 
médií a americkú politiku vo vzťahoch uSA a ZSSR a v arabsko-
izraelskom konflikte, pozoroval v tejto oblasti väčší vplyv a do-
spel k záveru: „V zahraničnej politike prezident nevytvára pozornosť 
médií, prezident reaguje na realitu médií, na udalosti a na médiá“. 
Niektoré vplyvy médií na tvorbu politiky sa zaznamenali už 
v 60. rokoch počas vietnamskej vojny (Hallin 1989). Hovorilo 
sa o tzv. „politike vietnamského syndrómu“, keďže uSA boli načas 
skeptické pri nasadzovaní vojenskej sily. Dôvody boli jednodu-
ché: obrázky hrôz vojny. „Vietnamský syndróm“ podľa Sadkovicha 
(1998:147-150) ovplyvnil americkú politiku aj počas vojny v Ju-
hoslávii v 90. rokoch. podľa neho bola diskusia o americkej inter-
vencii limitovaná negatívnym spravodajstvom amerických médií. 
Niektoré napríklad tvrdili, že pozemná operácia by si vyžadovala 
kontingent o sile 50-tisíc vojakov, čo odradilo Washington od po-
užitia vojenskej sily pri začiatku konfliktu.

Wolfsfeld (1997) prezentuje vlastnú analýzu medzinárodných 
udalostí v publikácii Media and Political Conflict: News from the 
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Middle East (Médiá a politický konflikt: Správy z Blízkeho výcho-
du). No niektorí akademici ako Robinson (2001), považujú jeho 
metodológiu za chybnú, keďže Wolfsfeld nevysvetľuje ako médiá 
ovplyvňujú samotný proces tvorby politiky. keď sa pozrieme hlb-
šie na ďalšiu Wolfsfeldovu štúdiu (v Mediated Politics), zisťujeme, 
že aj jeho argumenty sú rozporuplné. Wolfsfeld (2001:230-231) 
tvrdí, že keď médiá informujú o nejakej téme, politici musia rea-
govať. Snaží sa to dokázať príkladom z domácej politickej scény 
v uSA. Hoci sa táto esej zameriava na zahraničnú politiku, tento 
príklad demonštruje slabosť jeho argumentácie. píše, že po ma-
sakre na americkej strednej škole Columbine v roku 1999 sa zača-
la debata o kontrole vlastníctva zbraní a tá ovplyvnila politiku. No 
výsledky tejto debaty sú v príkrom rozpore s predpokladom, že 
správy ovplyvňujú tvorbu politiky. Faktom je, že zákony na kon-
trolu zbraní sa zmenili veľmi mierne a málo efektívne.

Eytan Gilboa (2005) používa inú metodológiu, keď rozoberá 
„CNN efekt“. Čitateľa upozorňuje na vyhlásenia samotných poli-
tikov: „Agresia a zverstvá sa dostávajú prostredníctvom médií do na-
šich obývačiek neuveriteľnou rýchlosťou. Žiadna civilizovaná ľudská 
bytosť... nemôže voči tomu zostať chladná,“ povedala bývalá americ-
ká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová (Gilboa 
2005:327). Neskôr však bude zrejmé, že zahraničná politika môže 
ostať proti zverstvám odmeraná.

Robinson (2002) zo svojou štúdiou The CNN Effect – The 
Myth of News, Foreign Policy and Intervention (CNN efekt – Mýty 
o správach, zahraničnej politike a intervencii) ponúka najdetailnej-
šiu kritickú analýzu názoru, že média rozhodujúco vplývajú na 
proces tvorby americkej zahraničnej politiky. Sledoval v nej nie-
koľko medzinárodných konfliktov v 90. rokoch a vývoj americ-
kého prístupu k nim. podarilo sa mu vyvrátiť teóriu „CNN efektu“ 
v americkej operácii Obnovená nádej (Operation Restore Hope) 
v Somálsku (1992-1993) a v operácii poskytnutie útechy v sever-
nom Iraku (Operation provide Comfort, 1991). V prípade So-
málska jeho analýza tvrdí, že o udalostiach v Africkom rohu sa 
v amerických médiách informovalo poddimenzovane. Až potom, 
keď bol problém agendou aj pre prezident Busha staršieho, sa 
v médiách začali objavovať správy o Somálsku. Robinson tvrdí, 
že to nebola doktrína médií, ale doktrína prezidenta (napr. vie-
ra a tlaky rôznych skupín), ktoré ho prinútili spustiť (neúspešnú) 
operáciu v Afrike. Čo sa týka intervencie v kosove či Juhoslávii, 
CNN a ostatné stanice skôr sledovali oficiálnu americkú politiku 
a ich framing udalostí, než aby oni prinútili vládu konať. Zaují-
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mavý je jeho diskurz o informovaní o rwandskej genocíde v roku 
1994. tvrdí (2002:114-117), že hoci sa ani o tejto téme nein-
formovalo dostatočne, médiá poskytli tejto téme relatívne väčší 
priestor. A napriek tomu a takmer miliónu mŕtvych americká vlá-
da v konflikte neintervenovala.

Jacobs a page (2005) tento názor potvrdzujú, keď sumarizu-
jú vplyvy rôznych skupín na americkú politiku. Ich anketový vý-
skum, ktorý trval tri desaťročia, pokryl decision-makerov, lídrov aj 
verejnosť. podľa ich záverov (2005:120-121) majú najväčší vplyv 
na americkú politiku obchodné záujmy a názory expertov. Aj pre 
samotných autorov bolo prekvapujúce zistenie, že verejná mien-
ka (a s ňou aj médiá) nemajú fundamentálny vplyv na vládnych 
predstaviteľov a ich rozhodnutia.

Ďalším príkladom je framing politických rozhodnutí po 11. 
septembri 2001, keď teroristi zaútočili na New York a Washington. 
Americká vláda nestrácala čas a označila útoky ako vojnu, čo de-
terminovalo smerovanie zahraničnej politiky. prezident Bush po-
užil slovné spojenie „akt vojny“ deň po 11. septembri (BBC News 
2001). Médiá Busha rýchlo nasledovali, nešlo teda o opačný 
proces, kedy by prezident nasledoval médiá. prepisy z vysielania 
CNN ukazujú, že stanica najprv označovala svoje spravodajstvo 
titulkom „Útok na Ameriku“. No 14. septembra popoludní sa titu-
lok zmenil ma „Americká nová vojna“ (prepisy CNN 2001).

Mnohí by tiež nepolemizovali, že pred vojnou v Iraku v roku 
2003 bolo zaznamenané skôr nekritické informovanie v línii 
s vládnou doktrínou. McArthur (2003) to pripisuje tomu, že 
americké médiá vo všeobecnosti podporujú vojenskú silu kraji-
ny. Vlastne všetkých 175 novín patriacich do mediálneho impéria 
Ruperta Murdocha vtedy podporilo politiku prezidenta Busha 
v Iraku (Ondrášik 2007). Livingston a Robinson (2006) pripisu-
jú nekritické spravodajstvo efektívnemu framingu.

Aj empirický výskum tejto štúdie podporuje názor Robinso-
na, že médiá proces rozhodovania politikov podstatne neovplyv-
ňujú. uskutočnili sme analýzu informovania The New York Times 
o konflikte a genocíde v sudánskom regióne Dárfúr. Výsledky 
jasne potvrdzujú, že o udalosti, pri ktorej mohlo prísť o život až 
400 tisíc ľudí, sa informovalo povrchne. Informovanie tiež bolo 
v súlade s neintervencionistickým názorom administratívy. New 
York Times sme pre analýzu vybrali preto, pretože z hľadiska ná-
kladu je to tretí najväčší denník v Spojených štátoch, považuje 
sa za národný referenčný denník a má veľmi vplyvnú názorovú 
a editoriálovú stranu. pri vyhľadávaní článkov o Dárfúre sa použili 
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tieto spojenia: „Dárfúr“, „Dárfúr a genocída“ a pre porovnávacie 
účely „Irak“.

V roku 2003, keď (v marci) konflikt v Dárfúre vypukol, New 
York times až do konca roka nepriniesol ani jednu zmienku. 
V roku 2004 sa situácia zlepšila, no do 19. marca to boli iba šty-
ri články. V ten deň OSN označilo situáciu v Dárfúre ako jednu 
z najhorších na svete a počet článkov sa zvýšil na 300. Avšak no-
viny nechceli označiť zverstvá ako genocídu. „Desivé, zvierajúce 
žalúdok a brutálne, také slová môžeme použiť na masové vraždenie 
a vyháňanie dedinčanov v Dárfúre, regióne Sudánu. No je to, čo sa 
tam stalo a stále deje naozaj genocídou?,“ kládol si otázku bez od-
povede reportér Marc Lacey. Vlastne až keď minister zahraničia 
Colin powell (Weisman 2004) označil konflikt za genocídu, zís-
kal tento názor validitu. Tabuľka 1 a Obrázok 2 ukazuje ako sa vy-
víjalo informovanie o Dárfúre v nasledujúcich rokoch.

pre porovnanie, spočítali sme vo vlastnej kvantitatívnej ob-
sahovej analýze aj články o Iraku. Z asi 80-100 tisíc textov, ktoré 
NYT ročne publikujú, tvoril Irak tvoril 11 % (bola to primárna 
agenda vlády). texty o Dárfúre predstavovali iba malý zlomok 
tohto objemu.

A ako informovanie NYT korelovalo s oficiálnou zahranič-
nou politikou vlády? Výskum Bushových prejavov o stave únie 
od roku 2004 (prejav je základným politickým stanoviskom pre-
zidenta k témam o domácej a zahraničnej politike pre americ-
ké publikum), potvrdil, že Bush Dárfúr spomenul iba raz. Bolo 
to v roku 2007 a iba polovica vety. keď sa pozrieme na Bushove 
prejavy určené medzinárodnému publiku, prezident bol trochu 
štedrejší. V prejavoch pred Valným zhromaždením OSN spome-
nul situáciu v Dárfúre niekoľkokrát, no nikdy to nebola podstatná 
zmienka a nikdy nehovoril o konkrétnom pláne zapojenia uSA 
do riešenia problému (viď Tabuľku 2). tieto dáta síce nemôžeme 
prílišne zovšeobecňovať, ale predsa mnohé o „vplyve“ médií na 
rozhodovací proces naznačujú.

Tabuľka 1 konflikt v Dárfúre na stránkach The New York Times
ROk/tÉMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Irak 711 1 042 3 228 10179 8 150 5 695 5 798 5 685
konflikt v Dárfúre 
vo všeobecnosti
(všetky články)

NA NA NA 0 286 251 416 397

Dárfúr
(zmienka genocídy) NA NA NA 0 129 100 175 131

Poznámka: vlastný výskum autora
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Obrázok 2 konflikt v Dárfúre na stránkach The New York Times

Poznámka: vlastný výskum autora

Tabuľka 2 Americký prezident George W. Bush o Dárfúre
ROk / pREJAV 2004 2005 2006 2007 2008
prejav o stave únie 0 0 0 1 0
prejav pred VZ OSN 3 0 1 3 NA

Poznámka: vlastný výskum autora

Závery

počas vojny v perzskom zálive v roku 1991 vtedajší americký mi-
nister obrany Dick Cheney slávne vyhlásil, že „najviac informácií mal 
z CNN“ (Ammon 2001). Je možné, že bol úprimný. No nepovedal, 
že médiá plány americkej vlády vojensky intervenovať v oblasti neo-
vplyvnili. Jeho výrok napovedá viac, než by sa mohlo na prvý pohľad 
zdať. V úvode tejto krátkej štúdie sa spomínalo niekoľko scenárov, 
ako môžu médiá vplývať na tvorbu politiky a rozhodovanie. po de-
tailnej analýze teoretických konceptov a dostupných empirických 
údajov, dá sa povedať, že médiá politiku ovplyvňujú. Na druhej stra-
ne, je veľmi otázne, či majú vplyv na proces rozhodovania. Empirické 
dáta naznačujú, že vláda udáva agendu v oblasti zahraničnej politiky 
a médiá skôr sledujú jej doktríny. A keď aj médiá informujú v nesúla-
de s názormi politických elít, ich rozhodnutia nezmenia. Ako pove-
dal Zbigniew Brzezinski, poradca prezidenta Jimmyho Cartera pre 
otázky národnej bezpečnosti, v roku 2000 v Bratislave: „Americká 
zahraničná politika je ako veľká bojová loď. Jej smer sa mení minimálne. 
Americká zahraničná politika nie je motorový čln, ktorý môže smer me-
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niť každú chvíľu“. Výskum prezentovaný v tejto eseji podporuje práve 
tento názor. Americká vláda berie do úvahy informovanie americ-
kých médií. No prinajmenšom v zahraničnej politike sa zdá, že tento 
proces je viac jednosmerným tokom. Médiá skôr zdôrazňujú vládne 
posolstvá.
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abstract: DEVELoPmEnT oF amErICan STRATEGIC THInKInG: CHIna
The main aim of this article is to analyze American strategic thinking after the end of the Cold War with 
focus on China. Emphasis is placed on the approaches of u.S. governments towards China and the 
perception of China as one of the most important state-actors in East Asia and Western pacific. Besides 
the global level of strategic thinking, this article focuses also on American and Chinese interests and 
their interaction in key regions, Southeast Asia, Northeast Asia, and Central Asia. 
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Úvod

V predchádzajúcich panorámach bol analyzovaný vývoj americ-
kej bezpečnostnej politiky s dôrazom na obdobie po ukončení Stu-
denej vojny. V minuloročnej panoráme sme stanovili konkrétnejší 
cieľ: sledovať vývoj amerického strategického myslenia v súvislosti 
s konkrétnymi štátmi alebo regiónmi, pričom hlavným kritériom pre 
výber štátu/regiónu bol jeho potenciál vo vzťahu s uSA formovať 
globálne bezpečnostné prostredie a podoby medzinárodných vzťa-
hov, a iné faktory, ktoré môžu byť dôležité pre americkú zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku v budúcnosti. 

tento príspevok analyzuje americké strategické myslenie v súvis-
losti s Čínou. Vzhľadom na to, že v prípade uSA existuje pomerne 
vysoká miera zhody medzi cieľmi, princípmi a plánovanými krokmi 
prezentovanými v strategických dokumentoch a praktickou zahra-
ničnou a bezpečnostnou politikou, okrem regionálnych súvislostí 
boli analyzované aj pohľady na Čínu prezentované v týchto doku-
mentoch. 

Chceli sme poukázať predovšetkým na dva pohľady na Čínu – 
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„strategický partner“ a „strategický konkurent“ – ktoré, hoci v ta-
kejto čistej podobe existujú len na teoretickej úrovni, a v praktickej 
politike sú často skombinované, umožňujú lepší pohľad na vývoj 
strategického myslenia.

Americko-čínske vzťahy sú všeobecne považované za najdôležitej-
ší bilaterálny vzťahový systém s dominantným potenciálnym vplyvom 
na medzinárodné vzťahy a globálne bezpečnostné prostredie budúc-
nosti. Spojené štáty v tomto systéme figurujú ako veľmoc s globálny-
mi záujmami a globálnym strategickým dosahom a Čína ako rýchlo 
sa rozvíjajúca (popri všetkých komplikáciách)1 regionálna veľmoc, 
ktorá má potenciál aktívne pôsobiť nielen vo vlastnom geopolitickom 
prostredí – východná a juhovýchodná ázia a západné tichomorie – 
ale aj v širšom rozsahu2 (Carter – Bulkeley 2007). 

Vývoj amerického strategického myslenia v súvislosti s Čínou má 
niekoľko úrovní: globálna strategická úroveň, širšia ázijská úroveň 
a regionálna úroveň, ktorá zahrňuje regionálne konfliktné oblasti – 
kórejský polostrov, taiwan a juhovýchodnú áziu a Strednú áziu. 

Samozrejme, globálna strategická úroveň má potenciál determino-
vať aj ostatné úrovne, no tento proces je čiastočne obojsmerný. Ame-
rické strategické myslenie neurčujú len globálne strategické otázky 
a globálna mocenská rovnováha, ale aj vývoj napríklad v taiwanskej 
úžine, t.j. tretia úroveň. 

Globálna strategická úroveň určuje americkú percepciu Číny – či 
ide o strategického partnera alebo strategického konkurenta, a kde sa 
Čína nachádza v najdôležitejších globálnych vzťahoch uSA. 

Regionálna úroveň – t.j. charakter americko-čínskych vzťahov 
v súvislosti s taiwanom a kórejským polostrovom – bola v posled-
nom desaťročí pomerne konštantná (výnimku v rámci tejto kategórie 
tvorí len Stredná ázia), kým americká percepcia Číny sa na najvyššej 
strategickej úrovni postupne zmenila. 

Z pohľadu globálnej mocenskej rovnováhy a strategickej situácie 
vo	východnej	Ázii	Spojené	štáty	zaujímajú	pozíciu	„status	quo	power“,	
t.j. veľmoci, ktorej záujmom je udržiavanie súčasných pomerov3. 

Na druhej strane Čína, ako rozvíjajúca sa regionálna veľmoc má 
záujem	o	zmenu	statu	quo	–	na	globálnej	úrovni	sa	to	prezentuje	v	zá-
ujme o „multipolárny svet“, kým na regionálnej úrovni v čínskom zá-
ujme o oslabenie americkej váhy na Ďalekom východe.

Z pohľadu tejto analýzy je najdôležitejšie, ako na túto výzvu reagu-
je americké strategické myslenie. 

prvá možnosť je vo väčšej miere zapojiť Čínu do formovania me-
dzinárodných vzťahov a uvoľnením priestoru na spoluvytváranie 
budúcej strategickej situácie – so zjednodušením sa dá povedať, že 

1 Vývoj Číny a postupné zvy-
šovanie čínskeho mocenského 
potenciálu bude pravdepodob-
ne komplikovaný a kontroverz-
ný proces. Napriek vysokému 
hospodárskemu rastu a rozvoju 
vojenského potenciálu je Čína 
stále menej rozvinutou krajinou 
v porovnaní s „konkurenčnými“ 
Spojenými štátmi (o perspektí-
vach čínskeho hospodárskeho 
a vojenského rozvoja a po-
rovnanie so Spojenými štát-
mi viď Hatemi – Wedeman 
(2007:98-102)). Aj reálne 
využitie čínskeho vojenského 
potenciálu je obmedzené na 
rozsiahlejšie operácie na vlast-
nom teritóriu, resp. v jej blíz-
kosti, s obmedzenými možnos-
ťami na projekciu sily – či už 
pozemných alebo leteckých 
a námorných síl (napr. k budo-
vaniu „Blue Water Navy“ Číne 
chýbajú nevyhnutné doktrinál-
ne skúsenosti s spôsobilosti, 
t.j. nie je to len otázka nákupu 
alebo vývoja zbraňových sys-
témov, napr. lietadlových lodí) 
(McVadon 2007). K ďalším 
dôležitým faktorom, ktoré môžu 
komplikovať vývoj Číny, patria 
vnútorné sociálne, ekonomické, 
ako aj environmentálne a nábo-
žensko-etnické problémy (Reiter 
– Hazdra 2004).
 
2 Samozrejme, vzhľadom na to, 
že Spojené štáty sú v súčasnosti 
superveľmocou a Čína regio-
nálnou veľmocou, v súčasnosti 
nepatria do jednej kategórie 
z pohľadu moci, vplyvu a poten-
ciálu. Otázka čínskych možností 
a potenciálu v budúcnosti je dis-
kutabilná aj v rámci odbornej ko-
munity. Najväčšia diskusia sa ve-
die o možných nástrojoch Číny 
ako aj o samotnej vôli čínskej 
elity realizovať vplyv v širšom re-
gionálnom alebo globálnom roz-
sahu (Ikenberry 2008). Oproti 
názorom na neohraničené zvy-
šovanie čínskeho vplyvu, ktorý 
má vyústiť do „globálnej Číny“, 
stoja názory, ktoré argumentujú 
nasledovne: po prvé, čínska elita 
nikdy v histórii nemala väčšie ge-
opolitické a geografické ambície 
ako dominanciu vo vlastnom šir-
šom geopolitickom prostredí; po 
druhé, geopolitické postavenie 
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k tomuto riešeniu inklinuje skôr liberálna časť americkej odbornej 
a strategickej komunity, ako aj politickej elity. tento názor vychádza 
z presvedčenia, že rast čínskeho vplyvu a čiastočná redukcia americ-
kého sú nezastaviteľnými trendmi – preto jediným správnym riešením 
je vyššia miera spolupráce a zapojenie Číny do vytvárania budúcej 
strategickej situácie s dôrazom na východnú áziu (Ikenberry 2008). 

Druhou možnosťou je vybalansovanie rastúceho čínskeho vply-
vu vytváraním regionálnych spojenectiev (z určitého pohľadu sa 
tak dá interpretovať aj snaha o budovanie americko-indického stra-
tegického partnerstva) a udržiavaním technologického náskoku 
a spôsobilostí amerických ozbrojených síl. tento prístup, zdieľaný 
väčšou časťou ne-izolacionistického republikánskeho tábora, vychá-
dza z presvedčenia, že Spojené štáty budú schopné aj v budúcnosti 
udržať pozíciu dominantného aktéra vo východnej ázii a existuje 
možnosť vybalansovať, resp. obmedziť „konkurenčnú“ Čínu, teda 
vytvoriť spojenectvá s ďalšími veľmocami schopnými prispieť k „za-
držiavaniu“ Číny (s predpokladom, že uSA budú tvoriť jadro týchto 
spojenectiev) (Ikenberry 2008). 

Vývoj amerického strategického myslenia od 90. 
rokov a v súčasnosti 

Americké strategické myslenie v súvislosti s Čínou sa od začiatku 
90. rokov postupne významne menilo: od vnímania Číny ako „stra-
tegického partnera“ k Číne ako „strategického konkurenta“. 

Spoločným menovateľom rôznych názorových prúdov, analýz 
a politických názorov v uSA bolo uznanie rastúceho vplyvu Číny – 
ako to bolo spomenuté vyššie, najdôležitejším rozdielom bolo, ako 
majú uSA na tento vývoj reagovať. 

Nárast dôležitosti Číny v americkom strategickom myslení od-
zrkadľuje aj skutočnosť, že od roku 2000 je americké ministerstvo 
obrany povinné každoročne vypracovať a predložiť do kongresu 
správu o aktuálnych a predpokladaných vojenských spôsobilostiach 
Číny vrátane technologického rozvoja a vývoja čínskeho strategic-
kého myslenia, situácie v taiwanskej úžine, ako aj prognózy na naj-
bližších 20 rokov4. Skutočnosť, že Čína je jediným štátom, ktorý si 
„zaslúži“ takúto exkluzívnu pozornosť, poukazuje to na váhu, akú jej 
americká politická elita a strategická komunita pripisuje. 

Vývoj amerického strategického myslenia po Studenej vojne 
v súvislosti s Čínou je možné veľmi zjednodušene rozdeliť do troch 
období: 
- prvé, uvedomenie si strategickej váhy a potenciálu Číny aj v súvis-

Číny je nevhodné na globálnu 
projekciu vplyvu vzhľadom na 
existenciu silných mocenských 
konkurentov v bezprostrednom 
okolí – India, Japonsko, USA, 
potenciálne aj Rusko – ktorí v prí-
pade prehnaných čínskych snáh 
podľa teórie mocenskej rovnová-
hy budú pôsobiť opačným sme-
rom (Carter – Bulkeley 2007). 

3 USA majú záujem o udrža-
nie súčasného postavenia do-
minantnej globálnej veľmoci, 
pričom tento smer amerického 
strategického myslenia sa po-
silnil predovšetkým po nástupe 
G. W. Busha – viď dodnes 
najdôležitejší americký stra-
tegický dokument reflektujúci 
vývoj amerického strategického 
myslenia – Národnú bezpeč-
nostnú stratégiu z roku 2002 
(NSS 2002). V odporúčaniach 
a analýzach kľúčových zahra-
ničnopolitických a bezpečnost-
ných odborníkov, ktorí sú blízki 
súčasnej vláde, sa však táto 
myšlienka už objavila na začiat-
ku 90. rokov, viď Defense Plan-
ning Guidance (1992) a Project 
For the New American Century, 
vrátane Rebuilding America´s 
Defenses (Ondrejcsák 2005). 
Treba však dodať, že kým na 
globálnej strategickej úrovni 
majú USA záujem o udržanie 
statu quo, na regionálnej úrov-
ni sú oproti tomu v niektorých 
prípadoch vyslovene „revoluč-
né“ – viď napríklad Stredný 
východ, čiastočne Strednú Áziu 
a kaukazskú oblasť.

4 The FY2000 National Defen-
se Authorization Act (Section 
1202) directs the Secretary of 
Defense to submit a report „…
on the current and future mi-
litary strategy of the People’s 
Republic of China. The report 
shall address the current and 
probable future course of mili-
tary-technological development 
on the People’s Liberation Army 
and the tenets and probable 
development of Chinese grand 
strategy, security strategy, and 
military strategy, and of the mili-
tary organizations and operati-
onal concepts, through the next 
20 years.“ (Annual 2007:1)
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losti s americkými záujmami v širšom regióne a začiatky definova-
nia novej americkej stratégie voči Číne, 

- druhé, predovšetkým počas obdobia prezidenta Clintona, pozna-
čené snahou o budovanie „strategického partnerstva“, 

- tretie, počas obdobia prezidenta Busha, Čína vnímaná ako „stra-
tegický konkurent“5 (táto analýza sa bude zaoberať predovšetkým 
súčasnou situáciou a len v obmedzenej miere s obdobím vlády B. 
Clintona).

Najdôležitejším geopolitickým a globálnym strategickým fakto-
rom, ktorý ovplyvňuje globálne americké strategické myslenie a jej 
aplikáciu vo východnej ázii, je snaha zabrániť akejkoľvek veľmoci 
v tom, aby dosiahla dominantné postavenie v širšom regióne.

tento princíp je najdôležitejší spomedzi všetkých určujúcich 
princípov amerického strategického myslenia (na globálnej úrov-
ni) a z historického hľadiska je stabilný a konštantný, t.j. prítomný 
minimálne od začiatku 20. storočia, odkedy sa uSA začali angažo-
vať v medzinárodných vzťahoch ako globálna veľmoc (Ondrejcsák 
2005). Okrem trvácnosti tohto princípu je dôležité aj to, že každá 
dôležitejšia strategická škola alebo skupina majúca vplyv na americ-
kú zahraničnú a bezpečnostnú politiku ho akceptuje ako východisko, 
t.j. vládne konsenzus v tejto otázke aj na úrovni politiky, resp. poli-
tickej aplikácie strategických princípov. táto stabilita pri definovaní 
amerických záujmov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
neplatí len v prípade Číny, ale pre všetky základné ciele, či už geogra-
fické, geopolitické alebo ekonomické. Rozdiely existujú v nuansách 
ako tento princíp realizovať – zvlášť zaujímavé je to v prípade Číny. 

Čína však až donedávna nebola v uSA vnímaná ako dominant-
ná veľmoc s ambíciami a/alebo potenciálom na ovládnutie regiónu 
vlastnými silami (pred druhou svetovou vojnou a počas nej to bolo 
Japonsko, počas Studenej vojny ZSSR)6. 

Situácia sa zmenila po skončení Studenej vojny – Rusko nebolo 
schopné zaujať podobné postavenie ako ZSSR a uSA sa stali jed-
noznačne dominantnou veľmocou. Výzvu pre americké postavenie 
mohla znamenať v budúcnosti jedine rýchlo sa rozvíjajúca Čína – 
ako sa vyjadrila súčasná ministerka zahraničných vecí Condoleeza 
Rice	v	roku	2000:	„Čína	nie	je	veľmocou	presadzujúcou	status	quo,	
ale takou, ktorá by chcela zmeniť ázijskú mocenskú rovnováhu vo 
svoj prospech“ (Rice 2000:56). 

V tom čase – počas dvoch prezidentských období B. Clintona – však 
prevládal názor, že s Čínou treba efektívne spolupracovať pri vytvára-
ní podoby medzinárodných vzťahov a (popri americkom „líderstve“) 
treba budovať americko-čínske vzťahy ako „strategické partnerstvo“. 

5 11. 9. 2001 mal významný 
vplyv na aplikáciu princípov 
globálneho strategického 
myslenia USA a najväčšia po-
zornosť bola venovaná práve 
širšiemu Blízkemu východu. Ne-
negovala však dlhodobý trend, 
t.j. vnímanie Číny ako najväč-
šieho strategického konkurenta 
USA v budúcnosti. Navyše ani 
americký dôraz na širší Stredný 
východ sa nestretol s úplným 
nadšením v Číne, vzhľadom na 
to, že to zahrňovalo aj Strednú 
Áziu, ktorá bola dovtedy pova-
žovaná za ruskú a čiastočne 
budúcu čínsku záujmovú sféru. 
Vznikom amerických vojen-
ských základní v Strednej Ázii 
sa posilnilo presvedčenie čín-
skych stratégov, že USA de fac-
to chcú obkolesiť Čínu (Xuewu 
2004).

6 Existuje veľmi dôležitý rozdiel 
medzi charakterom sovietsko-
amerických vzťahov počas Stu-
denej vojny a súčasnými ame-
ricko-čínskymi vzťahmi. Spojené 
štáty a Čína sú ekonomicky 
prepojené a ich interdependen-
cia v tejto oblasti bude podľa 
dostupných informácií a súčast-
ných trendov v budúcnosti ďalej 
rásť (údaje o vzájomnej ekono-
mickej prepojenosti viď Nanto 
– Chanlett – Avery (2005)). 
Spojené štáty sú tiež najdôle-
žitejším zdrojom moderných 
technológií pre Čínu a tiež naj-
väčším trhom pre čínsky export. 
Počas Studenej vojny neexisto-
vala podobná miera interde-
pendencie medzi Sovietskym 
zväzom a Spojenými štátmi. 
Tento fakt výrazne ovplyvňuje 
americko-čínske vzťahy a zni-
žuje pravdepodobnosť otvore-
ného konfliktu medzi Pekingom 
a Washingtonom.
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Napriek príklonu Clintonovej administratívy k budovaniu part-
nerstva sa však čínsko-americké vzťahy dostali do krízy po posilnení 
republikánov presadzujúcich konfrontačnejší prístup v kongrese 
v roku 19947 a po taiwanskej diplomatickej ofenzíve v uSA. kríza 
kulminovala v rokoch 1995-96 čínskou demonštráciou sily (odpá-
lenie balistických striel a vojenské manévre v blízkosti taiwanu), na 
čo uSA reagovali vyslaním lietadlových lodí do regiónu8. Nakoniec 
však administratíva potvrdila snahu o budovanie „strategického part-
nerstva“ a prezident Clinton to počas návštevy Šanghaja v roku 1998 
posilnil americkým stanoviskom v súvislosti s prípadnými snahami 
o vyhlásenie taiwanskej nezávislosti. Išlo o princíp „tri nie“: uSA 
nepodporia nezávislosť, neuznávajú princíp „jedna Čína – jeden 
taiwan“ a nepodporia členstvo ostrova v OSN (Bakešová – Fürst – 
Heřmanová 2004:182). 

počas tohto obdobia bola administratíva kritizovaná zo strany 
priaznivcov viac konfrontačného prístupu k rastúcej váhe Číny (viď 
nižšie). 

tieto názory prezentovali o. i. aj v kľúčových dokumentoch 
vypracovaných odborníkmi inklinujúcimi skôr k republikánom9: 
Defense planning Guidance (1992) a v rámci project For the 
New American Century, predovšetkým Rebuilding America´s 
Defenses (Ondrejcsák 2005). Základný princíp DpG – „The 
number one objective of u.S. post-Cold War political and mili-
tary strategy should be preventing the emergence of a rival su-
perpower“10 – a skutočnosť, že ako miesto budúceho globálne-
ho strategického súperenia bola identifikovaná východná ázia, 
definovali základy budúceho prístupu k Číne. Autori navrhovali 
kroky, ktoré by napomohli udržať americké postavenie na globál-
nej úrovni s dôrazom na východnú áziu: posilnenie tradičných 
spojenectiev, redislokácia ozbrojených síl a zlepšenie vojenských 
spôsobilostí. 

Zlom nastal po nástupe nového amerického prezidenta, G. W. 
Busha, kedy autori spomínaných koncepcií získali kľúčové pozície 
v administratíve a formovali americké strategické myslenie, ako aj 
reálnu zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Aj keď 11. 9. 2001 a ná-
sledné americké operácie v Afganistane a Iraku dočasne zatienili 
americko-čínske vzťahy a ich dopad na budúce strategické postave-
nie oboch veľmocí, dlhodobé politické a vojenské trendy ukazujú, 
že ťažisko amerického strategického myslenia sa presúva práve do 
východnej ázie ako potenciálne ho miesta globálneho strategického 
súperenia. Okrem oficiálnych politických deklarácií a doktrinálnych 
zmien v strategických dokumentoch (viď nižšie) sa táto skutočnosť 

7 Prezident Clinton bol naprí-
klad prehlasovaný v súvislosti 
s návštevou taiwanského pre-
zidenta v USA, čo vyvolalo 
nevôľu zo strany Číny: čínsky 
veľvyslanec bol dočasne od-
volaný z Washingtonu (Ba-
kešová – Fürst – Heřmanová 
2004:180). 

8 V roku 1995 to bol Nimitz, 
kým o rok neskôr – počas pre-
zidentských volieb na ostrove 
– Nimitz a Independence (Ba-
kešová – Fürst – Heřmanová 
2004:181). 

9 Hoci tieto dokumenty boli 
vypracované ešte počas vlá-
dy prezidenta Clintona, ich 
stručná prezentácia je dôležitá 
predovšetkým kvôli tomu, aby 
sme dokázali, že súčasná línia 
amerického zahraničnopolitic-
kého a strategického myslenia 
nevznikla po 11. 9. 2001, ale 
jej základy boli vypracované 
počas predchádzajúceho de-
saťročia – platí to nielen v prí-
pade Blízkeho východu, ale aj 
vo východnej Ázii. 

10 Defense Planning Guidance 
1992 vypracovaný pod vede-
ním Paula Wolfowitza bol neve-
rejný, vnútorný materiál určený 
pre vrcholných predstaviteľov 
Ministerstva obrany USA. Po 
niekoľko týždňovej „cirkulácii“ 
na ministerstve sa kľúčové časti 
dokumentu dostali na verejnosť 
prostredníctvom Washington 
Post a New York Times (Ondrej-
csák 2005:59-60). 
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– resp. rastúca váha celého východoázijského regiónu – odzrkadlila 
aj na úrovni globálnej redislokácie ozbrojených síl uSA. 

Samozrejme tento proces sa začal už začiatkom 90. rokov, pre-
dovšetkým redislokáciou námorných síl z Atlantického oceánu do 
tichomoria. tento proces však bol v porovnaní s poslednými rokmi 
pomalší a najmä sa neopieral o samostatnú stratégiu z oblasti redis-
lokácie. Napriek zmenám v 90. rokoch globálne rozloženie americ-
kých síl vychádzalo z podmienok Studenej vojny (dôraz na Nemec-
ko,	 západnú	Európu	a	Kórejský	polostrov);	 chýbala	 infraštruktúra	
v juhovýchodnej ázii a západnom tichomorí11. 

táto situácia sa zmenila po rokoch 2001/2002, kedy bola pre-
zentovaná nová koncepcia globálnej redislokácie síl uSA (Robinson 
2003). Na základe analýzy nových reálií globálneho bezpečnostné-
ho prostredia boli naplánované nasledujúce kroky (vymenované len 
tie, ktoré súvisia s Čínou a širším regiónom): jednotky viac prispô-
sobené na projekciu sily – týka sa to predovšetkým síl na kórejskom 
polostrove – budovanie potenciálu a infraštruktúry v juhovýchod-
nej ázii (kľúčová oblasť budúceho potenciálneho geopolitického 
a strategického stretu medzi uSA a Čínou) a celkové posilnenie 
leteckých a námorných spôsobilostí12 v západnom tichomorí (po-
silnenie úderných spôsobilostí amerického letectva v regióne, viď 
Guam, miesto ktorej je posilňované v celkovej vojenskej stratégii 
v západnom tichomorí a východnej ázii). (QDR 2001:27)

Okrem týchto krokov na úrovni ozbrojených síl treba pripome-
núť predovšetkým doktrinálnu úroveň a zmeny v americkom strate-
gickom myslení, ktoré boli prezentované v najdôležitejších bezpeč-
nostno-politických dokumentoch. 

Naozajstnou „Grand Strategy“, ktorá determinuje americké poli-
tiky a zároveň pomerne presne prezentuje vývoj a stav strategického 
myslenia, je Národná bezpečnostná stratégia (NSS) z roku 2002. 
Hoci je NSS z roku 2006 aktuálnejšia, na základných princípoch de 
facto nič nezmenila, posunuli sa len určité dôrazy13. 

NSS 2002 už prezentuje významnú zmenu amerického strategic-
kého myslenia v súvislosti s Čínou, základné princípy republikán-
skej administratívy v „čínskej politike“ a zároveň percepciu Číny zo 
strany týchto zahraničnopolitických a strategických elít (samozrej-
me treba dodať, že najdôležitejšou „témou“ stratégie bol terorizmus, 
vzhľadom na jej kontext). 

po prvé, NSS rozhodne potvrdila regionálne spojenectvá uSA, 
predovšetkým s Japonskom („regionálny líder“14), Južnou kóreou, 
Austráliou a posilnenie vzťahov s Filipínami, Thajskom a ďalšími 
štátmi ASEAN označila ako prioritu. Z pohľadu Číny ide o spojenec-

11 Podľa Národnej obrannej 
stratégie USA z roku 2005 sú 
ciele globálnej redislokácie 
amerických síl nasledovné 
(NDS 2005:22): 
•	rozširovanie	úloh	spojenectiev	

a budovanie nových bezpeč-
nostných partnerstiev

•	budovanie	vyššej	miery	flexi-
bility síl a predísť tomu, aby 
sily boli príliš koncentrova-
né v niekoľkých oblastiach 
(nedá sa presne určiť miesto 
budúceho konfliktu, preto mu-
sia byť ozbrojené sily menej 
statické a viac flexibilné pri 
prípadnom presune z jednej 
oblasti do druhej – pozn. 
R.O.) 

•	prispôsobenie	síl	regionálnym	
reáliám a spôsobilostiam, kto-
ré sú potrebné na rýchlu glo-
bálnu akciu

•	budovanie	 rýchlo	 nasaditeľ-
ných spôsobilostí 

•	dôraz	 na	 spôsobilosti	 a	 nie	
na početné stavy

Podľa NSS a QDR má redis-
lokácia sledovať nasledujúce 
ciele (QDR 2001:27): predísť 
nepriateľskej dominancii v tzv. 
„kritických oblastiach“ ako Eu-
rópa, severovýchodná Ázia, 
pobrežné oblasti východnej 
Ázie od južného Japonska až 
po Bengálsky záliv, Stredný 
Východ a juhozápadná Ázia, 
ďalej zabezpečiť medzinárod-
né námorné, letecké, vesmírne 
a informačné komunikácie a prí-
stup ku kľúčovým trhom a stra-
tegickým zdrojom. Pobrežné 
oblasti od Bengálskeho zálivu 
po Japonské more predstavujú 
obzvlášť exponovanú a kritickú 
oblasť, pričom je možné vyhlá-
siť, že podľa amerického hod-
notenia je hustota amerických 
základní a en route infraštruk-
túry v tejto oblasti nižšia ako 
v ostatných kritických regió-
noch. Vymenovanie týchto fak-
torov bolo dôležité preto, lebo 
takmer každý cieľ a princíp sú-
visí s americkým pohľadom na 
budúcnosť globálnej a výcho-
doázijskej strategickej situácie, 
t.j. ide čiastočne aj o projekciu 
amerického strategického mys-
lenia do reality ozbrojených síl 
na globálnej úrovni a najväčšie 
zmeny sa realizujú v regiónoch, 
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tvá, ktoré obmedzujú čínsky vplyv, resp. sa ho snažia vybalansovať. 
Najväčšou zmenou je však budovanie „strategického partnerstva“ 
s Indiou, ktorá má potenciál výrazne ovplyvňovať ázijskú mocenskú 
rovnováhu a nie je možno obísť jej potenciál na vybalansovanie čín-
skeho vplyvu. 

V súvislosti s Čínou sa píše, že „čínski lídri sa ešte nerozhodli 
o fundamentálnych zmenách v súvislosti s charakterom ich štátu“ 
a podľa dokumentu je „politická sloboda jediným zdrojom veľ-
kosti“. Ideologické rozdiely sú veľmi rozhodne zdôrazňované (NSS 
2002:27-28). Zdôrazňuje sa, že rozvojom vojenských spôsobilostí 
Čína ohrozuje svojich susedov – čo počas prezidenta Clintona tak 
otvorene nezaznelo. potvrdzujú sa aj rozdielne pohľady na niektoré 
regionálne problémy, predovšetkým na taiwan (potvrdzuje sa plat-
nosť taiwan Relations Act15).

Quadrennial Defense review report (QDr) 200116

Bol potvrdený záujem zabrániť nepriateľskej dominancii v kľúčo-
vých regiónoch (severovýchodná ázia, juhovýchodná ázia a oblúk 
od Bengálskeho zálivu až po Japonsko), ktorý je v protiklade s po-
tenciálnymi čínskymi snahami o získanie dominantného postavenia 
vo východnej ázii. Východná ázia sa vyzdvihuje ako kritický región 
– a zdôrazňuje sa aj dôležitosť udržania rovnováhy. V záujme jej do-
siahnutia budú zvýšené úderné spôsobilosti námorných síl v západ-
nom tichomorí (QDR 2001:2). 

nSS 2006 

Národná bezpečnostná stratégia z roku 2006 kladie všeobecne 
väčší dôraz na „demokratizáciu“, pričom považuje za výzvu snahu 
niektorých štátov oddeliť ekonomické slobody od politických slo-
bôd (opakuje sa to viackrát v celom dokumente). 

Jednoznačne sa deklaruje, že uSA sú „tichomorským národom 
s rozsiahlymi záujmami vo východnej a juhovýchodnej ázii. Sta-
bilita a prosperita regiónu závisí od trvalej americkej prítomnosti: 
udržiavanie robustných partnerstiev podporované predsunutými 
obrannými pozíciami, ekonomickou integráciou prostredníctvom 
rozšírenia obchodu a investícií a rozširovaním demokracie a ľud-
ských práv“ (NSS 2006:40). 

Dokument víta vysokú mieru zapojenia Číny do medzinárod-
ného systému a vyzdvihuje sa vyhlásenia čínskych lídrov že vývoj 
Číny bude realizovaný pokojnou a mierovou cestou v kooperácii – 

ktoré sú z pohľadu americ-
ko-čínskych vzťahov kľúčové 
(západné Tichomorie, Stredná 
Ázia, juhovýchodná Ázia). 

12 Napríklad až 60 % americkej 
ponorkovej flotily dislokovanej 
v Tichomorí (McDevitt 2007:7).

13 NSS 2006 jednoznačne vy-
chádza z princípov NSS 2002, 
v porovnaní s ňou je väčší dô-
raz kladený na globálnu „trans-
formáciu“, šírenie demokracie 
a na súvislosti týchto procesov 
s bezpečnosťou USA a bojom 
proti terorizmu. 

14 Condoleezza Rice, máj 
2006: „Nemáme lepšieho 
priateľa ako Japonsko. Americ-
ko-japonské vzťahy sú pilierom 
stability v ázijsko-pacifickom re-
gióne“ (McDevitt 2007:11).
 
15 Taiwan Relations Act (TRA) 
bol schválený v roku 1979, po 
uznaní vlády v Pekingu ako le-
gitímneho a jediného reprezen-
tanta Číny, paralelne s uznaním 
princípu „jednej Číny“. Zároveň 
sa však USA v TRA zaviazali, 
že budú chrániť svojho dlho-
ročného spojenca, Taiwan, 
vrátane dodávok zbraňových 
systémov potrebných na ochra-
nu ostrova: „the United States 
will make available to Taiwan 
such defense articles and de-
fense services in such quantity 
as may be necessary to enable 
Taiwan to maintain a sufficient 
self-defense capability“ (TRA 
1979:Sec. 3302). 

16 Kým Národná bezpečnost-
ná stratégia je „Grand Strate-
gy“, QDR je de facto projekcia 
veľkej stratégie do praktických 
krokov v oblasti bezpečnostnej 
a čiastočne zahraničnej politi-
ky. 
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ak Čína dodrží tento záväzok, Spojené štáty budú podporovať čínsky 
rozvoj (dôraz kladený na slovíčko „ak“) (NSS 2006:40). 

Zdôrazňujú sa predovšetkým potenciálne komplikácie: netrans-
parentný rozvoj čínskych vojenských spôsobilostí17, netransparent-
né kroky pri nadviazaní ekonomickej spolupráce, podpora krajín 
bohatých na nerastné suroviny s netransparentnými režimami. 

Čína a taiwan musia vyriešiť svoje problémy mierovou cestou, 
bez nátlaku a unilaterálnych akcií – aj keď je táto výzva formálne ad-
resovaná obom stranám, je ťažké uveriť, že by taiwan podnikol voči 
Číne ofenzívu. preto je jasné, že bola adresovaná predovšetkým pe-
kingu (zároveň sa tým odmieta aj unilaterálne vyhlásenie taiwanskej 
nezávislosti) (NSS 2006:40). 

QDr 2006

Jeden z hlavných strategických cieľov uSA v budúcnosti musí byť 
ovplyvňovanie strategických rozhodnutí kľúčových štátov vrátane 
Číny o ich smerovaní. uSA musia spraviť všetko, aby sa tieto veľmoci 
rozhodli v súlade s americkými záujmami, musia však byť pripravené 
aj na eventualitu, že rozhodnutie bude opačné. 

Čína má spomedzi všetkých „nových veľmoci“ najväčší potenci-
ál, aby v budúcnosti vojensky konkurovala uSA, navyše môže inves-
tovať do technológií, ktoré časom môžu vyrovnať americký náskok 
v tradičných spôsobilostiach (QDR 2006:29). 

Hoci uSA podporujú Čínu v tom, aby zohrávala konštruktívnu 
úlohu v ázijsko-tichomorskom regióne, kritizujú výrazné investície 
do čínskeho vojenského potenciálu. 

Za zvlášť významné považujú výrazný nárast čínskych vojenských 
spôsobilostí, ktoré umožnia realizáciu krokov voči taiwanu. 

Dokument opäť zdôrazňuje základný strategický princíp uSA 
v ázii (ale aj na globálnej úrovni): žiadna nepriateľská veľmoc ne-
môže diktovať podmienky regionálnej alebo globálnej bezpečnosti 
a uSA odradia každého potenciálneho vojenského vyzývateľa od bu-
dovania spôsobilostí, ktoré by mu umožnili regionálnu hegemóniu 
alebo realizáciu akcie proti uSA a americkým spojencom. V prípade, 
že odstrašenie zlyhá, uSA znemožnia nepriateľskej veľmoci dosiah-
nutie strategických alebo operačných cieľov (QDR 2006:29). Vzhľa-
dom na skutočnosť, že v spomínanom regióne (či už vo východnej 
ázii alebo v širšom kontexte) má potenciál na realizáciu podobných 
krokov len Čína, ide o jednoznačné varovanie pekingu a potvrdenie 
odhodlania uSA garantovať mocenskú rovnováhu v regióne (McDe-
vitt 2007). 

17 Táto americká námietka 
zaznieva z úst vrcholných 
predstaviteľov USA pomer-
ne často – ide predovšetkým 
o dve oblasti: rozvoj vojenských 
spôsobilostí vrátane netradič-
ných, ktoré môžu zabrániť 
americkým silám v prístupe do 
širšieho regiónu („anti-access“ 
capabilities), po druhé, o „ne-
transparentnú“ prezentáciu 
čínskeho vojenského rozpočtu. 
Podľa amerických predstavite-
ľov je oficiálny čínsky vojenský/
obranný rozpočet oveľa menší 
než reálne čísla. Tieto názory 
zdieľajú aj niektoré medziná-
rodné think-tanky, ktoré sa zao-
berajú touto problematikou, viď 
napríklad analýzy SIPRI (SIPRI 
2007:1). Najostrejšia kritika 
zo strany USA zaznela z úst 
bývalého ministra obrany USA 
Rumsfelda počas jeho návštevy 
v Číne v roku 2005 (McVadon 
2007:21). 

5. VÝVOJ AMERICKÉHO STRATEGICKÉHO MYSLENIA: ČÍNA



83

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že dokument niekoľkokrát 
zdôrazňuje, že už aj snaha limitovať, obmedziť americký – vojenský 
– prístup do regiónu je považovaná zo strany uSA za vážnu hroz-
bu18. Vzhľadom na to, že každoročné správy o stave čínskych vojen-
ských spôsobilostí venujú rozsiahly priestor práve takýmto snahám, 
je zrejmé, že opäť ide o Čínu (QDR 2006:30). 

national Defense Strategy (nDS) 2008

V prípade NDS 2008 sa stalo po prvýkrát, že Čína sa v americkej 
percepcii „mocenskej hierarchie“ dostala na prvé miesto a „predbeh-
la“ Rusko. 

Dokument charakterizuje Čínu ako štát na vzostupe s potenciá-
lom, ktorý jej umožní súperenie s uSA. tie v predvídateľnej budúc-
nosti budú musieť reagovať na modernizáciu čínskych ozbrojených 
síl, ako aj na dôsledky čínskych strategických rozhodnutí na medzi-
národnú bezpečnosť. Americké kroky musia byť zamerané na zacho-
vanie a zvyšovanie amerického náskoku (NDS 2008:3).

Medzi piatimi kľúčovými úlohami19 ministerstva obrany a ozbro-
jených síl je Čína spomenutá v súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti. 
uSA podporujú mierový vzostup Cíny a „správne strategické roz-
hodnutia“ – a postavia sa proti prípadným „nesprávnym“ strategic-
kým rozhodnutiam20. podobne budú reagovať aj na rozvoj čínskych 
vojenských spôsobilostí v záujme zachovania strategického náskoku 
pred Čínou (NDS 2008:10). 

posledné tri strategické dokumenty – NSS 2006, QDR 2006, 
NDS 2008 – už jednoznačne a otvorene prezentujú Čínu ako strate-
gického konkurenta uSA a ako najvážnejšiu výzvu a potenciálne aj 
hrozbu pre americké postavenie vo východnej ázii a tichomorí. 

Kľúčové oblasti americko-čínskych vzťahov na 
regionálnej úrovni

popri globálno-strategickej úrovni americko-čínskych vzťahov 
a amerického strategického myslenia existujú aj konkrétnejšie regio-
nálne témy, resp. úroveň, ktoré ovplyvňujú americké strategické mys-
lenie. 

k najdôležitejším oblastiam na regionálnej úrovni patria juho-
východná ázia a tajvan, severovýchodná ázia (z pohľadu vzťahov 
uSA–Čína je dôraz v rámci regiónu kladený na kórejský polostrov) 
a Stredná ázia. 

Všetky tri regióny sú z pohľadu americko-čínskych vzťahov špe-

18 Podľa americkej percepcie 
Čína aplikuje stratégiu dvoch 
strategických reťazí ostrovov – 
prvá je ohraničená južným Ja-
ponskom, Taiwanom, Filipínami 
a zahŕňa aj Juhočínske more, 
druhá Japonskom, Guamom 
a východnými indonézskymi 
ostrovmi – a čínska stratégia 
je zameraná na zabránenie 
prístupu nepriateľských námor-
ných síl do oblastí za týmito re-
ťazami (Annual 2008:25).

19 Obrana materskej krajiny, 
víťazstvo v „Dlhej vojne“ (proti 
extrémistickým hnutiam – pozn. 
R.O.), zvýšenie bezpečnosti, 
odstrašenie konfliktov, víťazstvo 
vo vojnách (NDS 2008:6). 

20 Samozrejme správnosť, 
resp. nesprávnosť rozhodnutí 
sú hodnotené z pohľadu ame-
rických záujmov definovaných 
v dokumente.
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cifické a aj miera zhody alebo nezhody amerických a čínskych záuj-
mov sa výrazne líši. 

Hoci uSA po období čínskej občianskej vojny uznávali čínsku 
vládu na taiwane ako legitímneho reprezentanta Číny a v roku 1954 
uzavreli aj zmluvu o vojenskej spolupráci a obrane, strategické reá-
lie Studenej vojny na začiatku 70. rokov americký prístup zmenili. 
podpisom Šanghajského komuniké z roku 1972 uSA uznali prin-
cíp jednej Číny a vládu v pekingu ako jediného reprezentanta Číny. 
Oficiálne diplomatické vzťahy s taiwanom boli prerušené, ostrov 
však naďalej zostal americkým „spojencom“: v roku 1979 bol prijatý 
taiwan Relations Act, na základe ktorého uSA dodávajú zbraňové 
systémy taiwanu potrebné pre obranu pred čínskou inváziou ako 
aj podmienky americkej asistencie v prípade čínskeho útoku21. táto 
špecifická situácia dodnes ovplyvňuje americko-čínske vzťahy.

taiwan a juhovýchodná ázia sú dnes dôležité najmä kvôli dvom 
faktorom. po prvé, čínsky postoj je vo veľmi veľkej miere determino-
vaný otázkou čínskej suverenity nad ostrovom. Okrem toho, v me-
dzi čínskymi stratégmi prevláda názor, že uSA využívajú taiwan na 
to, aby „udržali“ Čínu v rámci čínskych vnútorných morí, a zabránili 
strategickému prieniku Číny do otvorených vôd západného ticho-
moria, a zároveň aby taiwanská otázka permanentne absorbovala 
čínske zdroje a pozornosť a oslabila aktivity v širších geopolitických 
rámcoch (Wuewu 2004:167). 

Ďalší faktor ovplyvňujúci strategické kalkulácie je unikátne 
miesto juhovýchodnej ázie, okolitých morí a taiwanskej úžiny 
v námornej preprave. Na námorných cestách vedúcich z Indického 
oceánu cez Malacký prieplav a/alebo indonézske prieplavy sú závislí 
kľúčoví spojenci uSA v regióne, Japonsko a Južná kórea22, ako aj sa-
motná Čína23. Akékoľvek čínske snahy o ich ovládnutie by okamžite 
dramaticky ovplyvnili základné bezpečnostné záujmy tokia a Soulu 
– americká strategická kontrola námorných ciest a kľúčových bodov 
popri nich patrí k základným prvkom strategického spojeneckého 
systému uSA v regióne24. 

Okrem strategických záujmov budú čím ďalej tým intenzívnejšie 
tvoriť dôležitú súčasť čínsko-amerických vzťahov energetické otázky, 
ktoré majú okrem ekonomických aj strategickú a geopolitickú/geoe-
konomickú dôležitosť. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že od ga-
rantovania bezpečných dodávok strategicky dôležitých energetických 
surovín je neoddeliteľná kontrola (námorných) transportných trás, 
bez ktorej sú dohody o dodávkach energetických surovín so „zdrojo-
vými štátmi“ strategicky zraniteľné (Hatemi-Wedeman 2007).

Z tohto pohľadu patria v rámci americko-čínskych vzťahov ku 

21 Kvôli dodávkam moderných 
amerických a v menšej miere 
francúzskych zbraňových sys-
témov, predovšetkým lietadiel 
(F-16 C/D, Mirage-2000) 
a protilietadlových riadených 
striel (napr. Patriot PAC-3) 
dokázal Taiwan napriek drvi-
vej čínskej početnej prevahe 
zabezpečiť vzdušnú prevahu 
nad Taiwanskou úžinou, čo je 
považované za najdôležitejší 
obranný prvok ostrova pred 
potenciálnym čínskym útokom 
(Bakešová – Fürst – Heřmano-
vá 2004). Ja zrejmé, že každý 
predaj moderných zbraňových 
systémov na Taiwan okamžite 
schladí americko-čínske vzťahy 
(pre Čínu je to problematické 
kvôli dvom faktorom: po prvé, 
argumentuje, že USA predá-
vajú zbrane „separatistickej 
provincii“, po druhé, prispieva 
k udržaniu taiwanskej kvalitatív-
nej prevahy). Situácia sa mení 
v posledných rokoch. Čína 
totiž zmodernizovala svoje 
ozbrojené sily, vytvorila flexibil-
nejšie jednotky s efektívnejšími 
spôsobilosťami pre realizáciu 
invázie a nakúpila najmoder-
nejšie ruské zbraňové systémy, 
predovšetkým bojové lietadlá 
Suchoj (Su-27, Su-30), ktoré 
v rastúcej miere dokážu vyba-
lansovať kvalitatívny náskok tai-
wanských síl. Šance na čínsku 
inváziu budú reálnejšie v mo-
mente, keď Čína nielen zníži, 
ale eliminuje tento kvalitatívny 
náskok Taiwanu v Taiwanskej 
úžine predovšetkým v spôsobi-
losti vzdušných a námorných 
síl. Samozrejme, nie je mož-
né jednoznačne tvrdiť, že by 
v tomto prípade došlo k invázii 
na Taiwan (sú to skôr špekulá-
cie), vzhľadom na strategickú 
angažovanosť USA ako aj silný 
záujem Japonska a čiastočne 
Južnej Kórey o stabilitu popri 
životne dôležitých námorných 
komunikáciách v juhovýchod-
nej Ázii a Taiwanskej úžine. 

22 80 percent celkovej japon-
skej, juhokórejskej a taiwan-
skej spotreby ropy prechádza 
cez Juhočínske more (Annual 
2008:10). 
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kľúčovým regiónom práve juhovýchodná ázia a Indický oceán. Ju-
hovýchodná ázia je v posledných rokoch mimoriadne exponovaná 
z pohľadu záujmu veľmocí zainteresovaných v bezpečnostnej situá-
cii regiónu. 

Čína získala najmä vďaka dohode s Mjanmarskom prístup do 
Indického oceánu (Coco Island). India sa snaží popri posilňovaní 
svojich pozícií na ostrovoch s indickou zvrchovanosťou (Andamany, 
Nikobary) posilniť aj svoje vzťahy so štátmi ASEAN (viď napríklad 
cvičenie so Singapurom). Spojené štáty sa snažia popri posilňova-
ní politických väzieb na štáty regiónu získať aj súhlas regionálnych 
partnerov (Singapur, Filipíny, Thajsko, Austrália) na umiestnenie lo-
gistickej podpory pre prepositioned aj prípadné intervenčné sily25. 

keď sa pozrieme na strategické americké a čínske záujmy v re-
gióne juhovýchodnej ázie a v prípade taiwanu, zistíme, že sú skôr 
divergentné. preto v prípade, že v budúcnosti dôjde k nejakému 
konfliktu (nie nevyhnutne k vojenskému) medzi Spojenými štátmi 
a Čínou, najpravdepodobnejšou oblasťou je práve tento región. 

Druhým najdôležitejším regiónom z pohľadu americko-čínskych 
vzťahov je severovýchodná ázia, predovšetkým kórejský polostrov. 

Najväčšiu výzvu tu znamená severokórejský jadrový program 
a – z čínskeho hľadiska – „revolučný“ prístup uSA k problematike 
demokratizácie, t.j. koncepcia „regime change“26, (Severná kórea). 
Čína je de facto spojencom Severnej kórey a bez čínskej hospodár-
skej a politickej podpory by bolo prežitie severokórejského režimu 
komplikované. Na druhej strane severokórejské snahy o získanie 
nukleárnych zbraní a balistických striel umožňujúcich úder na ciele 
vo východnej ázii či ďalej sú z čínskeho pohľadu problematické. Ich 
získanie by totiž umožnilo Severnej kórei realizovať úder na stra-
tegickej úrovni a potenciálne zatiahnuť Čínu do konfliktu, ktorý 
je v protiklade s čínskymi záujmami. Z tohto dôvodu sú americké 
a čínske záujmy v súvislosti so severokórejským jadrovým progra-
mom skôr konvergentné – čo nakoniec umožnilo aj progres v tejto 
otázke. 

Špecifickou otázkou je budúcnosť celého kórejského polostrova. 
V súčasnosti sa čínsky vplyv realizuje prostredníctvom Severnej kó-
rey, kým Južná kórea je po Japonsku druhým najdôležitejším ame-
rickým spojencom v oblasti. prípadná úspešná unifikácia polostrova 
by znamenala vážnu výzvu pre obe zainteresované veľmoci. Za pred-
pokladu, že sa polostrov zjednotí pod juhokórejskou dominanciou, 
Čína príde o väčšinu nástrojov na ovplyvňovanie situácie – napriek 
zlepšujúcim sa čínsko-juhokórejským vzťahom. Na druhej strane by 
vojenská prítomnosť uSA na kórejskom polostrove stratila raison 

23 V súčasnosti dováža Čína 
až 53 percent spotreby ropy, 
v podstate celé množstvo cez 
Malacký prieliv a/alebo Lom-
bok/Makassar, pričom táto 
závislosť bude pravdepodob-
ne rásť napriek energetickým 
dohodám s Ruskom (Annual 
2008:10). 

24 Z tohto pohľadu ku kritickým 
čínskym krokom patrí posilňo-
vanie spôsobilostí čínskeho ná-
morníctva v Juhočínskom mori, 
budovanie leteckých základní 
na ostrove Hainan a na strate-
gickej úrovni čínska stratégia 
„preskočenia“ konkurenčnej 
kontroly budovaním oporných 
bodov v spojeneckých štátoch 
ležiacich popri námorných 
komunikáciách – Barma, Pa-
kistan.

25 Napätie v regióne juhový-
chodnej Ázie a Juhočínskeho 
mora zvyšujú navyše aj nevy-
riešené teritoriálne problémy, 
predovšetkým o ostrovy Paracel 
a Spratly, na ktoré robia nárok 
okrem Číny aj Brunej, Filipíny, 
Malajzia, Taiwan, Vietnam.

26 O koncepcii viac viď On-
drejcsák 2005
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d’être, keďže ich primárnym cieľom je najmä odstrašenie severokó-
rejského útoku27. Ak by boli americké jednotky z kórejského polo-
strova stiahnuté, Japonsko by zostalo jedinou stálou americkou zá-
kladňou v regióne, čo by bolo pravdepodobne z politického hľadiska 
problematické a ohrozilo by to fundamenty americkej prítomnosti 
a stratégie v západnom tichomorí a východnej ázii. 

Americko-čínske záujmy v súvislosti so severovýchodnou áziou 
a Juhokórejským polostrovom sú menej protichodné ako v prípade 
juhovýchodnej ázie alebo tajvanu. Z pohľadu strategickej úrovne 
status	quo	vyhovuje	obom	veľmociam,	samozrejme	za	predpokladu,	
že sa podarí obmedziť snahy Severnej kórey na získanie zbraní hro-
madného ničenia. Negatívny scenár je de facto jediným faktorom, 
ktorý má potenciál na ovplyvnenie americko-čínskych vzťahov sme-
rom k destabilizácii na strategickej úrovni. 

Stredná ázia sa dostala do „hry“ v rámci americko-čínskych 
vzťahov v menšej miere od rozpadu ZSSR, intenzívnejšie po 11. 9. 
2001. Hoci väčšinou je americká operácia v Afganistane považovaná 
za začiatok angažovanosti uSA v Strednej ázii, uSA sa geopolitic-
ky v regióne objavili na začiatku 90. rokov. Americká stratégia bola 
zameraná na vytvorenie „strategickej plurality“ s cieľom zabrániť 
tomu, aby sa celá stredná ázia dostala pod vplyv jedinej veľmoci. 
V tom čase však výzvu pre strategickú pluralitu v oblasti znamenalo 
predovšetkým Rusko, Čína sa až postupne v poslednej dekáde vy-
pracovala za serióznejšieho aktéra – jej vplyv však je stále oveľa ob-
medzenejší ako ruský. 

Situácia sa zmenila po 11. 9. 2001, kedy sa Spojené štáty v regió-
ne objavili aj vojensky. Čínska elita až odvtedy začala vnímať prítom-
nosť uSA ako strategickú hrozbu. 

Čína ju hodnotila ako objavenie sa strategického konkurenta pri 
severozápadných čínskych územiach, ktoré boli pre neho dovtedy 
nedosiahnuteľné a preto strategicky „voľné“. Navyše niektorí čínski 
stratégovia hodnotili tento vývoj ako snahu Spojených štátov „stra-
tegicky obkľúčiť“ Čínu z východu aj zo západu (Xuewu 2004:169). 
Čína na vzniknutú situáciu reagovala užšou spoluprácou s Ruskom 
a štátmi Šanghajskej organizácie spolupráce. uSA sa pokúsili zmier-
niť čínske obavy zaradením Islámskeho hnutia Východného tur-
kestanu (v Číne vnímané ako separatistická organizácia bojujúca za 
odtrhnutie Východného turkestanu obývaného ujgurmi od Číny) 
na zoznam teroristických organizácií. 

Celkovo sa však dá povedať, že hoci sú americké a čínske strate-
gické záujmy v Strednej ázii čiastočne divergentné, pre Čínu a v ešte 
menšej miere pre uSA nepredstavuje tento región takú strategickú 

27 Podľa posledných bilaterál-
nych dohôd budú americké sily 
v Južnej Kórei v oveľa väčšej 
miere pripravené na nasadenie 
mimo polostrova. Nová ame-
ricko-juhokórejská dohoda o. i. 
stanovuje aj nové podmienky 
nasadenia amerických jedno-
tiek, ktoré by mali byť podobné 
podmienkam pre americké sily 
v Japonsku (A New Beginning 
2008). Otázne však ostáva na-
príklad politická priechodnosť 
nasadenia amerických jed-
notiek dislokovaných v Južnej 
Kórei v prípade konfliktu v Tai-
wanskej úžine – je otázne či by 
s tým Južná Kórea súhlasila so 
zreteľom na následky a poten-
ciálne čínske kroky. 
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prioritu, že by prípadné nezhody na regionálnej úrovni dokázali vo 
výraznej miere negatívne ohroziť americko-čínske vzťahy na strate-
gickej úrovni. 

Záver

Vývoj amerického strategického myslenia smerom k Číne a vše-
obecne k východnej ázii závisí od niekoľkých faktorov. 

po prvé, ktorý prístup si americká administratíva osvojí v súvis-
losti s rastúcim čínskym vplyvom a aký strategický prístup považuje 
za najefektívnejší z pohľadu zachovania amerických pozícií a strate-
gického primátu. 

V prípade, že prevládne názor, že rast čínskeho vplyvu je možné 
efektívne kontrolovať prostredníctvom dialógu a postupného za-
pájania Číny do existujúceho medzinárodného systému, americká 
stratégia bude presadzovať budovanie „strategického partnerstva“. 

V prípade, že zvíťazí opačný trend, t.j. názor, že rast čínskeho vply-
vu predstavuje pre Spojené štáty hrozbu na strategickej úrovni a ne-
možno ju odvrátiť kooperáciou a rastom interdependencie v hospo-
dárskej a politickej oblasti, pravdepodobne dôjde k americkej reakcii 
na základe teórie mocenskej rovnováhy. Okrem toho, že uSA budú 
zvyšovať svoje spôsobilosti v regióne, budú sa snažiť posilniť exis-
tujúce spojenectvá ( Japonsko, Južná kórea, Austrália) a vybudovať 
nové „strategické partnerstvá“, ktoré by mohli vybalansovať čínsky 
vplyv (napríklad s Indiou, ale v budúcnosti nie je možné vylúčiť ani 
Vietnam). 

Nezávisle od strategického a ideologického prístupu predstavi-
teľov uSA k „čínskej otázke“ existuje určitá hranica, resp. základný 
americký strategický záujem, ktorý je prítomný takmer všetkých 
prúdoch ovplyvňujúcich americké strategické myslenie a zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku. Ide o princíp, podľa ktorého Spojené štáty 
nemôžu dopustiť, aby akákoľvek veľmoc ovládla celú východnú áziu 
a/alebo diktovala podmienky mocenskej rovnováhy. V prípade, že 
tento najzákladnejší strategický princíp bude ohrozený, rozdiely me-
dzi rôznymi prúdmi amerického strategického myslenia budú menej 
dôležité než ochrana „strategickej plurality“ vo východnej ázii. 

Okrem týchto rozhodnutí a percepcie na strategickej úrovni môžu 
americko-čínske vzťahy a americké strategické myslenie ovplyvniť aj 
udalosti a vývoj v kritických regiónoch, kde sa americké a čínske zá-
ujmy stretávajú. 

potenciálne najexponovanejšou oblasťou je juhovýchodná ázia 
a taiwan, kde sú americké a čínske strategické záujmy skôr divergent-
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né a predstavujú problém v rôznych oblastiach, či už ide o čínsku su-
verenitu a národnú hrdosť, kontrolu nad námornými transportnými 
cestami, ktoré sú rovnako dôležité pre Čínu ako pre kľúčových ame-
rických spojencov v regióne, alebo regionálne spojenectvá oboch 
veľmocí. 

Americké a čínske záujmy sú najmenej protichodné paradoxne 
na kórejskom polostrove. Obe strany majú záujem na zachovaní sta-
tu	quo	na	strategickej	úrovni.	V	strednej	Ázii	sú	síce	problematické,	
ale americké záujmy v regióne sú menej dôležité z pohľadu globálnej 
„Grand Strategy“ a oveľa menej dôležité v porovnaní s východnou 
a juhovýchodnou áziu. preto majú problematické body oveľa nižší 
potenciál na vyvolanie krízy v americko-čínskych vzťahoch na stra-
tegickej úrovni. 

Vo všeobecnosti však platí, že prvá úroveň – globálne strategické 
záujmy uSA – má významnejší vplyv na regionálne úrovne a deter-
minujú americké stratégie a politiky v regiónoch, hoci nie je možné 
ignorovať ani vplyv regionálnej úrovne na globálno-strategickú. 
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abstract 
The article reports the opinions of Slovak and foreign experts participating on the 2nd Slovak Strategic 
Forum 2008: ‘Frozen Conflict’ or ‘Strategic partnership’? Strategies and Missions of Eu and NAtO 
held	in	April	2008.	The	Forum	focused	on	the	following	questions:	What	are	the	issues	and	questions	
for a strategic dialogue between the Eu and NAtO? How can the two organizations develop a coor-
dinated approach to conflict management and crisis prevention learning from past experiences? Will 
it be possible to maintain and deepen the specific European security policy profile whilst cooperating 
with	NATO?	Experts	examined	these	questions	by	looking	at	the	practical	experiences	of	joint	missi-
ons in Bosnia-Herzegovina and Afghanistan. 

Keywords
Afghanistan, atlanticism, Bosnia and Herzegovina, Eu, ISAF, Islam, complementarity, communica-
tion, peace operations, NAtO, rivalry, transatlanticism, Western Balkan
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„ZmRAZEnÝ KonFLIKT“ 
aLEBo „STRATEGICKÉ 
ParTnErSTVo“? STRATÉGIE 
a mISIE EÚ a naTo

Úvod

príspevok zhrňuje názory odborníkov z krajín V-4, Rumunska 
a Srbska, ktoré odzneli v rámci Slovenského strategického fóra 2008 
organizovaného Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy 
(CENAA) začiatkom apríla 20081. Slovenské strategické fórum 
2008 bolo zamerané na otázky: ktoré problémy a otázky by mali byť 
súčasťou strategického dialógu medzi EÚ a NAtO? Ako môžu vy-
užiť tieto dve organizácie poučenia z predchádzajúcich skúseností 
na rozvoj koordinovaného prístupu v rámci manažmentu konfliktov 
a prevencie kríz? Je možné udržať a prehĺbiť špecifický profil európ-
skej bezpečnostnej politiky kooperáciou s NAtO? 

príspevok bol vypracovaný v súlade s „Chatham House Rule“, 
ktorým sa fórum riadilo.

Komplementarita alebo rivalita? nejasná budúcnosť 
spolupráce EÚ – naTo

pri hľadaní odpovede na otázku o budúcom vývoji spolupráce EÚ 

1 Slovenské strategické fórum 
je exkluzívnym okrúhlym sto-
lom, ktorý dáva dohromady zá-
stupcov parlamentu, vládnych 
štruktúr a odborníkov s cieľom 
otvorene diskutovať o budúc-
nosti transatlantickej bezpeč-
nostnej politiky. Cieľom SSF je 
vybudovať network Slovenskej 
bezpečnostnej komunity, ktorá 
okrem odborného hodnotenia 
bezpečnostnej a obrannej poli-
tiky Slovenska bude prichádzať 
aj s progresívnymi myšlienkami 
vo vzťahu k transatlantickej 
bezpečnosti. SSF organizuje 
CENAA 1 až 2-krát do roka 
(jar – jeseň) a na zaručenie 
intenzívnej a otvorenej diskusie 
v rámci Fóra sa používajú pra-
vidlá Chatham House.
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a NAtO čelíme nekoherentnosti prístupov a aktivít, ktorá je badateľ-
ná tak medzi oboma organizáciami, ako aj vo vnútri každej z nich. Si-
tuáciu robí zložitou aj rozhodovací proces, ovplyvňovaný krajinami 
s členstvom v obidvoch organizáciách.2 Z hľadiska transatlantickej 
bezpečnosti je na prvý pohľad zjavné, že obe organizácie potrebujú 
transformáciu s výsledkom spoločnej koncepcie bezpečnosti, ktorá 
by sa mohla stať základom pre novú transatlantickú bezpečnostnú 
architektúru. Na prvý pohľad bezproblémová záležitosť (existuje 
principiálna zhoda medzi uSA, NAtO a EÚ vo vnímaní rozvoja 
a posilňovania demokracie, právneho štátu, ľudských práv a slobôd, 
posilňovania regionálnej a svetovej bezpečnosti a zabezpečovania 
ekonomického rozvoja) však naráža na rozdielne (často protichod-
né) politické, ekonomické či bezpečnostné záujmy, ktoré v koneč-
nom dôsledku neumožňujú dosiahnuť zhodu v reálnych krokoch.3 

V diskusii bolo načrtnutých niekoľko východísk (napr. koordiná-
cia záujmov v bezpečnostnej oblasti v širšom poňatí, zhoda na dlho-
dobých spoločných strategických cieľoch na základe dohôd), čím by 
sa NAtO mohlo stať efektívnym nástrojom politicko-vojenskej spo-
lupráce uSA a Európy.4 Diskutujúci si uvedomujú, že je to príliš te-
oretický prístup k formovaniu spoločnej vízie oboch inštitúcií a ne-
vylúčili iný vývoj, napr. odvíjajúci sa od rozličnej rýchlosti, intenzity 
a komplexnosti premien oboch inštitúcií5. Zhodli sa však v názore, 
že	zachovanie	statu	quo	by	znamenalo	zníženie	vplyvu	NATO	a	EÚ	
v bezpečnostnej oblasti na úkor narastajúceho vplyvu aktérov mimo 
transatlantického priestoru. Na dokreslenie existujúcej situácie boli 
analyzované určité divergencie v trajektóriách NAtO a EÚ a niekto-
ré rozdiely v základných strategických dokumentoch. kým NAtO 
sa usiluje o prechod od kolektívnej obrany k hľadaniu partnerstiev 
a k aktivitám mimo článku 5 s globálnym zameraním, ekonomicky 
silná EÚ so slabším bezpečnostným vplyvom sa zameriava viac na 
riešenie regionálnych problémov, uvedomujúc si, že o pozícii globál-
neho hráča zatiaľ môže len snívať. 

Rozdiely existujú aj v niektorých parametroch strategických do-
kumentov: 
•	Efektívny	 multilateralizmus	 z	 Európskej	 bezpečnostnej	 straté-

gie (EBS) sa nenachádza v Strategickej koncepcii NAtO (Sk 
NATO);	

•	 EBS	kladie	dôraz	na	záväzky	vyplývajúce	z	medzinárodného	prá-
va, Sk NAtO na záväzky vyplývajúce z Washingtonskej zmluvy 
a Charty OSN. 

•	 Podľa	 EBS	 je	 NATO	 dôležitým	 výrazom	 transatlanticizmu,	 SK	
NAtO z roku 1999 hodnotí, že euroatlantická bezpečnostná 

2 Z 26 členov NATO je 21 
členov EÚ a z 27 členov EÚ je 
21 členov NATO. Okrem toho 
členmi EÚ je aj 5 neutrálnych 
štátov. Podľa niektorých disku-
tujúcich je takáto participácia 
občas výzvou pre USA.

3 Zmiernením protichodných 
záujmov (nemusia byť v rozpo-
re s vývojom demokratických 
štátov) by bolo možné defino-
vať úlohy oboch organizácií 
v bezpečnosti euroatlantického 
priestoru a vo svete. Diskutujúci 
nevylúčili možnosť spoločnej 
„transatlantickej“ stratégie na 
základe prehodnotenia spo-
ločných záväzkov s cieľom do-
siahnuť vyššiu komplementaritu. 
Vyžadovalo by si to stanovenie 
spoločných strategických cieľov 
a na základe nich prípravu dl-
hodobej transatlantickej strate-
gickej vízie, ktorá by presiahla 
dobu 10 rokov.

4 K tomu je potrebné spoločné 
porozumenie USA a EÚ čo sa 
týka foriem a metód, prehod-
notenie vzájomných záväzkov, 
ale aj akceptovanie EÚ ako 
politickej a vojenskej entity zo 
strany USA. Unilaterálne akcie 
USA by mohli viesť k narušeniu 
transatlantických vzťahov.

5 Patrí k nim zachovanie statu 
quo, čo by znamenalo prístup, 
ktorý nereflektuje bezpečnost-
nú prax. Nie je vylúčený ani 
pomalý pokrok postupnou 
transformáciou oboch štruktúr 
na báze Strategickej koncepcie 
NATO a Európskej bezpeč-
nostnej stratégie. Táto vízia by 
znamenala skôr vytvorenie 
transatlantickej bezpečnostnej 
stratégie na základe zmien 
v Národnej bezpečnostnej stra-
tégii USA, Strategickej koncep-
cii NATO a Európskej bezpeč-
nostnej stratégii. Respektíve, išlo 
by o vytvorenie troch nových 
stratégií – USA, NATO, EÚ, kto-
ré by hľadali možnosť prepoje-
nia záujmov, reakcií na výzvy 
a hrozby, koordináciu v prípra-
ve a nasadení spôsobilostí.
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štruktúra sa vyvíja v takú štruktúru, v ktorej NAtO zohráva kľúčo-
vú úlohu. 

Rôzne prístupy k medzinárodnému poriadku sú napríklad aj 
medzi EBS a bezpečnostnými stratégiami krajín V4, či už ide o prí-
stup k multilateralizmu, strategickému partnerstvu s uSA alebo 
k silnejšiemu či slabšiemu transatlanticizmu6. Slovensko a Maďar-
sko vykazujú znaky „soft-atlanticizmu“, kým Česká republika sme-
ruje k tvrdšiemu atlanticizmu, ktorý je charakteristický pre poľsko. 
táto heterogenita, ktorá nie príznačná len pre strednú Európu, sa 
potom odráža v nedostatočnej koordinácii prístupov európskych 
krajín k jednotlivým bezpečnostným problémom. Najmarkantnej-
šie sa to prejavilo pri formulovaní spoločného postoja k Rusku, či 
už v kontexte s ukrajinou, južným kaukazom, alebo aj v kontexte 
energetickej bezpečnosti. kým Slovensko a Maďarsko sú hodnotené 
ako umiernene pragmatické, postoj ČR sa približuje k pragmatizmu, 
ktorý je skôr podozrievavý (niektorí diskutujúci ho nazvali mrazi-
vým), až po poľský podozrievavý prístup.7

Diskusia sa týkala aj záverov bukureštského summitu NAtO, 
ktorý skončil bezprostredne pred konaním SSF 2008. Diskutujúci 
nevidia problém v tom, či má dôjsť k rozšíreniu, ale kedy bude reali-
zované. Na čo nemajú jednoznačný názor je to, kam až by sa NAtO 
malo rozširovať.8 V tomto smere považujú za veľmi potrebnú spo-
luprácu NAtO s EÚ, ktorá je rovnako dôležitá aj pri riešení sporu 
turecko – Cyprus a vo vzťahu NAtO – Rusko. Súčasťou diskusie 
bola aj zmena prístupu Francúzska k NAtO po nástupe prezidenta 
Sarkozyho do Elyzejského paláca a otázka, do akej miery môže Fran-
cúzsko ovplyvniť vývoj Európskej bezpečnostnej a obrannej politi-
ky (EBOp) počas svojho predsedníctva EÚ v druhej polovici 2008. 
Za základné determinanty budúceho rozvoja spolupráce NAtO-
EÚ sú považované dosiahnutie francúzsko-britského kompromisu 
ohľadom budúceho vývoja európskeho operačného centra a do akej 
miery sa podarí odstrániť blokujúci prístup turecka k prehlbovaniu 
vojenskej spolupráce NAtO-EÚ, predovšetkým vo vzťahu k efek-
tívnejšiemu využívaniu dohody „Berlín plus“. Časť diskutujúcich sa 
prikláňala k názoru, aby bol turecku umožnený nejaký stupeň part-
nerstva v EBOp9 ako jedna z možností uvoľnenia rigidného postoja 
turecka v NAtO. Či sa tak stane, nie je isté a názory slovenských 
odborníkov nebudú rozhodujúce. Okrem toho na slovenskej poli-
tickej scéne ani v bezpečnostnej komunite nie je jednoznačný názor 
na šírku spolupráce s tureckom a na jeho prijatie do EÚ.

Hoci z regionálneho hľadiska bol v diskusii hlavný dôraz polože-
ný na západný Balkán a Afganistan, diskutujúci sa okrajovo dotkli aj 

6 Konkrétnejšie pozri IBOŠ 
(2005).

7 Ako argumenty boli použité 
údaje o prístupe k ruskej ener-
getickej politike, napr. pripoje-
nie Maďarska k ruskému plyno-
vodu „Južný prúd”, prístup SR 
k protiraketovej obrane USA na 
území ČR a Poľska, angažova-
nosť v Iraku, poľské prirovnanie 
ruských krokov v energetickej 
politike k paktu Molotov-Ribben-
trop. (Vtedajší poľský minister 
obrany R. Sikorski vyhlásil: "Po-
land has a particular sensitivity 
to corridors and deals above 
our head [sic]. That was the 
Locarno tradition, that was the 
Molotov-Ribbentrop tradition. 
That was the 20th century. We 
don't want any repetition of 
that." (NATO Revue 2007).

8 Tento problém si bude vyža-
dovať oveľa hlbšiu diskusiu vo 
veľmi blízkej budúcnosti.

9 Prívržencom takéhoto prí-
stupu je napríklad londýnske 
Centrum pre európske reformy 
(CER). Viac pozri napr. Valasek 
(2008).
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čiernomorského regiónu, ktorý je pre euroatlantickú bezpečnosť tiež 
veľmi dôležitý, pričom práve na prístupe k nemu je najzreteľnejšie vi-
dieť nekoherentnosť medzi NAtO a EÚ. Zložitá bezpečnostná situá-
cia čiernomorského regiónu je odrazom rôznorodých záujmov štátov 
v regióne a jeho okolí. Medzi najrizikovejšie problémy je možné za-
radiť mix krehkých liberálnych demokracií, možnú eskaláciu zmraze-
ných konfliktov (Abcházsko, Južné Osetsko, Náhorný karabach, pod-
nestersko), vplyv ťažby a tranzitu plynu a ropy a ruské ambície. Zatiaľ 
NAtO ani EÚ neprejavili veľký záujem riešiť problémy tohto regiónu 
koordinovane, čo vo svojom dôsledku môže viesť k riziku straty ich 
vplyvu na jeho vývoj (tarasovič – Ondrejcsák – Nečej 2008:79-91). 

Asi najdôležitejším príkladom potreby jednoznačných vzťahov 
medzi NAtO a EÚ je kosovo. kosovo má niektoré špecifiká, ktoré 
túto potrebu ešte zvýrazňujú. Jedným z nich sú antagonistické prí-
stupy k riešeniu problému v srbskej spoločnosti a politike, čo vedie 
k tomu, že najmä Srbi žijúci na sever od rieky Ibar považujú za bez-
pečné „paralelné inštitúcie“ spravované Srbskom, kým Albánci ich 
vnímajú ako hrozbu. Dá sa predpokladať, že kosovská vláda bude 
mať v strednodobom výhľade problém pri presadzovaní svojej auto-
rity na týchto severných územiach10. pre obe komunity v kosove zo-
stáva dôveryhodným garantom bezpečnosti iba NAtO. Diskutujúci 
sa zhodli v názore, že NAtO by si malo zobrať príklad z Bosny a ne-
nechať si nanútiť prevzatie policajných úloh. Misia EBOp EuLEX 
v tomto prípade zapadá do vzorca, kedy EÚ manifestuje svoju „soft 
power“ a mala by tak byť civilno-policajnou „pridanou hodnotou“ 
pre kFOR, pričom tak EuLEX, ako aj polícia uNMIk a kosovské 
policajné sily by sa mali adaptovať na novú realitu11.

Bosna a Hercegovina – úspech prostredníctvom 
flexibility?

už druhú dekádu predstavuje Bosna a Hercegovina (BaH) akési 
„laboratórium“ nielen riešenia konfliktov v multietnickom štáte, ale 
aj spolupráce NAtO-EÚ. Súčasný proces riešenia dopadov vojen-
ského konfliktu na území bývalej Juhoslávie, ktoré najviac postih-
li práve túto, etnicky, nábožensky a politicky rôznorodú krajinu, sa 
môže stať dobrým návodom aj na riešenie niektorých ďalších prob-
lémov západného Balkánu. 

pri riešení krízy v BaH Európska únia zlyhala a hlavnú rolu pri jej 
riešení, rovnako ako aj na celom západnom Balkáne, zohrali uSA. 
Napriek dosiahnutým úspechom pri budovaní vlastných inštitúcií 
stanovených Daytonskými dohodami zostáva Bosna a Hercegovi-

10 Tzv. „multietnická autorita“ 
kosovských policajných síl bola 
narušená odchodom srbských 
policajtov a vyjadrením ich lo-
jálnosti srbským autoritám.

11 Diskusia prebiehala v obdo-
bí, kedy nebol jasný záver BR 
OSN. Hoci Srbsko paradoxne 
označuje misiu EULEX za ile-
gálnu, potrebuje UNMIK ako 
kanál na komunikáciu s misiou 
EÚ.
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na aj naďalej medzinárodným protektorátom. Hlavným dôvodom 
tohto stavu je nedostatočné posilňovanie centrálnych inštitúcií, kto-
ré komplikuje existujúci blok entít – Republiky Srbskej a Federácie 
BaH. Často sa opomína podstata reformy polície, ktorá je kľúčová 
preto, lebo vyvoláva „prestúpenie“ politických okrskov cez jednotli-
vé entity, proti čomu namieta predovšetkým Republika Srbská. ur-
čitým vzorom centralizácie je doposiaľ iba armáda. 

pri analýze vzťahov NAtO-EÚ sa účastníci diskusie priklonili 
k pozitívnemu hodnoteniu. NAtO svoju úlohu splnilo a zlepše-
nie bezpečnostnej situácie umožnilo odovzdať zodpovednosť EÚ 
v rámci operácie ALtHEA, pričom zachovanie malého veliteľstva 
NAtO zabezpečuje prítomnosť aliancie a jej vplyv na bezpečnostnú 
situáciu, reformu ozbrojených síl a pomoc v prístupovom procese 
do NAtO. O zlepšovaní bezpečnostnej situácie svedčí aj postupné 
utlmovanie operácie ALtHEA12 a vyšší dôraz na prístupový proces 
do EÚ. predpokladalo sa však, že EÚ prevezme nad vnútorným vý-
vojom krajiny podstatne väčšiu zodpovednosť. Doterajšie štúdie EÚ 
(napr. Batt 2007, 2008) viac analyzujú, čo sa stalo, ale menej pred-
vídajú možný vývoj. Jednou z kontroverzných otázok zostáva vnú-
torná jednota BaH. Časť diskutujúcich vychádzala z toho, že nielen 
v BaH, ale aj inde vo svete sa prejavuje zvýšená snaha o identifikáciu 
na základe etnických a náboženských línií13. uvedené skutočnosti 
odďaľujú riešenie vnútorných problémov, ktoré už mali byť dávno 
vyriešené. podľa tejto skupiny autorov je akceptácia multietnického 
štátu z dlhodobejšieho hľadiska minimálne sporná14, hoci EÚ nemô-
že a nechce pripustiť inú alternatívu. Autori pripúšťajú, že „osamo-
statnenie“ je živnou pôdou pre možné separatistické úvahy v BaH, 
pričom aj v BaH pôsobí protirečenie dvoch princípov – právo na 
sebaurčenie verzus teritoriálna integrita. Do hry však vstupuje aj 
potenciál OSN, hoci vývoj ukázal, že rezolúcie BR OSN je možné 
obísť. 

Druhá časť diskutujúcich sa priklonila k názoru, že existuje do-
statočná vôľa medzinárodných aktérov, aby vývoj v BaH išiel na-
štartovaným smerom (európska stratégia hovorí o multietnickom 
harmonickom štáte) a dajú sa identifikovať aj pozitívne procesy vo 
vývoji vnútorných reforiem. k nim patrí hlavne reforma ozbroje-
ných síl, zameraná o. i. na integráciu ich štruktúr tak, aby sa zodpo-
vedali celoštátnym štruktúram15. Na tento vývoj má pozitívny vplyv 
proaliančný integračný smer a pôsobenie samotného NAtO v BaH. 
Ako problém je chápaná skôr skutočnosť, že v prípade BaH nefun-
guje kondicionalita EÚ – integrácia ako cieľ zatiaľ nie je dostatočnou 
hybnou silou a navyše Republika Srbská vidí integráciu ako ohro-

12 EÚ predpokladá ukončenie 
operácie ALTHEA do konca 
roka 2009.

13 Pozri napríklad UK DCDC 
(2007), US JF COM (2007), 
Moravčíková (2007).

14 Inklinácia Republiky Srbskej 
k Srbsku, Chorvátov k Chor-
vátsku. Zatiaľ ani diskusia v EÚ 
nepripúšťa rozpad BaH, hoci 
predtým sa o tom diskutovalo. 
Diskutujúci inklinujúci k tomuto 
postoju zároveň upozornili na 
fragmentáciu západného Bal-
kánu a vznik štátov, ktorých ži-
votaschopnosť je spochybňova-
ná ( BaH, Kosovo) a považujú 
za iluzórnu možnosť zabrániť 
tomuto trendu.

15 V ozbrojených silách existuje 
model zastúpenia jednotlivých 
entít, ale zároveň centrálne ve-
lenie a riadenie.
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zenie svojej identity. Všetci sa však zhodli na tom, že úloha EÚ je 
v tomto procese nezastupiteľná.

Diskusia sa nevyhla ani otázke náboženskej identity a možností 
nárastu radikálneho islámu na západnom Balkáne. Väčšina diskutu-
júcich sa stotožnila s názorom, že hoci dochádza k obrode islámu, 
prevláda zatiaľ umiernený smer a neexistuje väčšia hrozba výraznej-
šej podpory radikalizmu a fundamentalizmu. 

afganistan – horúci zemiak pre naTo a EÚ

Diskusia bola orientovaná na posúdenie vývoja z inštitucionálne-
ho hľadiska a konfrontáciu úspechov pertraktovaných oficiálnymi 
predstaviteľmi NAtO a EÚ so skúsenosťami niektorých priamych 
účastníkov.

Vzťahy NAtO-EÚ v Afganistane sú oveľa zložitejšie. k všeobec-
ným problémom spolupráce sú radené: nejednotný prístup k operá-
ciám;	neharmonizovaný	plánovací	proces	v	obidvoch	organizáciách;	
duplicita;	 neautorizovaná	EÚ/NATO	Capability	Group16 a nedo-
statočné využívanie skúseností z predchádzajúcich a súčasných ope-
rácií. Diskutujúci sa po výmene názorov zhodli na tom, že model, 
ktorý sa ukázal úspešný v Bosne a Hercegovine, nie je možné na túto 
misiu aplikovať. Dôvodov je niekoľko a medzi najhlavnejšie je mož-
no zaradiť nižšiu mieru vnímania bezprostrednej hrozby európskym 
obyvateľstvom, čo má za následok nižšiu motiváciu európskych kra-
jín zúčastňovať sa na stabilizácii Afganistanu, a tým aj mieru poli-
tickej legitimizácie účasti európskych krajín na vojenskej a civilnej 
stabilizácii krajiny. kým BaH je integrálnou súčasťou Európy, Afga-
nistan nesľubuje Európe žiadne bezprostredné follow-up vo forme 
úzkej politickej či hospodárskej spolupráce. 

Ďalej je to výrazný vplyv uSA v rámci medzinárodných síl, ktoré 
podľa niektorých diskutujúcich vnímajú konflikt v Afganistane stá-
le ako „svoju“ vojnu proti terorizmu a správajú sa voči európskym 
partnerom dosť paternalisticky17. Okrem toho je Afganistan cha-
rakteristický neporovnateľne vyššou materiálnou aj spoločenskou 
devastáciou, čo pri veľkosti krajiny, zlej infraštruktúre a zložitom 
teréne znamená oveľa väčšie nároky na vklad práce a peňazí. Bez-
prostredná viditeľnosť výsledkov je však oveľa menšia než v prípade 
BaH. V súvislosti s tým poukázali diskutujúci aj na netrpezlivosť zá-
padných krajín v očakávaní „zázračného“ úspechu intervencie, kto-
rý stále neprichádza. Z hľadiska budúceho vývoja v Afganistane by 
bolo najväčšou chybou, ak by z neúspechu zmien boli takmer výluč-
ne vinení Afganci, a to nielen vláda, ale aj bežní obyvatelia. takéto 

16 Fórum členských krajín EÚ 
a NATO, kde sa detailne dis-
kutuje o rozvojových progra-
moch, ktoré by mali zabezpe-
čiť flexibilitu, interoperabilitu 
a transportné schopnosti. 

17 Na rozdiel od BaH nie je 
rola USA vnímaná miestnym 
obyvateľstvom i medzinárodný-
mi aktérmi výhradne pozitívne.
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postoje sa už totiž objavili, a to bez toho, aby reflektovali kvalitu vo-
jenskej a hospodárskej pomoci zo strany NAtO, EÚ či OSN. Často 
je preceňovaný kvantitatívny aspekt vojenskej prítomnosti (počty 
nasadených príslušníkov) aj hospodárskej pomoci (množstvo pre-
investovaných dolárov či eur). Z tohto hľadiska najviac chýba evalu-
ácia dopadu vojenských a civilných aktivít.

V súvislosti s obnovou Afganistanu sa diskusia venovala niekto-
rým problémom provinčných rekonštrukčných tímov (pRt), kde 
napriek rôznym snahám o koordináciu neexistuje spoločný model. 
každá vedúca krajina si vytvára vlastný podľa svojich medzinárodno-
politických priorít, tradícií, výšky rozpočtu, ako aj legislatívnych pra-
vidiel. Hoci pRt fungujú v Afganistane už viac ako 5 rokov, doteraz 
nebola vypracovaná nezávislá štúdia dopadov rôznych modelov pRt. 
Modely majú často úplne odlišné vojenské zadania, formu spolupráce 
civilnej a vojenskej časti, formu a priority rozvojovej pomoci, ako aj 
formu spolupráce s inými medzinárodnými aktérmi vo svojej oblasti. 
Zhodnotenie všetkých týchto parametrov a vypracovanie odporúča-
ní pre všetky súčasné i budúce vedúce krajiny by pomohlo zefektívniť 
činnosť pRt, ako aj ušetriť nemalé finančné prostriedky.18

Hoci Európska únia v spoločnej deklarácii (Eu 2005) hovorila 
o pomerne širokej oblasti angažovania19, konkrétne výsledky svedčia 
skôr o opatrnosti, za čím sa môžu skrývať obavy z toho, že by únia 
v prípade skončenia angažovania NAtO niesla na svojich ramenách 
všetky negatívne dôsledky. Hoci Rada pre zahraničné záležitosti EÚ 
(30. – 31. 11. 2006) a Rada EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie 
vzťahy (GAERC) (11. – 12. 12. 2006) potvrdili prioritné oblasti, 
zdá sa, že vplyv EÚ bude predsa len trochu zúžený. 

pri vyčleňovaní balíka peňazí na obdobie 2007 – 201020 bolo do-
hodnuté, že bude vynaložený na tri kľúčové prioritné oblasti: 
•	 reforma	legislatívneho	sektora;	
•	 rozvoj	vidieka	vrátane	alternatív	voči	pestovaniu	maku;
•	 zdravotníctvo	(EU	2005).

Aj z toho je zjavné, že EÚ nebude „jednotkou“ v komplexnej re-
forme bezpečnostného sektora či v boji proti narkotikám. Na jed-
nej strane EÚ prispieva prostredníctvom svojich členských krajín 
16 000 vojakmi do ISAF pRt (čo by mohlo byť brané ako pozitívne 
vnímanie NAtO: EÚ nechápe alianciu v Afganistane ako rivala, ale 
ako partnera), na druhej strane EÚ ako organizácia nemá záujem 
o praktické vojenské činnosti. Navyše EÚ nezohráva úlohu kľúčové-
ho hráča ani v oblasti reformy polície, EupAt plní len úlohu akýchsi 
mentorov pre afganských policajtov, ktorí už prešli iným výcvikom 
– čiže misia nemá mandát pre výcvik, ale iba pre poradenstvo, mo-

18 Problémom o. i. je, že (skú-
senosť z nemeckého PRT) 80 % 
vojakov je vo vnútri základní, 
prakticky bez kontaktu s von-
kajším svetom. Len asi 20 % 
nasadených vojakov vykonáva 
zadania mimo základne. Je 
otázne, či pri takomto modeli 
práce má zmysel hovoriť o zvý-
šení nasadenia a nie radšej 
o jeho redukcii, resp. o totál-
nom preformulovaní poslania 
týchto jednotiek.

19 Politická a ekonomická sprá-
va krajiny, reforma bezpečnost-
ného a právneho sektora, boj 
proti narkotikám, rozvoj, ľudské 
práva, občianska spoločnosť 
a návrat utečencov, vzdeláva-
nie a kultúra, pravidelný politic-
ký dialóg.

20 V rokoch 2002 – 2006 
bola EÚ druhým najväčším do-
norom so sumou 3,7 mld. eur. 
Na roky 2007 – 2010 bolo 
vyčlenených 610 mil. eur.
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nitoring a mentoring. Z určitého hľadiska je to možné chápať ako 
pozitívum, keďže nedochádza k „prekrývaniu“ mandátu s NAtO 
(podľa názoru diskutujúcich môže ísť o poučenie z Bosny, kde prelí-
nanie mandátov prinášalo kompetenčné problémy). EupAt pôsobí 
na centrálnej úrovni a na úrovni provincií, teda nevykonáva činnosť 
na úrovni dištriktov, pričom bezpečnostnú a logistickú podporu po-
skytujú pRt na základe bilaterálnych dohôd s členskými krajinami 
NAtO. Čo sa týka výcviku polície, objavil sa ešte jeden kardinálny 
problém: stret dvoch rozdielnych koncepcií výcviku afganskej po-
lície (uSA prostredníctvom Combined Security transition Com-
mand for Afghanistan /CStC-A/21 a Nemecko na základe bilaterál-
nej dohody). Nemci vzhľadom na svoju vedúcu úlohu v policajnej 
reforme majú hlavné slovo i vo vzťahu k misii EÚ. Ako hlavný prob-
lém vidia nedostatočnú logistickú podporu EÚ22. problém EupOL 
je aj v tom, že pred jej začatím nebola dosiahnutá dohoda s NAtO 
a nie je dosiahnutá doposiaľ. 

Napriek určitým optimistickým tvrdeniam o spolupráci NAtO-
EÚ od počiatku pretrvávajú problémy a to aj napriek tomu, že exis-
tujú politické záväzky medzi obidvoma organizáciami, že únia bude 
s alianciou konzultovať všetky krízové situácie, resp. situácie, ktoré 
by mohli do krízy prerásť. V praxi sa stretnutia medzi úniou a alian-
ciou na úrovni pSC-NAC obmedzujú len na operácie Berlin plus, 
teda len na operáciu Althea23. Donedávna fungovalo riešenie, že po 
formálnom rokovaní sa uskutočňovali neformálne stretnutia pSC-
NAC, čiže po formálnej časti o operácii Althea sa pridali aj Cyprus 
a Malta. po tom, čo turecko vo februári 2008 zablokovalo uskutoč-
nenie neformálneho stretnutia pSC a NAC k problémom kosova, sa 
zdá, že sa tento mechanizmus dlhší čas nebude využívať24.

Diskutujúci sa okrajovo dotkli aj problematiky možnej vyššej 
angažovanosti regionálnych mocností a zvýšenia váhy OSN v Af-
ganistane. podľa ich názoru je táto myšlienka v súlade s potrebami 
stabilizovať situáciu a zabezpečiť rozvoj. Otázne je, či by takýto vývoj 
ovplyvnil „exit“ stratégiu NAtO, zdá sa však, že Afganistan zostane 
aj naďalej úlohou číslo jeden pre alianciu.

Záver

Napriek problémom v spolupráci NAtO-EÚ existujú možnosti 
jej zlepšenia, aby v budúcnosti nad rivalitou prevažovala komple-
mentarita. Náznaky uvedeného vývoja sa objavili na bukureštskom 
summite NAtO v určitej zmene prístupu uSA v prospech bezpeč-
nejšej a silnejšej Európy, ako aj v EBOp posunom dvoch veľkých 

21 Americká iniciatíva (asi 
1 000 inštruktorov) s najväč-
ším rozpočtom pre Afganskú 
národnú armádu a Afganskú 
národnú políciu využíva metó-
du zamerania sa na jednotlivé 
dištrikty od výcviku v regionál-
nych výcvikových centrách až 
po výkon činnosti v spolupráci 
s vojenskými zložkami v dĺžke 
niekoľko mesiacov. USA sú voči 
misii EÚ kritické, keďže tvrdia, 
že pre efektívnu podporu af-
ganskej polície je potrebných 
až 5 000 zahraničných inštruk-
torov.

22 Ide o peniaze Európskej ko-
misie na nákup obrnených vo-
zidiel, zabezpečenie výstroje, 
priestorov misie a ubytovania. 
Tieto problémy boli aj dôvodom 
rezignácie prvého šéfa misie.

23 Koncom 2005 sa tiež obe 
organizácie dohodli, že na-
vzájom vytvoria svoje vojenské 
bunky vo svojich veliteľstvách.

24 Na stretnutiach vysokého 
predstaviteľa EÚ pre SZBP So-
lanu s generálnym tajomníkom 
NATO Hoop-Schefferom a ich 
štábov sa diskutuje o veciach, 
ktoré nie sú riešené na oficiálnej 
politickej úrovni. Podľa disku-
tujúcich tieto „staff-to-staff me-
etings” nemajú vzhľadom na 
svoj mandát možnosť čokoľvek 
sľúbiť alebo dohodnúť.
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hráčov (Francúzska a Spojeného kráľovstva) ku kompromisu v ná-
zore na jej vývoj a transformáciu. 

Čo sa týka možného vplyvu krajín V4 na rozvoj spolupráce 
NAtO a EÚ, existuje možnosť nájdenia cesty k zbližovaniu for-
mulácií bezpečnostných záujmov a prístupov. Okrem poľska, ktoré 
sformulovalo novú bezpečnostnú stratégiu koncom roka 2007, to 
pravdepodobne očakáva aj ostatné krajiny V4, pričom s najväčšou 
pravdepodobnosťou ďalšou bude Česká republika. Napriek pocho-
piteľnému rozdielnemu prístupu (hlavne k regionálnym problémom 
na periférii EÚ) je možné hľadať prienik záujmov a dohodnúť spo-
ločný postup. 

Vzťah NAtO-EÚ v BaH je vnímaný pozitívne. NAtO zohralo 
kľúčovú úlohu pri ukončení vojny a pri vytváraní zlepšujúceho sa 
bezpečnostného prostredia, na druhej strane EÚ bude zohrávať, aj 
napriek vnútorným problémom v BaH a nízkej motivácii pre vstup 
do únie, čoraz väčšiu úlohu. Rozdelenie zodpovednosti NAtO-EÚ 
zodpovedá vývoju bezpečnostnej situácie, pričom je tu predpoklad 
dlhodobo avizovaného prevzatia právomocí špeciálnym predstavi-
teľom EÚ pre BaH. 

pri použití modelu spolupráce NAtO-EÚ a vývoja odovzdáva-
nia zodpovednosti pre iné štáty a oblasti odporúčajú diskutujúci 
skôr diferencovaný prístup než automatické preberanie skúseností. 
V Európe je model využiteľný pre kosovo, čiastočne sa dá uvažovať 
o jeho budúcom využití v niektorých afrických štátoch, nie je však 
najvýhodnejším riešením pre Afganistan. 

pre diskutujúcich zostáva otvorená otázka vývoja typu štátu 
v BaH a nie sú jednotní v tom, či je lepšie sa prikloniť k európskej ví-
zii jednotného multietnického štátu, voľnejšej federácie, či dokonca 
k možnému rozčleneniu. Väčšina sa prikláňa k názoru, že je potrebné 
udržať jednotu až do vyriešenia pálčivých ekonomických a sociálnych 
problémov, prípadne do integrácie do euroatlantických štruktúr. 

Vo vzťahu k Afganistanu z doterajšieho vývoja vyplýva, že obe 
organizácie sa zasadzujú o jeho stabilitu, rekonštrukciu a rozvoj. 
NAtO to dokazuje už takmer 5 rokov postupným zvyšovaním svo-
jej prítomnosti až do dnešnej relatívne robustnej podoby približne 
40 000 vojakov. EÚ sa k tomuto trendu posúva pozvoľna, pričom 
je z jej strany rozhodujúca najmä nevojenská podpora. Diskutujúci 
považujú za dôležité, že sa neprekrývajú aktivity oboch organizácií. 
práve skúsenosti z Bosny ukázali, že k úspechu prispela skutočnosť, 
že sa podarilo prekonať pôvodnú duplicitu mandátu v niektorých 
oblastiach (obranná reforma, boj proti terorizmu, zadržiavanie voj-
nových zločincov). V porovnaní s BaH je Afganistan krajinou, v kto-
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rej pre jej geografické, historické a bezpečnostné špecifiká nestačí 
organizovať spoluprácu len na najvyššej politickej úrovni a spoliehať 
sa na to, že ostatné sa udeje na základe neformálnych väzieb a kon-
taktov, ako tomu bolo v BaH. potrebná je analýza existujúcich aktivít 
a vytvorenie presných mechanizmov a kanálov komunikácie a ko-
ordinácie (a to nielen medzi NAtO a EÚ), čo je náročné a zatiaľ 
nerealizované. 

Spolupráca NAtO a EÚ v Afganistane nie je ideálna, ale má svoje 
pozitíva. každý si viac-menej robí svoj biznis, pričom niektoré roz-
pory sa darí vyriešiť na ad hoc báze. Diskutujúci sa zhodli na tom, že 
je potrebné vychádzať z politickej reality a akceptovať fakt, že forma-
lizovaná dohoda, ktorá by mohla uľahčiť vzájomné pôsobenie, asi 
tak skoro nevznikne25. 
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abstract: DISarmamEnT mECHanISm anD nUCLEar WEaPonS 
The study deals with the matter of nuclear weapons from the point of view of the development of nego-
tiations at the Conference on Disarmament, the First Committee and the uN Disarmament Commis-
sion. It describes important disarmament initiatives – two declarations of former high uS politicians 
calling for a world without nuclear weapons and containing some practical steps to achieve this goal. 
A brief evaluation of two preparatory committees in the Npt review process towards Npt Review 
Conference in 2010 is mentioned as well. 

Keywords
Nuclear disarmament, nuclear non-proliferation, Conference on Disarmament, uN Disarmament 
Commission, Non-proliferation treaty, Fissile Material Cut-Off treaty, Comprehensive test Ban tre-
aty, Npt Review Conference

Úvod
Konference o odzbrojení 
První výbor 62. VS OSN
Odzbrojovací komise OSN
Jaderné zbraně
Závěr
Implikace pro Slovenskou republiku

aUTor: mIroSLaV TŮma 
oPonEnT: DanIEL Dom

oDZBroJoVaCÍ 
mECHanISmUS
a JaDErnÉ ZBRAnĚ 

Úvod

Studie se problematice jaderných zbraní a úsilí o jejich elimina-
ci věnuje z důvodu jejich nesmírné ničivé síly a pokračujícího roz-
šiřování, možnosti zneužití teroristy a především s ohledem na ne-
existenci smlouvy, která by je zakazovala. Dlouhodobě deklarované 
zjištění, že jaderné odzbrojení je nejdůležitější otázkou globální od-
zbrojovací agendy a hlavním předpokladem pro dosažení jaderného 
nešíření, má stále naléhavější význam. Studie posuzuje zmíněnou 
problematiku z hlediska vývoje situace na jednání ve třech hlav-
ních pilířích odzbrojovacího mechanismu: Konference o odzbrojení 
v Ženevě, jako jedinečného fóra pro sjednávání právně závazných 
odzbrojovacích, kontrolně-zbrojních a neproliferačních dohod, prv-
ního výboru (odzbrojovací a mezinárodněbezpečnostní) VS OSN, který 
je orgánem pro přípravu rezolucí k hlavním odzbrojovacím a přidru-
ženým bezpečnostním otázkám a Odzbrojovací komise OSN, jako 
univerzálního orgánu pro výměnu názorů a přípravu doporučení 
k problematice jaderného odzbrojení a konvenčních zbraní. Studie 
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v této souvislosti také poukazuje na některé aspekty politiky Busho-
vy administrativy v posledních dvou letech před prezidentskými 
volbami, kdy bylo možné zaznamenat částečnou změnu formy od 
dosud převládajícího jednostranného k mnohostrannému přístupu 
k řešení bezpečnostních otázek. tato skutečnost se např. projevila 
ve vstřícnějším a kompromisnějším postoji uSA na jednání kon-
ference o odzbrojení v Ženevě a na prvním i druhém přípravném 
výboru hodnotícího procesu smlouvy Npt (Nuclear Non-prolife-
ration treaty). Rovněž v amerických akademických a politických 
kruzích, kde byla až dosud problematika jaderného odzbrojení po-
měrně málo frekventovaná, došlo v hodnoceném období k určitému 
pozitivnímu posunu. příkladem jsou zejména dvě společná prohlá-
šení bývalých vysokých republikánských a demokratických politiků 
usilující o mezinárodní podporu pro vizi světa bez jaderných zbraní 
a pro navrhované praktické kroky k jejímu dosažení. k částečné-
mu snížení ostrosti předchozích militantních prohlášení některých 
představitelů administrativy uSA vůči Íránu přispěla společná zprá-
va šestnácti amerických zpravodajských služeb (National Intelligen-
ce Estimate – NIE) z počátku prosince 2007, mj. konstatující poza-
stavení íránského jaderného zbrojního programu v r. 2003. potvrdil 
se také pokračující ústup od dřívějších radikálních a někdy unáhle-
ných postojů uSA vůči kLDR, jak o tom svědčí vcelku umírněné 
oficiální reakce na přelomu let 2007 a 2008 na zpomalení severoko-
rejského plnění závazků dohodnutých na šestistranných jednáních. 
V souvislosti s podezřením na severokorejský podíl na údajném bu-
dování utajovaného jaderného zařízení v Sýrii, které bylo zničeno 
izraelským letectvem v září 2007, byl také ze strany uSA větší díl 
kritiky adresován Sýrii, zřejmě s cílem nenarušit citlivá šestistranná 
a dvoustranná americko-severokorejská jednání.

   
Konference o odzbrojení 

Několikaleté zablokování substantivního projednávání čtyř hlav-
ních programových otázek (zákaz výroby štěpných materiálů pro 
vojenské účely, prevence zbrojních závodů do vesmíru, negativní 
bezpečnostní záruky a jaderné odzbrojení) se na konferenci o od-
zbrojení nepodařilo překonat ani v r. 2007. Vzhledem k některým 
příznivějším okolnostem však byly rozhovory koncem roku nejblíže 
k dosažení konsensu zahájit vyjednávání o americkém návrhu smlo-
uvy zakazující výrobu štěpných materiálů pro vojenské účely (Fissile 
Material Cut-Off treaty – FMCt). Napomohl k tomu především 
kompromisní návrh pracovního programu šesti předsedů jednání 
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konference z března 2007 obsahující jmenování čtyř velvyslanců ve 
funkcích koordinátorů pro substantivní vyjednávání (negotiations) 
FMCt a substantivní rozhovory (discussions) o ostatních třech te-
matických otázkách. Navazoval na obdobný návrh předsedů jednání 
z předchozího roku a zdůrazňoval potřebu sjednání smlouvy FMCt 
jako naléhavého kroku v globálním úsilí zabránit dalšímu šíření ja-
derných zbraní a obnovení závodů v jaderném zbrojení.1 pozitivně se 
rovněž projevila intenzívní neformální jednání a rovněž již zmíněný 
vstřícnější přístup delegace uSA k dosažení kompromisu. Americký 
návrh smlouvy FMCt z května 2006 byl přijímán obecně pozitivně, 
avšak naprostá většina účastníků nadále označovala za jeho slabost 
absenci ověřitelnosti. V této souvislosti zdůrazňovala nejen potřebu 
posílit jeho ustanovení v oblasti ověřování, ale rovněž kontrol skla-
dovaného štěpného materiálu. proti zahájení jeho projednávání byly 
ze 65 členských států konference jednoznačně pouze tři země (pá-
kistán, Írán a ČLR), zatímco Izrael zaujal vágní stanovisko. 

Obstrukční postoj Pákistánu vyplýval zejména z obavy z možné-
ho nepříznivého dopadu smlouvy na postavení země vůči ostatním 
jaderným mocnostem. případné znevýhodnění se váže k vlastnímu 
relativně malému množství zásob štěpného materiálu (přibližně 
1,3 t vysoce obohaceného uranu a 0,064 t plutonia), v porovnání 
s např. vyššími indickými zásobami (0,52 t vysoce obohaceného 
uranu a 5,92 t plutonia). pákistánské odmítání bylo rovněž umocně-
no kontroverzní předběžnou americko-indickou dohodou o míro-
vé jaderné spolupráci, umožňující mj. americké dodávky štěpného 
materiálu pro civilní účely. podle pákistánského hodnocení by reali-
zace této dohody tak napomohla Indii vyrobit další štěpný materiál 
pro vojenské účely v reaktorech nepodléhajících zárukové kontrole 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). to také byly 
zřejmě hlavní důvody, proč pákistán dával přednost uzavření nedis-
kriminační, mnohostranné a mezinárodně ověřitelné smlouvy, která 
by brala v úvahu bezpečnostní zájmy všech států. podporoval rovněž 
rovný a vybalancovaný přístup vůči všem čtyřem výše zmíněným té-
matům pracovního programu konference. Írán kladl důraz na přijetí 
takového pracovního programu, který by zajistil simultánní vyjed-
návání (negotiations) všech čtyř hlavních bodů, nejen pouze FMCt. 
Dá se usuzovat, že tento požadavek vyplýval z prioritního íránského 
bezpečnostního zájmu o sjednání negativních bezpečnostních záruk 
jaderných států spočívající v jejich mezinárodně právním závazku 
nepoužít jaderné zbraně vůči nejaderným členským zemím Npt. 
V této souvislosti Írán mj. poukazoval na své více než třicetileté úsilí 
dosáhnout vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém a Středním vý-

1 Presidential Draft Decision, 
CD/2007/L.1, June 29, 2007, 
originally issued on March 23, 
and reissued for technical rea-
sons.
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chodě, zatímco Izraeli bylo po celou tu dobu umožněno zvyšovat 
jadernou zbrojní kapacitu. podle Íránu existuje hranice, jak dlouho 
ještě mohou ostatní státy regionu pokračovat v tolerování této situace 
bez substantivního pokroku v regionální denuklearizaci a neudělení 
právně závazných bezpečnostních záruk pro nejaderné státy. Odmí-
tavé stanovisko ČLR bylo zřejmě nejvíce ovlivněno nepříznivými 
dopady sjednání případné smlouvy na vlastní malé zásoby štěpného 
materiálu (cca 26 t) v porovnání s uSA (přibližně 587 t) a Ruskou 
federací (cca 915 t). Ačkoliv ČLR od r. 1991 údajně nevyrábí štěpný 
materiál pro vojenské účely je současně z pěti deklarovaných jader-
ných mocností jediným státem, který na ukončení výroby nevyhlásil 
moratorium. Svůj postoj obhajuje tvrzením, že slabostí těchto jed-
nostranných opatření je jejich neověřitelnost, a proto je prý nutné 
uzavřít právně závaznou a ověřitelnou smlouvu. Zdrženlivost Izraele 
vůči zmíněnému návrhu pracovního programu se projevila polože-
ním důrazu na projednávání jiných priorit konference, kterými by 
měly být hrozba terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Nelze 
vyloučit, že tento přístup je vyvolán obavami z možnosti narušení 
dosavadního ambivalentního postoje Izraele k držení jaderných 
zbraní případnou smluvní povinností deklarovat skladovaný štěpný 
materiál a umožnit jeho monitorování (Hamel-Green 2007:5-9).

ke zdůraznění váhy přednesených příspěvků se jednání první 
části zasedání konference v r. 2008 (21. 1. – 28. 3.) zúčastnil britský 
ministr obrany Des Browne (5. 2.) a ruský ministr zahraničních věcí 
Sergej Lavrov (12. 2.). Browne věnoval značnou část svého vystou-
pení problematice jaderného odzbrojení a potvrdil britský pozitivní 
postoj k vizi světa bez jaderných zbraní. V této souvislosti vyjádřil 
přesvědčení o nutnosti přijetí transparentního, obhájitelného a dů-
věryhodného plánu pro mnohostranné jaderné odzbrojení přijatel-
ného pro jaderné i nejaderné státy. Jeho součástí by také měla být 
problematika nešíření, což jsou podle jeho vyjádření dvě vzájemně 
se podporující aktivity. Zmínil rovněž ambice Velké Británie mít ve-
doucí postavení ve vypracování technických a dalších opatření vztah-
ujících se k ověřování likvidace jaderných zbraní, na kterých by mělo 
spolupracovat také Norsko. Do doby konání Hodnotící konference 
smlouvy Npt v r. 2010 hodlá Velká Británie svolat konferenci věno-
vanou technickým aspektům ověřování (Browne 2008). Ruský minis-
tr zahraničních věcí především předložil oficiální rusko-čínský návrh 
Smlouvy o prevenci rozmístění zbraní do vesmíru, hrozby nebo použití 
síly proti vesmírným objektům (treaty on the prevention of the place-
ment of Weapons in Outer Space, the Threat or use of Force Against 
Outer Space Objects – ppWt). tento krok zdůvodnil zejména tím, 
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že současné mezinárodní kosmické právo jednoznačně nezakazuje 
rozmístění zbraní do vesmíru, s výjimkou zbraní hromadného niče-
ní, a rovněž možností vzniku řetězové reakce vedoucí ke zbrojním 
závodům. Smlouva by tak měla „eliminovat existující mezery v me-
zinárodním kosmickém právu, vytvářet podmínky pro další výzkum 
a využívání vesmíru, chránit nákladné kosmické prostředky a posílit 
všeobecnou bezpečnost a zbrojní kontrolu“2. připomněl rovněž ini-
ciativu prezidenta putina z října 2007, týkající se globálního rozšíření 
závazků vyplývajících ze Smlouvy mezi USA a SSSR o eliminaci jejich 
řízených střel středního a kratšího doletu (Intermediate-Range Nuclear 
Force – INF) z r. 1987, kterou uSA na 62. VS OSN následně pod-
pořily v americko-ruském Společném prohlášení ke smlouvě INF 
( Joint Statement on the INF treaty). předložil také návrh, aby byla 
vypracována nová mnohostranná smlouva vycházející z relevantních 
ustanovení již zmíněné smlouvy INF a seznámil přítomné s návrhem 
jejích základních prvků (Lavrov 2008). 

První výbor 62. VS oSn

první výbor projednal a schválil 49 rezolucí a 3 rozhodnutí, tak-
že celkový počet těchto dokumentů se oproti předchozímu zase-
dání nezměnil. při hlasování také nedošlo k výraznějším změnám. 
Členské země Eu v převážně většině hlasovaly společně, k rozděle-
ní na dvě nebo tři skupiny zemí došlo pouze u některých rezolucí 
vztahujících se k jaderným zbraním. Z výše uvedeného počtu bylo 
k problematice jaderných zbraní přijato 14 rezolucí. proti přijetí 
většiny těchto rezolucí hlasovaly převážně unijní jaderné mocnosti 
(Velká Británie, Francie) a uSA, zatímco další státy Eu přijetí re-
zolucí buď podpořily, nebo se hlasování zdržely. pouze dvě z nich, 
rezoluce předložená Nigérií, která se týkala zákazu skladování radi-
oaktivního materiálu a francouzská rezoluce vztahující se k prevenci 
nákupů radioaktivních materiálů a zdrojů teroristy, byly schváleny 
konsensuálně. Jedinou novou rezolucí byla rezoluce, která se zabýva-
la snížením operační připravenosti systémů jaderných zbraní.3 Z ja-
derných mocností hlasovaly proti jejímu přijetí uSA, Velká Británie 
a Francie, RF nehlasovala, ČLR a Izrael abstenovaly, Indie a pákistán 
hlasovaly pro její přijetí. Všechny tři rezoluce navržené polskem, In-
dií a Maďarskem k dalším dvěma zbraním hromadného ničení, tj. 
chemickým a biologickým, byly přijaty bez hlasování. podobně jako 
v minulém roce uSA jako jediný stát hlasovaly proti ruskému návr-
hu dvou rezolucí vztahujících se k transparentnosti vesmírných akti-
vit a k prevenci militarizace kosmického prostoru (Reaching Critical 

2 “...to eliminate existing lacu-
nas in international space law, 
create conditions for further 
exploration and use of space, 
preserve costly space properts, 
and strenghten general secu-
rity and arms control“ (Lavrov 
2008).

3 A/C.1/62/L.29 “Decrea-
sing the operational readiness 
of nuclear weapons systems“.
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Will 2007:6). Eu ve svých vystoupeních mj. opět důrazně podpořila 
vstup smlouvy CtBt v platnost. Vyslovovala se rovněž ve prospěch 
posílení stávajících a vytváření nových verifikačních mechanismů 
k zajištění plnění závazků obsažených v mnohostranných odzbrojo-
vacích a neproliferačních smlouvách (Gomes 2007:1-6). 

V důsledku předpokládané celosvětové renesance mírového 
využívání jaderné energie a obav z možnosti zneužití jaderného 
palivového cyklu pro vojenské účely se rozprava zabývala rovněž 
touto problematikou. Rusko oznámilo společně s kazachstánem 
vytvoření Mezinárodního centra pro obohacování uranu v ruském 
jaderném zařízení v Angarsku. Účelem tohoto centra, které by mělo 
být pod kontrolou MAAE, je poskytnout všem státům garantovaný 
přístup ke kapacitám pro obohacování uranu k zajištění jejich po-
třeb dodávek jaderného paliva bez nutnosti vytvářet vlastní jaderný 
palivový cyklus. Jedná se tak o další návrh na vytvoření mezinárodní 
banky pro jaderné palivo, což je koncepce diskutovaná již několik 
let. Např. v září 2006 předložil návrh na vytvoření mezinárodní ban-
ky pro jaderné palivo (international fuel bank) spravované MAAE 
na zasedání této organizace ve Vídni bývalý americký demokratický 
senátor Sam Nunn jménem americké nevládní organizace Nuclear 
Threat Initiative (NtI) a fondu Warrena Buffetta. NtI vyčlenila na 
uvedenou akci 50 mil. uSD, stejnou částku poskytla rovněž ame-
rická vláda. S dalším návrhem přišlo také Německo, předpokládají-
cí vybudování tohoto zařízení, které by bylo rovněž pod kontrolou 
MAAE, na území některé ze zemí třetího světa nevlastnící jaderné 
technologie (IAEA 2008:1, 2).

odzbrojovací komise oSn

po překonání některých obtíží v r. 2006, které brzdily substan-
tivní diskuzi, byl rok 2007 druhým rokem v tříletém cyklu jednání 
ve dvou pracovních skupinách zaměřených na hledání způsobů 
a prostředků k dosažení jaderného odzbrojení a k zamezení šíření 
konvenčních zbraní. pro třítýdenní rozhovory, v jejichž průběhu 
došlo k prezentaci národních stanovisek a k výměně názorů k pro-
jednávaným otázkám, agenda stanovila úkol pracovat na přípravě 
doporučení k dosažení cíle jaderného odzbrojení a nešíření jader-
ných zbraní, které měly být schváleny na finálním substantivním 
jednání ve dnech 7. – 25. 4. 2008. V oblasti konvenčních zbraní se 
úkol týkal přijetí praktických opatření na posilování důvěry. Oba 
úkoly mají velký význam, protože jaderné zbraně, které zatím vlast-
ní relativně málo zemí, mají velký destrukční účinek, zatímco kon-
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venční zbraně, které jsou ve vlastnictví všech státních a v některých 
případech i nestátních struktur, se nekontrolovaně šíří a jsou široce 
využívány v různých mezistátních i vnitrostátních konfliktech. tyto 
zbraně způsobují velké ztráty na životech a zranění značného množ-
ství civilního obyvatelstva. Jednání k oběma bodům nicméně skon-
čila bez přijetí substantivních doporučení. Obdobně nepříznivě se 
vyvíjelo a také skončilo jednání na finálním dubnovém zasedání v r. 
2008, na kterém se nepodařilo přijmout doporučení v žádné z výše 
uvedených pracovních skupin. průběh a výsledek jednání výrazně 
oslabila neúčast delegátů z konference o odzbrojení v Ženevě a zřej-
mě i kontrolně-zbrojních expertů a především nedostatek politické 
vůle účastníků jednání k dosažení kompromisních formulací. Nový 
tříletý cyklus jednání uNDC, který začne v r. 2009, a bude muset 
přijmout novou agendu, může být vhodným impulsem mj. k dis-
kuzi o zefektivnění pracovních metod tohoto odzbrojovacího fóra 
(Acheson 2008).

Jaderné zbraně

podle údajů uveřejněných v prestižní ročence SIpRI bylo v led-
nu 2007 ve světě přibližně 26 000 jaderných hlavic. Největší počty 
těchto zbraní v operačním použití, kterých je celkem asi 11 500, mají 
uSA (5 045) a RF (5 614). Ostatní další deklarované jaderné moc-
nosti, tj. členské země Npt (Francie, Velká Británie a ČLR) i nede-
klarované (Indie, pákistán, Izrael a kLDR), za nimi v počtech těchto 
zbraní, uváděných v desítkách, max. několika stech kusech, výrazně 
zaostávají (kile – Fedchenko – kristensen 2007:514, 515). téměř 
20 let od skončení studené války je několik tisíc jaderných zbra-
ní uSA a RF nadále ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti (v uSA 
např. v souvislosti s koncepcí Global Strike Mission) a s případným 
preemptivním či preventivním použitím těchto zbraní počítají vo-
jenské doktríny hlavních jaderných mocností. V šesti západoevrop-
ských zemích jsou stále americké jaderné zbraně, rozmístěné zde 
ještě z doby bipolárního rozdělení světa. Bezpečnostním rizikem 
je i možnost selhání lidského faktoru, jak např. v srpnu 2007 do-
kumentoval neoprávněný přelet letounu B-52 vojenského letectva 
uSA s jadernými raketami na palubě přes několik amerických států 
(pincus 2008:AO5). Mezi obdobné případy patří i mylné zaslání 
čtyř roznětek k americkým mezikontinentálním řízeným střelám 
místo náhradních dílů k vrtulníkům na tchaj-wan. Ocenění jistě za-
slouží snížení počtů jaderných zbraní zejména uSA a RF, ale i Velké 
Británie a Francie, ke kterému došlo od ukončení studené války. Na 
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druhé straně uvedené země zvyšují přesnost navádění těchto zbra-
ní a zkvalitňují jejich nosiče. Existují rovněž plány na zkvalitňování 
a modernizaci jaderných zbraní (tzv. vertikální šíření) a nadále se 
počítá ve vojenských doktrínách s jejich použitím. 

S blížícími se prezidentskými volbami v uSA mnozí kontrolně 
zbrojní experti konstatují, že kontraproliferační politika Bushovy 
administrativy zaměřená na „eliminaci režimů, nikoliv arzenálů“ 
a na preferování vytváření „koalic ochotných“, na úkor posilování 
smluvně závazné neproliferační strategie, neuspěla. Za její hlavní 
vadu považují úplnou absenci seriózní strategie k dosažení pokroku 
ve zrušení jaderných zbraní jako základního předpokladu eliminace 
jejich šíření. Např. významný americký odzbrojovací expert Joseph 
Cirincione uvádí ve své knize Bomb Scare: the History and Future of 
Nuclear Weapons, přes uznání Rushovy administrativy za dosažení 
„určitého počtu neproliferačních úspěchů“ (“a number of nonpro-
liferation successes“), že „je obtížné, pokud ne nemožné“ (“it is dif-
ficult, if not impossible“), aby Spojené státy přesvědčily další státy 
vzdát se svých vojenských jaderných ambicí za situace, kdy samy 
zdůrazňují význam jaderných zbraní pro vlastní bezpečnost.“ Cirin-
cione 2007:106, 115) 

Debatu o problematice jaderných zbraní a jejich šíření rozvířily 
v amerických akademických a politických kruzích dvě konference za 
účasti bývalých politiků a bezpečnostních expertů na podzim r. 2006 
a 2007. Na základě jejich průběhu a vzešlých námětů čtyři bývalí po-
litici ve vysokých funkcích publikovali v deníku Wall Street Journal 
v lednu 2007 a 2008 společná prohlášení. Jejich obsahem byla vý-
zva k podpoře vize světa bez jaderných zbraní a návrhy praktických 
opatření k jejímu dosažení. Zmíněnými politiky, reprezentujícími 
obě politické strany, byli bývalí ministři zahraničí (George Schultz 
a Henry kissinger), bývalý ministr obrany (William perry) a bývalý 
senátor a předseda senátního vojenského výboru (Sam Nunn). Obě 
prohlášení vyjadřují upřímné přesvědčení uvedených autorů o nej-
vyšší naléhavosti řešení této otázky jako základního předpokladu pro 
zabránění dalšího jaderného šíření. konkrétní kroky z první výzvy 
zahrnovaly např. změnu studenoválečnického přístupu k rozmístění 
jaderných zbraní s cílem prodloužení výstražné doby, výrazné snížení 
počtů jaderných zbraní všemi vlastnickými státy, likvidaci jaderných 
zbraní krátkého doletu určených k předsunutému rozmístění, zaháje-
ní procesu v americkém Senátu k dosažení ratifikace Smlouvy o vše-
obecném zákazu jaderných zkoušek (CtBt), celosvětové zajištění 
co nejvyšších standardů zabezpečení a ochrany jaderných zbraní, 
vojensky využitelného plutonia a vysoce obohaceného uranu, sní-
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žení vysoké bojové pohotovosti rozmístěných jaderných prostřed-
ků uSA a RF aj. (Shultz – perry – kissinger – Nunn 2007:A15). 
Hnací, vedoucí a příkladnou silou v tomto úsilí by měly být uSA 
a RF, s ohledem na jejich cca 95 procentní podíl z celkového počtu 
jaderných hlavic ve světě. proto také navrhovaná praktická opatření 
ve druhé výzvě jsou adresována výlučně jim. Vzhledem k důležitosti 
se některá opatření opakují, např. požadavek na ratifikaci smlouvy 
CtBt v americkém kongresu.4 Mezi další kroky patří např. prodlo-
užení platnosti klíčových ustanovení Smlouvy o snížení strategických 
zbraní (Strategic Arms Reduction treaty – StARt I) z r. 1991, je-
jíž platnost skončí k 5. 12. 2009. Závazky z této smlouvy na snížení 
nosičů a jaderných hlavic na 6 000 kusů obě země již splnily v pro-
sinci r. 2001. Jedná se proto především o ustanovení vztahující se 
k monitorování a verifikaci, které jsou v současné době využívány při 
plnění závazků z americko-ruské desetileté Smlouvy o snížení útoč-
ných strategických jaderných prostředků v operačním použití (Strategic 
Offensive Reductions treaty - SORt) z r. 2002. podle autorů by 
měly být závazky ze smlouvy SORt na dosažení počtu 1 700 – 2 200 
jaderných hlavic v každé zemi splněny co možná nejdříve. Obě země 
by měly dále přijmout opatření k prodloužení výstražné doby a času 
k přijetí rozhodnutí o vypouštění všech jaderných balistických raket, 
což by snížilo riziko útoku v důsledku nehody nebo neoprávněné-
ho postupu. Nebezpečí v této souvislosti představují neoprávněné 
vstupy hackerů do počítačových systémů, či další nelegální postupy 
vedoucí k případným katastrofálním důsledkům pro velící a kon-
trolní systémy v jakémkoliv jaderném státě. Další kroky by se mohly 
realizovat v případě obnovení důvěry v americko-ruských vztazích. 
Autoři vyjádřili také přesvědčení, že v současném světě je interpre-
tace „odstrašení“ (deterrence) na základě koncepce „vzájemně za-
ručeného zničení“ (Mutual Assured Destruction – MAD) zastara-
lou politikou. Za situace, kdy se uSA a RF formálně prohlásily za 
spojence proti terorismu a nevnímají se navzájem jako nepřátelé, by 
mělo proto dojít k vyřazení všech operačních plánů pro masivní úto-
ky, které zůstávají v platnosti ještě z doby studené války. Navrhovaná 
opatření zahrnují rovněž problematiku protiraketové obrany. uSA 
a RF by měly vést jednání směřující k vývoji kooperativní multilate-
rální protiraketové obrany proti balistickým řízeným střelám a dále 
systémů včasného varování, jak navrhli prezidenti George W. Bush 
a Vladimir putin na moskevské schůzce v r. 2002. Jednání by měla 
zahrnout dohodu o plánech, jak čelit raketové hrozbě vůči Evropě, 
Rusku a uSA ze Středního východu, společně s dokončením práce 
na zprovoznění moskevského Střediska pro výměnu společných údajů 

4 Jak známo Bushova admi-
nistrativa ratifikaci této smlouvy 
nadále jednoznačně odmítá 
a problém řeší vyhlašováním 
moratoria na jaderné výbuchy. 
Moratorium je nesporně pozi-
tivním jevem, avšak na rozdíl 
od trvalého smluvního závazku 
se jedná pouze o dočasné opa-
tření, které může být, v závislosti 
na vývoje situace, kdykoliv zru-
šeno.
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( Joint Data Exchange Center – JDEC). Autoři soudí, že snížení na-
pětí v otázce protiraketové obrany zvýší možnost dosažení pokroku 
v širším rámci jaderných otázek, které jsou velmi zásadní pro bez-
pečnost uSA. případný neúspěch by však údajně velmi zkompliko-
val dosažení širší americko-ruské jaderné spolupráce (Shultz – perry 
– kissinger – Nunn 2008:A13).

V rámci hodnotícího procesu smlouvy Npt, který by měl vy-
vrcholit hodnotící konferencí v r. 2010, se v první polovině r. 2007 
uskutečnilo ve Vídni zasedání prvního přípravného výboru za japon-
ského předsednictví. Zlepšené klima při výměně postojů se projevilo 
schválením předsednické závěrečné zprávy obsahující hlavní názory 
a připomínky z několikadenní diskuze shrnuté do cca 50 odstavců. 
Vytvořil se tak solidní základ pro další jednání přípravného výboru 
v r. 2008, které proběhlo za ukrajinského předsednictví na přelomu 
dubna a května. Jeho průběh se od předchozího výrazně neodlišo-
val. předsednické shrnutí se však podobně jako na minulé schůzce 
nepodařilo zahrnout do zprávy a bylo vydáno jako předsednický 
pracovní dokument. před přijetím zprávy vydalo pět stálých členů 
Rady bezpečnosti společné kompromisní prohlášení k hlavním pro-
jednávaným otázkám. Jeho kladným prvkem mj. bylo, že k němu do-
šlo po osmileté odmlce. tato společná prohlášeni hrála v minulosti 
užitečnou úlohu, např. na několika přípravných výborech a zejména 
na vcelku úspěšných hodnotících konferencích v letech 1995 a 2000 
( Johnson 2008).

Ve vztahu k úsilí o dosažení vstupu smlouvy CtBt v platnost 
dosáhl v květnu 2008 celkový počet signatářů 178 a ratifikantů 144. 
Situace u 10 zemí klíčových pro dosažení zmíněného cíle se výraz-
ně nezměnila. 5. konference svolaná k uvedenému účelu v září 2007 
přijala závěrečnou deklaraci obsahující jedenáct praktických opatře-
ní k dosažení tohoto cíle. Zahrnují např. podporu vytváření Meziná-
rodního monitorovacímu systému k plnění smluvních ustanovení. 
uvedený systém má z plánovaných 337 stanic v současné době v po-
užití více než 200 těchto zařízení a uspokojivě fungující Mezinárod-
ní datové středisko se sídlem ve Vídni (CtBt 2007:1-10). 

Závěr

Na základě posouzení vývoje bezpečnostní situace ve světě je 
opět možné pouze konstatovat, že v hodnoceném období nedošlo 
k vyhlášení žádné výrazné iniciativy ze strany hlavních světových ak-
térů, pozitivně ovlivňující postupné dosažení jaderného odzbrojení. 
Na situaci v tomto směru nepříznivě působí ochlazování a nárůst 
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napětí v americko-ruských vztazích, ovlivněné zejména plánova-
ným rozmístěním prvků protiraketové obrany uSA v polsku a Čes-
ké republice. tato atmosféra současně nevytváří příznivé podmín-
ky k dosažení pokroku v jednání o prodloužení platnosti smlouvy 
StARt I a případném dalším a radikálním snížení jaderných zbraní. 
Jsme naopak svědky ruského pozastavení členství ve smlouvě CFE 
a přijímání některých dalších opatření, např. obnovení patrolovacích 
letů strategických letounů a prohlášení vysokých ruských politických 
a vojenských činitelů o nezbytnosti modernizace ruských ozbroje-
ných sil a zavádění nových a kvalitnějších zbraní, včetně jaderných 
prostředků, do jejich výzbroje. 

Výzvy bývalých předních amerických politiků za svět bez jader-
ných zbraní a navrhované praktické kroky již získaly mezinárodní 
a vnitrostátní podporu. první výzvu např. podpořil v r. 2007 bývalý 
nejvyšší představitel SSSR/RF M. Gorbačov a rovněž řada bývalých 
předních amerických politiků ve funkcích ministrů zahraničí, obra-
ny a národních bezpečnostních poradců (např. Madeleine Albright, 
William Cohen, Melvin Laird, Robert McFarlane, Robert McNama-
ra, Colin powell a další) (Shultz, perry, kissinger, Nunn, 2008:A13). 
tehdejší britská ministryně zahraničních věcí Margaret Beckettová 
jménem vlády rovněž výzvu ocenila a navíc uvedla, že britský Ústav 
strategických studií připravuje studii zabývající se zejména technic-
kými aspekty jaderného odzbrojení (Beckett 2007:5). Je současně 
nadějné, že předvolební programy hlavních demokratických pre-
zidentských kandidátů Hillary Clintonové a Baracka Obamy se na 
první výzvu odvolávají a obsahují pasáž věnovanou nutnosti obno-
vení vedoucí úlohy uSA v jaderném odzbrojovacím procesu s před-
běžným závazkem dosáhnout ratifikace CtBt (Clinton 2007:12, 
8, 9). Na význam druhé výzvy pro hodnotící proces smlouvy Npt 
upozornil také německý ministr zahraničních věcí F. W. Steinmeier 
na konferenci o bezpečnostní politice v Mnichově v únoru 2008 
(Steinmeier 2008:3). 

Je nepochybné, že s ohledem na supervelmocenské postavení 
uSA jsou americké postoje a žádoucí vstřícná a podnětná opatření 
pro dosažení pokroku v oblasti jaderného odzbrojení rozhodující. 
S ohledem na celkový militantní kurs Bushovy administrativy a sna-
hu vyhýbat se smluvněprávním závazkům v bezpečnostní politice 
bude případné vyhlášení příkladné iniciativy k dosažení uvedeného 
cíle spočívat s největší pravděpodobností na nové administrativě, 
v závislosti na jejím politickém kursu. V první polovině května 2009 
se uskuteční třetí a současně poslední zasedání přípravného výboru 
před konáním hodnotící konference smlouvy Npt (26. 4. – 21. 5. 
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2010). Mezinárodní společenství očekává, že se do jejího konání po-
daří kompromisně překonat rozpory mezi stoupenci úsilí zaměřené-
ho na přednostní zlepšování bezpečnostního prostředí s důrazem na 
jaderné nešíření (hlavními zástupci jsou uSA a některé další jaderné 
a nejaderné státy) a většinou zemí dávajících přednost výraznému po-
kroku v jaderném odzbrojení. Na rozdíl od fiaska té předchozí z r. 2005 
by bylo žádoucí, aby nadcházející konference přijala konkrétní pozitiv-
ní výsledky vztahující se ke všem třem hlavním smluvním oblastem, tj. 
k odzbrojení, nešíření a mírovému využívání jaderné energie. 

Implikace pro Slovenskou republiku

Oficiálně podpořit výzvy bývalých vysokých politiků uSA k do-
sažení světa bez jaderných zbraní a navrhované praktické kroky 
k dosažení tohoto cíle. V této souvislosti přizpůsobit své hlasování 
k problematice jaderných zbraní v 1. výboru VS OSN. 
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8.

abstract: CommanD anD ConTroL ProCEDUrES
Command, Control, and Communication System is an integrated system comprised of doctrine, pro-
cedures,	organizational	structure,	personnel,	equipment,	facilities,	and	communications	that	provides	
authorities	at	all	levels	with	timely	and	adequate	data	to	plan,	direct,	and	control	their	activities.	The	
main command and control procedures consist of information and decision-making procedures. This 
article speaks about these procedures.

Keywords
Command, Control, Communication, information management, decision-making process, collecting, 
processing,	storing,	displaying,	disseminating,	information	requirements
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ProCESY VELEnÍ
a ŘÍZEnÍ

Úvod – místo procesů velení a řízení v systému velení 
a řízení

Systém velení a řízení je definován jako vybavení, zařízení, spo-
jení a styčné činnosti, procedury a personál, který velitel nezbytně 
potřebuje pro plánování, řízení a kontrolu činností (operací) jemu 
přidělených sil na základě stanoveného úkolu (AJp 3.2.2 2005). 

Systém velení a řízení jsem stručně charakterizoval již v minulém 
ročníku, proto jenom připomenu, že se skládá z těchto částí:
•	 organizace	velení	(orgány	velení,	místa	velení);
•	 procesy	velení	a	řízení;
•	 prostředky	velení	a	řízení.	

Jak již vyplývá z názvu článku, budu se zabývat problematikou 
procesů velení a řízení a to zejména hlavními řídícími procesy, kte-
rými jsou informační a rozhodovací procesy. přičemž informační 
procesy chápu jako práci s informacemi od zadání požadavků na 
ně, přes jejich sběr, zpracování, distribuci a využití uživateli a roz-
hodovací procesy jako rozhodovací činnost velitele a štábu od při-
jetí úkolu od nadřízeného velitele až po vydání úkolů podřízeným. 
Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku se více zaměřím na 
informační procesy. ke zpracování problematiky jsem využil zej-



118

ména alianční publikace AJp 3.2.2 (2005), AJp-2, (2001) a další 
dostupné materiály. 

Řídící procesy velení a řízení 

Procesy velení a řízení zahrnují opatření a postupy používané při plá-
nování, vydávání rozkazů, koordinaci a řízení sil v operacích. Hlavními 
řídícími procesy velení a řízení jsou informační a rozhodovací procesy.

Obsahem informačních procesů jsou především formulace požadav-
ků velitele na obsah a rozsah informací, které je nutno získat jako pod-
klady pro řešení dané situace a pro přijetí rozhodnutí, sběr informací 
jejich zpracování do formy zpravodajské informace, předání uživate-
lům a následně ukládání získaných a zpracovaných informací způso-
bem zajišťujícím jejich rychlé vyhledání a využití v případě potřeby.

Obsahem rozhodovacích procesů v průběhu přípravy operace je roz-
hodovací činnost velitele a štábu v době od získání informace (úkolu 
od nadřízeného velitele) až po přijetí rozhodnutí. 

Informační procesy

Obsahem informačních procesů probíhajících v systému ve-
lení a řízení ozbrojených sil jsou především následující činnosti 
(pub-53-01-2 2008):
•	 formulace	požadavků	velitele	na	obsah	a	 rozsah	 informací,	které	

je nutno získat jako podklady pro řešení dané situace a pro přijetí 
rozhodnutí odpovídajícího všem podmínkám, okolnostem a vli-
vům dané situace i možnostem vlastních vojsk,

•	 zajištění	získání	požadovaných	informací	s	využitím	všech	dostup-
ných zdrojů informací i technických prostředků,

•	 sběr	 získaných	 informací	 a	 jejich	 přenos	 všemi	 dostupnými	
prostředky na místa velení určená k jejich dalšímu využití,

•	 zpracování	informací,	tzn.	jejich	třídění,	analýzu	a	syntézu	s	jinými	
informacemi umožňujícími vyvodit odpovídající (pravděpodob-
né) závěry o vývoji situace v dané oblasti zájmu, 

•	 distribuce	získaných	a	vyhodnocených	informací	uživatelům,	pro	
jejichž činnost a působnost jsou nezbytné nebo využitelné,

•	 ukládání	získaných	a	zpracovaných	informací	způsobem	zajišťují-
cím jejich následné rychlé vyhledání a využití v případě potřeby.

Požadavky na informace

Informační požadavky jsou veškeré požadavky na takové infor-
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mace, které musí být shromážděny, aby uspokojily potřebu velite-
le a štábu při přípravě operace a jejím úspěšném provedení. Velitel 
a štáb musí při formulaci požadavků na informace vycházet z úkolu 
nadřízeného, situace nepřítele a vlastních sil, prostředí, času který 
je k dispozici a civilních vlivů na další činnost. Správné pochopení 
úkolu určí směr plánovaní a rozhodovacího procesu během přípravy 
i v průběhu operace. Velitel analyzuje svůj úkol a přijímá rozhodnutí 
v souladu se záměrem nadřízeného velitele, jím stanoveným úkolem 
a svým počátečním záměrem. Další informační požadavky směřují 
k zjištění informací o nepříteli, jeho složení, síle, rozmístění, výzbroji 
a záměru činnosti. I když velitel zná počty, druhy, možnosti a stav 
svých jednotek a zná také jejich bojovou sestavu a situaci, musí od 
štábu žádat informace o jejich aktuálním stavu. Na vedení operace 
má vliv také terén, klimatické podmínky a počasí, které ovlivňují 
činnost vlastních jednotek i nepřítele. Jejich znalostí a využitím lze 
získat výhodu před nepřítelem. Důležitou otázkou pro velitele je 
čas. Množství času, které bude mít velitel k dispozici, bude záviset 
na schopnostech vlastních sil připravit a provést operaci i na tom, jak 
rychle je nepřítel schopen reagovat na činnost vlastních sil. posled-
ním faktorem, který velitel potřebuje zvážit při formulaci požadavků, 
je jakým způsobem ovlivní infrastruktura, civilní instituce, přístup 
a činnost civilních vedoucích představitelů obyvatelstva a organizací 
v daném prostoru provedení vojenských operací.

Na základě zvážení těchto faktorů musí velitel a štáb rozhodnout, 
které informace je nutno získat pro vedení operace. Nutnost získat 
tyto informace je mění na informační požadavky v pořadí: požadavky 
na kritické informace, prioritní zpravodajské požadavky, požadavky 
na informace o vlastních silách a další. V další části budu jednotlivé 
informační požadavky charakterizovat.

Požadavky velitele na kritické informace (Commander’s Cri-
tical	 Information	 Requirements	 –	 CCIR)	 jsou	 prvky	 informací,	
které jsou velitelem požadovány, přímo ovlivňují jeho rozhodování 
a určují směr pro úspěšné provedení vojenských operací. tyto po-
žadavky jsou početně omezené a vyplynou z analýzy informačních 
požadavků ve vztahu k úkolu a záměru velitele. Velitel požadavky na 
kritické informace aktualizuje v průběhu operace tak, aby odrážely 
jeho informační potřeby pro rozhodování. požadavky velitele na kri-
tické informace se skládají z:
•	 prioritních	požadavků	na	zpravodajské	informace;	
•	 požadavků	na	informace	o	vlastních	silách.	

Prioritní požadavky na zpravodajské informace (priority In-
telligence	Requirements	–	PIR)	 jsou	požadavky	velitele	na	 takové	
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zpravodajské informace, které nezbytně potřebuje proto, aby si při 
svém rozhodování odpověděl na otázku: „Jak vidím nepřítele?“ pri-
oritní požadavky se skládají z těch nejdůležitějších informací, které 
o něm musí velitel spolu se svým štábem znát: jaký může být záměr 
nepřítele nebo co musí být vyhodnoceno z hlediska jeho operačních 
schopností, času, který má k dispozici, základních složek prostředí 
a civilních aspektů.

Požadavky na informace o vlastních silách (Friendly Forces’ 
Information	Requirements	–	FFIR)	jsou	požadavky	velitele	na	tako-
vé informace, které potřebuje znát o vlastních silách zúčastňujících 
se operace, za jejíž provedení je zodpovědný. tyto informace se tý-
kají úkolu, vyčleněných vlastních sil a času. Dávají veliteli odpověď 
na otázku: „Jak vidím sebe?“

po formulaci požadavků na informace jsou tyto velitelem vydá-
ny vykonavatelům. Štáb je musí rozpracovat a zahájit činnosti infor-
mačního managementu (IM). IM se skládá z pěti zdánlivě samostat-
ných činností – sběru, zpracování, ukládání, zobrazování a šíření 
informací (pub-53-01-2 2008). Ve skutečnosti se však tyto činnosti 
překrývají a účinně doplňují jedna druhou. 

Sběr informací je nepřetržité získávání důležitých informací 
o faktorech operačního prostředí pomocí jakýchkoliv organických 
nebo jiných oficiálních, neoficiálních nebo veřejných prostředků 
z informačního prostředí. Velitel stanovuje priority pro sběr infor-
mací pomocí svých požadavků na kritické informace, které nepře-
tržitě během operace vyhodnocuje a upřesňuje. Sběr informací má 
dvě základní formy: (pub-53-01-2 2008)
•	 sběr	pravidelných	informací;	 		
•	 sběr	vyžádaných	informací.	 	

V systému sběru pravidelných informací jsou informace shromaž-
ďovány tak, že jsou předávány od zdroje k uživateli buď na základě 
předem stanoveného plánu, nebo tehdy, když je tato informace do-
stupná. Systém je nejlepší pro přijímání a předávání běžných, zpra-
vidla očekávaných a termínovaných hlášení, která neobsahují časově 
kritické informace. tento systém však není vhodný pro uspokojení 
neplánovaných informačních požadavků, protože snaha předvídat 
takové požadavky a „pro jistotu“ předávat všechny dostupné infor-
mace může vést až k informačnímu zahlcení celého systému sběru 
informací.

V systému sběru vyžádaných informací uživatel vytváří požadav-
ky na informace a zdroj poskytne tyto informace jako odpověď. pro 
tento účel jsou vhodné společné databáze, které umožní oprávněným 
uživatelům hledat a přijímat informace v požadovaném formátu.
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podpora velení by měla kombinovat výhody obou systémů. 
Měla by předpokládat potřeby velitele a směřovat běžné informace 
do místní databáze snadno dostupné veliteli a jeho štábu a veškeré 
opravdu důležité a časově kritické informace budou směrovány ne-
prodleně k nim. toto řešení zabrání informačnímu zahlcení, které je 
spojené se systémem sběru pravidelných informací a navíc vyloučí 
zpoždění, které je pro něj většinou charakteristické. 

V procesu sběru informací je důležité charakterizovat pojmy 
zdroj, agentura a jejich rozdělení.

Zdroj je osoba nebo věc, od níž lze získat informaci (AAp-6 
2006). Zdroj sbírá informace buďto náhodně nebo na základě spe-
cifických požadavků. Nedělá nic jiného, než že sbírá a zaznamenává 
informace a předává je dál. Jediná změna, kterou může zdroj provést 
s informací, je ve vztahu k jejímu formátu (např. překlad do jiného ja-
zyka, převod obrazu na datový signál pro přenos informace apod.)

agentura je organizace nebo osoba zabývající se sběrem ane-
bo zpracováním informací (AAp-6 2006). Na rozdíl od zdroje má 
agentura schopnost provést část nebo veškeré zpracování, které 
přetváří informaci na zpravodajskou (vojenskou) informaci. Agen-
tury a zdroje mohou být řízené, neřízené, náhodné.

Řízené zdroje a agentury mohou být úkolovány velitelem a štá-
bem, aby zabezpečily odpovědi na jeho otázky, nebo od nich získává 
informace formou zadávání požadavků na informace (AJp-2 2001). 

neřízené zdroje a agentury poskytují informace, ale nejsou 
podřízeny veliteli a štábu a nemohou jím být ani úkolovány (AJp-2 
2001).

náhodné zdroje patří rovněž mezi neřízené zdroje, které jsou 
využívány náhodně a neplánovitě. poskytují informace z neočekáva-
ného směru. tyto informace však mohou být záměrně klamné a je-
jich obsah vždy podléhá ověření jinými zdroji. 

Zpracování informací

Zpracování informací je proces, v jehož rámci jsou data zpracová-
vána a dostávají smysl informací (AJp-2 2001). Závisí především na 
dobře připraveném a flexibilním analytikovi, který veliteli umožní 
pochopit podstatu informace. V této souvislosti je důležité charak-
terizovat některé pojmy.

Data tvoří nejnižší informační úroveň. Jedná se o prvotní úda-
je, které ještě nebyly žádným způsobem zpracovány. Data zahrnují 
signály detekované senzory a údaje získané všemi zdroji nebo vy-
měněné mezi jakýmikoliv uzlovými body nějakého systému. Data 
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jsou zřídkakdy využitelná, pokud nejsou zpracována tak, aby dostala 
význam. 

Informace jsou zpracovaná data, která zpracováním nabývají 
širšího významu. Informace tvoří základ pro vytvoření společného 
obrazu situace.

V procesu zpracování vznikají výsledné produkty jako například 
zpravodajské a jiné informace. Zpracování informací je strukturova-
ná série činností, které ačkoliv mají vzájemnou návaznost, mohou 
probíhat i souběžně. proces je definován jako „zpracování informací 
metodou porovnání, hodnocení, analýzy, integrace a interpreta-
ce zpráv a zpravodajských informací“ (AJp-2 2001).

proces zpracování dat je vlastně rutinní aplikace určitých po-
stupů a proto dokáží systémy velení a řízení zpracovat data rychleji 
a účinněji než lidé. Analýzy a hodnocení situace vycházejí z pravidel 
logiky a dedukce, takže specializované systémy mohou účinně po-
máhat při integraci zpracovávaných dat. 

Zpracování dat v sobě zahrnuje jednoduché mechanické a au-
tomatické metody, jako je např. třídění, úprava, grafické vyjádření 
(zákres) a další. Během tohoto procesu se však uplatňují i složitěj-
ší moderní metody poznání, například analýza, vyhodnocení a po-
znání. S jejich pomocí je přikládán význam důležitým informacím 
potřebným k vytvoření společného operačního obrazu situace. tím 
se data a informace přeměňují ve vědomosti, které jsou podkladem 
k získávání znalostí o situaci. Velitel pak využívá tyto znalosti k vy-
hodnocení situace a jejímu pochopení, což mu umožňuje přijmo-
ut rozhodnutí i při nedostatku úplných dat, formulovat svůj záměr 
a rozkazy a přijímat rychlá rozhodnutí v dalším průběhu operace.

pro zpracování informací platí tyto základní principy (AJp-2 
2001):
•	 objektivita	–	zpracování	nesmí	podléhat	přání	dosáhnout	určitého	

výsledku,
•	 průhlednost	–	dodržení	jasné	diferenciace	mezi	fakty	a	interpretací,
•	 stručnost	–	informace	musí	být	co	nejkratší	s	dodržením	její	úpl-

nosti.
Důležitá je evidence informací, která spočívá v jejich zapsání, 

roztřídění podle stanovených kriterií (času a zdrojů jejich získání, 
objektů, důležitosti, naléhavosti apod.), jejich shromáždění a uložení 
v určeném pořadí. provádí se graficky na mapě (průsvitce), textově 
v záznamnících zpráv, v sešitech, na počítačích a dalšími vhodnými 
způsoby. Rozhodujícím kritériem správně organizované evidence je 
vyloučení úniku informací, ulehčení práce při hodnocení nepřítele 
a zpracování výkazových nebo informačních dokumentů.
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Porovnávání informací (Collation) je definováno jako „krok 
zpravodajského cyklu v etapě zpracování, při kterém seskupení vzá-
jemně souvisejících položek informací a zpravodajských informa-
cí zajistí záznam události a ulehčí další zpracování“ (AJp-2 2001). 
V praxi sestává z procesů, které zabezpečují přijímání, třídění a me-
diální transformaci všech hlášení přijatých zpravodajským orgánem 
kterékoliv úrovně.

Hodnocení informací (Evaluation) je jeden z kroků zpravo-
dajské činnosti, skládající se z hodnocení dílčích informací, který 
bere v úvahu spolehlivost zdrojů a věrohodnost informací (AJp-2 
2001). Jde o zvážení, jak spolehlivý je zdroj, a jak informace, které 
od něho přicházejí, mohou být hodnověrné. přicházející informa-
ce nemohou být přijímány mechanicky. Je mnoho důvodů, včetně 
záměrného klamání, kdy informace nemohou být spolehlivé nebo 
zcela přesné. 

analýza a integrace informací (Analysis and Integration). ter-
míny analýza a integrace se definují každý zvlášť. Analýza je „krok 
ve fázi zpracování, při kterém jsou informace podrobeny přezkou-
mání za účelem zjištění důležitých údajů pro jejich následné využití“ 
(AJp-2 2001). Integrace je definována jako „jedna součást fáze zpra-
cování informací, při které jsou analyzované informace a zpravo-
dajské informace vybírány a kombinovány do určitého modelu pro 
zajištění zpracování následujících zpravodajských informací“(AJp-2 
2001). V praxi přechází analýza do integrace bez přerušení a tyto 
dva procesy jsou pro všechny záměry a cíle spojeny do jednoho.

Během analýzy jsou v porovnaných a vyhodnocených informa-
cích vyhledávány důležité údaje. ty jsou potom dávány do souvis-
losti s jinými údaji, již známými, a ze srovnání se vytvářejí dedukce. 
Integrace spojuje tyto dedukce dohromady a zjišťuje v nich údaje 
podle potřebného modelového vzoru zpravodajské informace, po-
sloupnosti událostí nebo obraz jednotlivce. tato stránka vyhod-
nocení informací je většinou zcela záležitostí mozkové činnosti, je 
v celém cyklu zpracování kritickým bodem a její náročnost na zkuše-
nosti a úsudek analytiků dosud zůstává nenahraditelnou záležitostí.

Interpretace informací (Interpretation) se definuje jako „po-
slední krok ve zpracovatelské fázi, při kterém je posuzován význam 
informací nebo zpravodajských informací s ohledem na aktuální 
úroveň znalostí“ (AJp-2 2001). Jde o poslední krok vyhodnocení, 
při kterém musí být porovnané, ohodnocené, analyzované a integ-
rované informace na závěr správně pochopeny, a aby tak byl završen 
proces přeměny informací na výsledný produkt.

Souhrn (Summary) představuje systematické udržování aktuál-
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nosti informací a zpravodajských informací, uskutečňované během 
jejich porovnání, hodnocení, analýzy, integrace a interpretace 
(AJp-2 2001). Zahrnuje jednak vnesení řádu do přijímání a zázna-
mu informací a zároveň vyžaduje logiku a správnou metodologii pro 
myšlenkové pochody, přeměňující informaci do podoby zpravodaj-
ské informace. Myšlenkové pochody analytiků jsou založeny na širo-
ké znalosti organizace nepřítele, jeho výzbroje a taktických zásad, na 
rozsahu zkušeností, na velké dávce společného citu kombinované se 
schopností provádět smysluplné dedukce.

Ukládání dat

ukládání dat je proces uchovávání důležitých informací v růz-
ných formách tak dlouho, než bude tato informace potřebná pro 
výkon velení a řízení (pub-53-01-2 2008). Informace jsou ukládá-
ny i proto, že ne všechny informace, které jsou shromážděny nebo 
zpracovány, mohou být zobrazeny ve stejném čase a ne všechny jsou 
důležité. ukládání dat pomocí informačních systémů zahrnuje tech-
nické i programové vybavení nutné pro vložení dat do systému a je-
jich opětovné vyhledání v případě potřeby.

Zobrazování dat

Zobrazování dat je proces, který představuje důležitou informaci 
v použitelné, snadno pochopitelné audio nebo video podobě přiz-
působené uživateli a zprostředkovává společný operační obraz situ-
ace pro potřeby rozhodování a výkonu velení a řízení (pub-53-01-2 
2008). Zobrazování by mělo být ve formě smysluplných obrazů a ne 
ve formě spousty dat. Existují tři způsoby předávání informace – 
ústní nebo psaná forma, hlášení nebo grafické zobrazení. Standardní 
formáty zaručují, že je v nich obsažena celá důležitá informace a sou-
časně pomáhají uživateli najít tu potřebnou. Zobrazování nevyžadu-
je dlouhé návody a pokyny a tím se zkracuje nezbytná komunikace. 

Dobře zobrazené informace by měly veliteli umožnit „podívat se“ 
na celý prostor zájmu z hlediska času i prostoru a rychle se zaměřit 
na rozhodující body, rozeznat výhodné příležitosti, hrozby nebo ne-
dostatek informací. Měly by také umožňovat veliteli vydávat naří-
zení podřízeným takovým způsobem, aby pochopili požadovaný 
konečný stav.

Moderní kIS v sobě obsahují nové techniky pro zobrazování 
dat, které zahrnují tvorbu obrázků, videozáznamů, barevnou grafi-
ku, digitální fólie, mapový podklad a databázovou technologii. kIS 
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umožňují upravit zobrazení tak, aby odpovídalo požadavkům veli-
tele a bylo v souladu s jeho místem i v organizační struktuře velení. 
Jsou schopny vyprodukovat taková zobrazení, která se automaticky 
a dynamicky aktualizují, aby zdůraznila rozdíly mezi plánovaným 
a skutečným průběhem operace. umožňují veliteli, aby okamžitě 
zaregistroval klíčové okamžiky (výhodné příležitosti, hrozby a ne-
dostatek informací), vyhodnotil vztahy mezi nimi a jejich důsledky 
a přijal odpovídající rozhodnutí jako reakci na vzniklou situaci.

Šíření dat

Šíření informací je proces přenášení důležité informace od jedné 
osoby ke druhé nebo z jednoho místa na druhé v použitelné podobě 
za použití jakýchkoliv prostředků s cílem zlepšit pochopení situace 
a pro potřeby zahájení nebo řízení operačních a bojových činností. 
Šíření informací má dvě základní formy (pub-53-01-2 2008):
•	 Plošné	šíření	–	odesílatel	může	vysílat	informace	zároveň	k	velké-

mu, početně nespecifikovanému množství příjemců, tj. ke každé-
mu, kdo má přístup k informační síti. plošné šíření zajistí přísun 
informací k velkému počtu příjemců v krátkém časovém úseku, 
ale tyto informace nemohou pokrýt konkrétní informační potře-
by každého, kdo je schopen je přijmout v dané síti. Neukázněné 
používání této metody může brzy vést k informačnímu zahlcení. 

•	Cílené	šíření	–	ve	formě	cíleného	šíření	jsou	informace	předávány	
od odesilatele ke konkrétnímu uživateli nebo skupině uživatelů. 
Informace se poté šíří postupně od jednoho uživatele ke druhému. 
Systémy velení a řízení mohou informace přizpůsobit požadavkům 
daného příjemce. Cílené šíření má v sobě zabudované kontrolní 
mechanismy, které u plošného šíření chybí. Informace se však šíří 
v porovnání s plošným šířením pomaleji a možnost jejich zkreslení 
roste s každým prvkem (uživatelem), kterým projdou.

Nejvhodnější způsob šíření informací je kombinace obou těch-
to forem. klíčovými požadavky na šíření informace jsou (AJp-2 
2001):

Včasnost (timeliness) má dvě hlediska. prvním hlediskem je sku-
tečnost, že informace, která dosáhne místo svého určení pozdě, je 
pro svůj účel bezcenná. Druhým hlediskem je, že každá informace 
na operační i na taktické úrovni je záležitostí citlivou na čas. Jinak ře-
čeno, informace v průběhu času zastarává nebo ztrácí na významu.

Vhodnost (Appropriateness). Obdržená informace by neměla 
žádný význam, pokud by neodpovídala potřebám uživatele, pokud 
by jí uživatel nebyl schopen porozumět nebo pokud by byla pře-
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dávána technickým systémem, ke kterému nemá uživatel přístup. 
Informace musí být ve formátu odpovídajícím potřebám uživatele. 
Musí reagovat na jeho požadavky, musí být ve správné jazykové po-
době a musí být předávána systémem společným odesilateli i pří-
jemci. pokud postrádá kterýkoliv z těchto parametrů, je stejně jako 
opožděná informace bezcenná.

rozhodovací procesy

k přípravě a vedení vojenských operací je nezbytné zpracovat 
operační plány, které řeší všechny předmětné faktory jejich efektiv-
ního a úspěšného vedení. Úroveň velení, na které jsou plány pro ur-
čitou operaci zpracovávány, závisí na konkrétním operačním úkolu. 
Systém operačního plánování poskytuje základní struktury nezbyt-
né k usnadnění včasného, efektivního, standardizovaného a pro-
myšleného zpracování operačních plánů (AJp 3.2.2 2005). 

Operační plánovací proces (Operational planning process – 
Opp) se skládá z pěti etap – zahájení, orientace, tvorba záměru ope-
race, tvorba plánu a kontrola plánu. Od Opp je odvozený rozhodo-
vací proces. 

Rozhodovací proces začíná přijetím úkolu. Z něho se velitel do-
zví, kam nadřízený velitel soustředil hlavní úsilí a jaký mu stanovil 
cíl, který má v operaci dosáhnout. 

Z důvodu zkrácení času nutného na provedení rozhodovacího 
procesu bude před tím většinou vydáno předběžné nařízení. 

Hodnocení situace je štábní metoda podporující velitele při 
ujasnění průběhu operace a rozhodování. Je ústředním bodem roz-
hodovacího procesu, při němž se hodnotí úkol, faktory, které mo-
hou ovlivnit operaci a další důležité informace. Hodnocení situace 
je logická posloupnost úvah vedoucích k nejlepšímu řešení daného 
problému ve vymezeném čase. Na základě nových informací o vý-
voji operace a vlivu nových skutečností štáb aktualizuje své závěry 
v nepřetržitě probíhajících hodnoceních situace a na jejich základě 
připravuje své návrhy. Jednotlivé součásti štábu je pak předkládají 
veliteli buď na základě jeho vyžádání, nebo podle vývoje situace.Úče-
lem hodnocení situace je vytvořit základ obrazu operace přiměřeně 
k úrovni velení, které je informace určena a která přijímá rozhodnu-
tí. Spolu se změnou situace jsou v logickém sledu přezkoumávány 
důležité faktory za účelem zhodnocení aktuálních rozhodnutí nebo 
rozkazů a v případě potřeby k vydání nových rozkazů. Základní kro-
ky procesu hodnocení situace tvoří (pub-53-01-2 2008):
•	 analýza	úkolu;
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•	 počáteční	záměr;	
•	 hodnocení	faktorů;
•	 tvorba,	analýza	a	porovnání	variant	činnosti;
•	 přijetí	rozhodnutí	velitelem	(záměr	operace).

analýza úkolu je klíčovým prvkem každého rozkazu. Je defino-
ván jako jasné a stručné vyjádření toho, co musí daná úroveň velení 
a jí podřízené jednotky splnit k dosažení konečného stavu. podřízený 
velitel se může odchýlit od stanoveného úkolu pouze výjimečně, ale 
i tak by měl za všech okolností jednat v souladu se záměrem nadříze-
ného. Analýza úkolu musí veliteli umožnit zaměřit se nejprve na tři 
operační principy a plánovací nástroje: konečný stav, těžiště a roz-
hodující body. S podkladovými informacemi může být velitel v této 
etapě schopen předvídat pravděpodobné těžiště nepřítele a vlast-
ních sil a zahájit proces určování svých rozhodujících bodů, které 
ho naopak povedou k těžišti nepřítele, a současně bude moci určit 
slabá místa, která budou vyžadovat ochranu. proces analýzy úkolu 
je ukončen rozhodnutím o tom, kam a na co soustředit hlavní úsilí, 
které je definováno jako koncentrace sil a prostředků v určité oblasti, 
kde chce velitel dosáhnout rozhodnutí a činnost, kterou považuje 
v daném čase za rozhodující pro splnění úkolu. 

Počáteční záměr vyhlašuje velitel osobně a stanovuje v něm 
počáteční rozdělení času a úkoly pro zahájení průzkumu, odeslání 
styčných důstojníků, provedení přesunů a jiné nestandardní úkoly, 
které bude štáb plnit. Mimo jiné v něm upřesní, jakým způsobem 
bude pokračovat proces hodnocení situace a sestaví seznam otázek, 
na něž bude muset štáb odpovědět, aby zaměřil jeho pozornost na 
hlediska, která jsou při provádění tohoto procesu důležitá. 

Hodnocení faktorů. po ukončení analýzy úkolu a v souladu 
s počátečním záměrem jsou zvažovány různé faktory pro vymezení 
úkolů a jejich následnou úpravu. Faktory, které jsou brány v úvahu 
a z nichž vyplynou úkoly, je nepřítel a prostředí (zejména terén), 
vlastní síly a bezpečnost. Omezení většinou vyplývají z nároků na 
bezpečnost a čas, který je k dispozici. Zhodnocením faktorů, které 
bylo nutné vzít v úvahu, je dokončeno vyhodnocení bojové síly po-
třebné ke splnění důležitých úkolů. 

Tvorba, analýza a porovnání variant činnosti. Výsledkem 
procesu hodnocení situace je tvorba více možných variant činnosti 
a následné porovnání jejich vzájemných odlišností a bojové síly po-
třebné k provedení každé z nich. každá varianta činnosti by měla být 
spolehlivá a splnitelná. Měla by sladit počet potřebných jednotek 
s počtem dostupných a měla by v sobě zahrnovat návrh záměru ope-
race s jasným stanovením soustředění hlavního úsilí. Výhody a ne-
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výhody každé varianty jsou zvažovány a porovnávány ve vztahu ke 
stanovenému úkolu a pravděpodobné variantě činnosti nepřítele. 

Přijetí rozhodnutí velitelem. Celý proces hodnocení situace 
dává veliteli možnost prověřit všechny důležité faktory, analyzovat 
varianty činnosti a vybrat tu, podle které štáb vypracuje plán ope-
race. Aby mohl velitel přijmout rozhodnutí, je nezbytné vybrat 
a doporučit mu z pohledu štábu tu nejlepší variantu činnosti. Zbylé 
varianty činnosti slouží jako základ pro plánování dalších řešení při 
změně situace nebo pro provedení klamných operací.

Jakmile velitel vyhlásí rozhodnutí, štáb vypracuje konečnou ver-
zi plánu operace do všech podrobností. plán by měl být nápaditý 
a jednoduše proveditelný. Flexibilní plán umožní veliteli využít vý-
hodné příležitosti, které se vyskytnou v průběhu operace, a umožní 
mu reagovat na neočekávané situace a okolnosti. plán operace bude 
obvykle obsahovat:
•	 zabezpečení	spojení	v	prostoru	operace	i	mimo	něj;
•	 rozmístění	sil	v	prostoru	operace;
•	 přidělení	sil	a	prostředků	velitelům	složek	sil	k	dosažení	strategic-
kého	a	operačního	konečného	stavu;

•	 využití	informačních	operací;
•	 zahájení	pozemních,	vzdušných	a	námořních	operací	v	závislosti	
na	dosažených	vojenských	schopnostech	přidělených	sil;

•	 udržitelnost	sil,	včetně	bojové	podpory,	logistického	a	zdravotnic-
kého zabezpečení a podpory hostitelskou zemí (zabezpečení hos-
titelským	státem);

•	 obnovení	zásob;	
•	 přesuny	(přeskupení,	přemístění).

před tím, než velitel vydá plán operace a podrobný operační roz-
kaz, provede s podřízenými veliteli jeho objasnění. Na základě plá-
nu operace je u pozemních sil vytvořen operační rozkaz (Operation 
Order – OpORD). Na jeho základě zpracovává velitel na taktickém 
stupni bojový rozkaz a zahajuje činnost jednotek.

Implikace pro Slovensko 

procesy velení a řízení zahrnují metody a postupy jak dosáhno-
ut znalostní a rozhodovací nadvládu v operacích. Jejich unifikace 
je důležitá zejména v mnohonárodních operacích, tak aby jednot-
ky různých států mohli účinně spolupracovat. Dle mého názoru je 
v procesech velení a řízení provést tato opatření: 
- sladit stále operační postupy s doktrínami NAtO intenzivním 

prováděním přípravy velitelů a štábů, zejména štábních nácviků 
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a velitelsko-štábních cvičení, dosáhnout sladěnosti informačních 
a rozhodovacích procesů na operační a taktické úrovni,

- zavést koncept nEC s cílem dosáhnout vysoké rychlosti a kapa-
city přenosu dat v reálném čase a získat informační převahu (po-
mocí konceptu NEC zajistit masivní přenos informací na všech 
úrovních velení a řízení, v rámci digitalizovaného bojiště mít přes-
ný přehled o stavu sil a charakteru činnosti nepřítele),

- pokračovat v zavádění nových a výkonných průzkumných 
senzorů, tím zajistit efektivní získávání informací, propojit tyto 
senzory v systému IStAR, urychlit přenos informací od zdroje 
k	zpracovateli;

- vyšší odolnost a ochranu systému velení, řízení a spojení zabez-
pečit zaváděním moderních prostředků, a tak dosáhnout ochra-
ny proti všem typům přesných a vysoce účinných zbraní a zbra-
ním hromadného ničení, k tomu využívat všechny druhy pasivní 
a aktivní ochrany, snížit stupeň elektromagnetického vyzařování 
vlastních prostředků, zvýšit odolnost proti elektromagnetickému 
působení protivníka a na základě toho organizovat a realizovat 
opatření zaměřené k odvrácení hrozeb. 

pro procesy velení a řízení platí i ostatní doporučení pro další vý-
voj v oblasti velení a řízení uvedené v minulém ročníku. Je to dlou-
hý, nikdy nekončící proces, který je založen na zavádění moderních 
technologií a koncepcí. Všechno ovšem souvisí s množstvím finanč-
ních prostředků, které se vyčlení v rozpočtu armády pro oblast vele-
ní a řízení.

Zdroje
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NATO, Brusel.
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AJP-2, 2001, Allied Joint Intelligence and Security Doctrine, Ratification Draft 2, 
NATO, Brusel.
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9.

abstract: ISTar
ISTAR,	 Intelligence,	 Surveillance,	Target	Acquisition	 and	Reconnaissance,	 is	 the	 acronym	used	 to	
describe the ‚system of systems’ which integrates sensor output, the collection, direction and proces-
sing stages of the intelligence cycle and the targeting process. It provides information and intelligence 
to	meet	the	information	requirements,	and	cues	maneuver	and	offensive	strike	assets.	Effective	opera-
tion	of	the	ISTAR	system	requires	all	the	component	systems	to	operate	in	a	single	common	standard,	
and IStAR operations have to be based on a common doctrine. When IStAR operations are to be 
conducted	on	a	multinational	basis,	these	requirements	are	essential	for	success.	This	article	characte-
rizes the components and principles of IStAR system.

Keywords
Intelligence,	surveillance,	target	acquisition,	reconnaissance,	common	operational	picture,	situational	
awareness, intelligence cycle.

Úvod – vliv moderních technologií na plnění úkolů zpravodajské činnosti
Soubor zpravodajství, sledování, určování cílů a průzkumu
Zkušenosti se zaváděním ISTAR systémů v jiných armádách
Implikace pro Slovensko

aUTor: Ján KáČEr
oPonEnT: VLaDImÍr TaRASoVIČ

ISTar

Úvod – vliv moderních technologií na plnění úkolů 
zpravodajské činnosti

Názory na charakter budoucích válek jsou odlišné, shodují se 
však na jednom faktu, že války nové technologické epochy nebudou 
stejné jako předchozí, především proto, že materiálně technická zá-
kladna armád vyspělých zemí světa se za poslední desetiletí zásad-
ním způsobem změnila. Integrace prostředků ničení, automatizova-
ných systémů průzkumu a řízení zbraní umožňuje téměř chirurgicky 
přesné operace se selektivním ničením nejdůležitějších objektů 
v optimálním okamžiku a nezávisle na vzdálenosti. V této souvislosti 
se objevil pojem „řízená válka“. Za předobraz řízené války je pova-
žována převaha v používání kosmických prostředků, což prokázala 
i válka v Iráku, ve které kosmické prostředky sehrály důležitou úlohu 
při úspěšné činnosti mezinárodních sil, zejména při zvýšení efektiv-
nosti průzkumu a následném překvapivém paralyzování iráckých 
vojsk (káčer 2004).

Nové vysoce integrované zpravodajské systémy musí značně 
zvýraznit možnosti vyhledat a identifikovat nepřátelské cíle a tím 
zvýšit účinnost strategických úderných prostředků. Obtížně zjisti-
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telné bezpilotní prostředky budou hrát významnou úlohu i při vede-
ní strategického průzkumu a stanou se dominantním prostředkem 
průzkumu na taktickém a operačním stupni. Vybudování prvků sys-
témů řízení s využitím bezpilotních prostředků může být v budouc-
nu základem systému spojení na válčišti, zejména při jejich spojení 
s kosmickými prostředky (káčer 2004).

Důležitým předpokladem efektivní činnosti vojsk je digitali-
zace bojiště s využitím informačního věku. předností digitaliza-
ce je rychlost a pružnost, která umožňuje soustředit účinnost sil 
a prostředků na správném místě a v nejvhodnějším čase (káčer 
2004).

Základem pro úspěšné vedení operací je dostatek informací, kte-
rý umožní lepší velení a řízení vlastních vojsk, přijímání racionálních 
rozhodnutí o použití sil a prostředků k eliminaci bojových potenci-
álů nepřítele.

Hlavním prvkem ovlivňujícím úspěšnost boje i výši ztrát bude 
zpravodajská příprava bojiště, která zabezpečuje jeho popis s reál-
ným vyhodnocením dějů na něm probíhajících ve smyslu požadav-
ků na konkrétní informace, podmiňující efektivní použití především 
prostředků ničení.

Za řízení a úkolování zpravodajského zabezpečení zodpovídá 
velitel operace. Realizace zpravodajského zabezpečení klade důraz 
zejména na provázanost zpravodajství s konkrétní bojovou činností 
v reálném čase. Vojenské zpravodajství musí být schopno poskyt-
nout velitelům informace podle jejich požadavků ihned, v souladu 
s tempem zasazováni bojových jednotek do akce. Spektrum zpravo-
dajské pozornosti se adekvátně rozšiřuje.

Do jisté míry z toho plyne nová koncepce a doktrína vojenského 
zpravodajství pro síly 21. století, kdy stanovené úkoly budou plněny 
v nových organizačních strukturách, při snížených počtech vojsk, 
přesto však při větším objemu úkolů. Musí toho být dosaženo zave-
dením nových technologií a techniky, především přenosové a výpo-
četní. Samozřejmostí je mobilnost všech zpravodajských systémů, 
která musí být minimálně stejná jako mobilnost zpravodajsky za-
bezpečovaných vojsk. Musí však být podporována trvalou výraznou 
technickou převahou, ve které má rozhodující úlohu sehrát systém 
velení, řízení, spojení, počítačových technologií, zpravodajství, sle-
dování a průzkumu (Command, Control, Communication, Com-
puters, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, C4ISR) (káčer 
2004).

pro zajištění plnění úkolů C4ISR po technické stránce se počítá 
s postupným nasazením rozmanitých pozemních, vzdušných i kos-
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mických prostředků. Z nich se největší perspektiva přikládá malým, 
plně robotizovaným bezpilotním letounům o celkové hmotnosti ně-
kolika kilogramů a o rozměrech nepřesahujících 1 až 2 metry. tato 
obvykle jednoúčelová zařízení budou působit skupinově, v početněj-
ších celcích, které zajistí kompletní systémové plnění úkolů (průz-
kum z různých výšek a úhlů různými senzory, přenos a retranslace 
signálu v různých pásmech, řízení činnosti celého kompletu). Jejich 
doba setrvání ve vzduchu má dosáhnout 24 hodin až několika dní 
a jejich levná sériová výroba má umožnit hromadné nasazení i v pří-
padě jednorázové použitelnosti.

Soubor zpravodajství, sledování, určování cílů 
a průzkumu

Soubor zpravodajství, sledování, průzkumu a určování cílů (In-
telligence,	Surveillance,	Target	Acquisition	and	Reconnaissance,	IS-
tAR) představuje „koordinované získávání, zpracování a distribuci 
včasných, přesných, významných a ověřených informací a zpravodaj-
ských informací, které zabezpečí plánování a vedení bojové činnosti, 
určování cílů palebným prostředkům a které umocní jejich celkový 
efekt a umožní velitelům dosáhnout svých operačních cílů v celém 
spektru možných konfliktů“. Soubor zpravodajství, sledování, průz-
kumu a určování cílů je vícestupňový kombinovaný systém, který 
využívá synergii účinků vyplývající z integrace prostředků sledování, 
průzkumu a určování cílů se zpravodajským procesem metodou 
centralizované koordinace (AJp-2.1 2001).

Soubor zpravodajství, sledování, průzkumu a určování cílů je 
velitelská záležitost, která zabezpečuje udržování jednotného přeh-
ledu o bojové činnosti (Common Operational picture, COp), pro 
velitele, štáby a další uživatele na všech velitelských úrovních rozvíjí 
přehled o situaci (Situational Awareness, SA) a přímo ovlivňuje sílu 
manévru a ofenzivního úderu.

Soubor zpravodajství, sledování, průzkumu a určování cílů má tři 
základní prvky (AJp-2.1 2001):
•	 informace,	jak	prvotní	tak	zpracované;
•	 proces,	který	umožňuje	informacím,	aby	byly	shromažďovány,	po-
rovnávány	a	analyzovány	do	podoby	zpravodajských	informací;

•	 fyzickou	strukturu	spojující	 shromažďovací	 systém	souboru	zpra-
vodajství, sledování, průzkumu a určování cílů s organizací, která 
ho řídí, se štábní skupinou, která vydává shromažďovacímu systému 
úkoly a zpracovává jím shromažďované informace, a s uživateli.

plánování a řízení každého z těchto tří prvků musí být věnová-
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na stejná pozornost, neboť selhání nebo slabá funkce kteréhokoliv 
z nich může vést k omezení společné účinnosti celého souboru zpra-
vodajství, sledování, průzkumu a určování cílů.

Hlavními uživateli souboru zpravodajství, pozorování, průzku-
mu a určování cílů jsou:
•	operační štáb. Musí přicházet se souborem zpravodajství, pozo-

rování, průzkumu a určování cílů bezprostředně do styku.
•	 Zpravodajský štáb. Musí rozpracovávat prioritní požadavky na zpra-

vodajské informace a musí vést proces obranného zpravodajství.
•	Štáb zaměřování cílů. Musí zpracovávat zpravodajské podklado-

vé materiály a vést proces zaměřování cílů.
V této části článku se jeví jako účelné jednotlivé složky IStAR 

stručně popsat (káčer 2004).
a) Zpravodajství. Narůstající množství zpravodajských informa-

cí, které tvoří výstup ze souboru zpravodajství, sledování, průzkumu 
a určování cílů, je významným základem pro plánování a vedení 
bojové činnosti. Zpravodajské informace umožňují veliteli mít pod 
kontrolou stav ohrožení vlastních vojsk a v rámci možností předsta-
vovaných prostředím prostoru bojové činnosti vést bojovou činnost 
za významného omezení rizika pro vlastní vojska.

b) Sledování. Je definováno jako „systematické sledování vzduš-
ného prostoru, povrchových a podpovrchových prostorů, míst, osob 
nebo věcí vizuálními, naslouchacími, elektronickými, fotografickými 
nebo jinými prostředky“ (AAp-6 2006). Sleduje prostory a činnost. 
pasivně sleduje rozsáhlé prostory a aktivně pokrývá specifické pros-
tory činnosti. Sledování ovlivňuje zdroje průzkumu a určování cílů 
a je jimi zpětně ovlivňováno tak, aby byly vyhodnoceny specifické 
prvky činnosti nepřítele, a aby byly získány podrobnější informace 
o jednotlivých výsledcích. Sledování s největší pravděpodobností 
odhaluje, co bude nepřítel dělat, jak se bude pohybovat a jaké infor-
mace o něm budeme získávat, a to vše ještě dříve, než toto může být 
potvrzeno průzkumem. Sledování je ve své podstatě pasivní.

c) Určování cílů. Jedná se o „zjištění, rozlišení a určení polohy 
cíle s takovou přesností, která umožní účinné použití zbraní“ (AAp-6 
2006). Zjišťování cílů se vyvinulo od prostého zabezpečení nasazení 
zbraní a nyní se zaměřuje i na hodnocení účinků použití zbraní. Slož-
ka určování cílů systému IStAR lokalizuje síly a prostředky nepřítele 
s dostatečnou přesností, aby bylo umožněno jejich zasažení systémy 
přímé i nepřímé palby, a aby proti nim bylo možné uplatnit i jiné 
formy působení, například ofenzivní způsoby informační operace.

d) Průzkum. „Bojový úkol prováděný vizuálním pozorováním 
nebo jinými metodami zjišťování s cílem získat informace o činnosti 
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a zdrojích zpravodajských informací nepřítele nebo potenciálního 
nepřítele, nebo zajistit údaje, které se týkají meteorologických, hyd-
rologických nebo geografických charakteristik určitého prostoru“ 
(AAp-6 2006). průzkum je všeobecně koncentrovanou a relativně 
krátkodobě trvající metodou shromažďování informací o nepříteli. 
Nejde o činnost, která by byla jednoznačně určená průzkumným 
jednotkám, ale může být vyvíjena i mnoha jednotkami, které ne-
patří do souboru shromažďování informací souboru zpravodajství, 
sledování, průzkumu a určování cílů a které průzkum ve své hlavní 
náplni nemají.

Mezi základní principy IStAR patří (AJp-2.1 2001):
•	Centralizované uspořádání. IStAR musí být uspořádán centrali-

zovaně bez působení jakýchkoliv vnějších vlivů decentralizované-
ho velení. to zajišťuje co nejefektivnější a úspěšné použití zdrojů.

•	Včasnost. Informace a zpravodajské informace musí být veliteli 
doručeny včas, tak aby mohl s předstihem reagovat na předpoklá-
dané akce nepřítele.

•	Přesnost. produkty IStAR systému musí být přesné a vztahující 
se k operaci, kterou systém podporuje.

•	Průchodnost informací. uvnitř IStAR systému musí být mož-
nost předávání vhodných informací mezi veliteli a štáby bez jejich 
narušení nepřesnými údaji.

•	 Jednota úsilí. IStAR systém zabezpečuje veliteli zlepšený situační 
přehled umožňující dosáhnout efektivního využití vlastních vojsk.

Požadované schopnosti ISTar systému (AJp-2.1 2001):
•	Schopnost reakce – systém musí být schopen rychle reagovat na 

požadavky velitele na informace a zpravodajské informace a rychle 
využívat informace o cíli.

•	Trvalé pokrytí – sledování, určování cílů a průzkum musí být 
schopny zabezpečit 24-hodinové pokrytí prostoru zpravodajské 
odpovědnosti za všech povětrnostních podmínek.

•	odolnost – IStAR musí zabezpečit odolný systém zařízení 
překrývajících se v oblasti technologie, dosahu a ochraně proti ak-
cím nepřítele, schopných pracovat v měnících se světelných a me-
teorologických podmínkách a zmařit plán klamání nepřítele.

•	Pružnost – IStAR zařízení by měli být schopné vytvořit na zá-
kladě modulárního složení strukturu odpovídající potřebám da-
ného úkolu.

Pojetí ISTar systému v operacích (AJp-2.1 2001):
Základem pojetí IStAR systému v operacích jsou tři hlavní 

funkční oblasti.
a) Všezdrojová buňka (All Source Cell, ASC):
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•	 řízení	 shromažďování	 požadavků	 na	 informace	 a	 úkolování	
zdrojů,

•	 sběr	a	evidence	informací,
•	 analýza	informací,
•	 předávání	informací	zpravodajskému	štábu.

Složení ASC může být různé a závisí na rozvinutých zdrojích in-
formací. Může zahrnovat zástupce pro řízení oblastí letectví a vzduš-
ného průzkumu, elektronického boje, průzkumu, speciálních sil, 
dělostřelectva, určování cílů, zpravodajství z lidských zdrojů, signálo-
vého zpravodajství, specialistů obranného zpravodajství, zpravodaj-
ské analytiky a další odborníky pro jednotlivé druhy zpravodajství. 
Integrace tří etap zpravodajského cyklu (řízení, sběru a zpracování 
informací) do IStAR dovoluje úzké propojení mezi různými druhy 
senzorů, řídícím systémem a funkcí sběru a analýzy informací.

b) Buňka pro řízení senzorů (Sensor Management Cell, SMC):
zabezpečuje velení a řízení podřízených zdrojů v souladu s po-

žadavky plánu shromažďování informací a zároveň předvídá příští 
požadavky na sběr informací od zpravodajského štábu.

c) Senzory (zdroje):
na základě požadavků buňky pro řízení senzorů získávat poža-

dované informace ve stanoveném prostoru působení v souladu se 
svými technickými možnostmi.

Efektivní schopnosti IStAR umožní veliteli odhalit slabé stránky 
nepřítele a umožní mu přijmout rozhodnutí, které tyto skutečnos-
ti využije. Systém, který vytvoří všeobecné informace, bude využit 
k poskytnutí všeobecného přehledu o činnosti nepřítele a bude 
podnětem k tvorbě systému zjišťování podrobných informací, který 
dovolí rozvinout zpravodajskou činnost na úroveň plnění požadav-
ků velitele na prioritní zpravodajské informace v rámci jeho prostoru 
odpovědnosti. Soubor zpravodajství, sledování, průzkumu a určo-
vání cílů tak dovolí, aby byly využity všechny příležitosti a aby byly 
postiženy a sledovány pohyblivé cíle.

IStAR poskytuje veliteli zpravodajské zabezpečení od zahájení 
rozhodovacího procesu, přes etapu zpracování plánu až po jednotli-
vé fáze vedení bojové činnosti. Je klíčovým prvkem k zajištění bojo-
vého úspěchu.

Efektivní operace IStAR vyžadují, aby všechny složky systému 
pracovaly na jednoduchém společném základu a doktríně. V meziná-
rodním prostředí je tento požadavek základem pro úspěch operace.

IStAR je stejně jako ostatní zpravodajské procesy založen na 
zpravodajském cyklu. 
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Zkušenosti se zaváděním ISTar systémů v jiných 
armádách

Armáda USA
Jedním z nejmodernějších představitelů IStAR systému je ame-

rický společný radiolokační systém pozorování a určování cílů ( Joint 
Surveillance target Attack Radar System, Joint StARS). tento sys-
tém zabezpečuje trvalé široko plošné pozorování pozemní činnosti. 
Slouží veliteli pozemních sil stejně jako létající systém řízení a uvě-
domování pVO (Airborne Warning and Control System, AWACS) 
veliteli vzdušných sil (AJp-2.1 2001).

Joint StARS je (AJp-2.1 2001) multifunkční systém pozem-
ních i vzdušných sil určený k zabezpečení pozorování v reálném 
čase, zpravodajství, určování cílů a předávání informací ve pro-
spěch velitele uskupení pozemních sil. Skládá se z letounu E-8 
vzdušných sil a pozemního modulu GSm. Část osádky E-8 tvoří 
příslušníci pozemních sil, kteří zabezpečují úkolování a hlášení 
mezi GSm a E-8.

Joint StARS zabezpečuje veliteli pozemních sil přístup k rada-
rovým obrazovým datům v téměř reálném čase, tyto cenné a přesné 
informace podporují rozhodovací proces velitele. 

Dále zabezpečuje:
•	 zjištění	příznaků	napadení	a	varování	před	ohrožením	v	téměř	re-

álném čase v době míru i zvýšeného napětí,
•	 pomoc	veliteli	v	upřesnění	postavení	vlastních	sil	a	určení	pravdě-

podobných míst pro útok nebo obranu,
•	 schopnost	 ukázat	 pohyb	 a	 soustřeďování	 cílů	 v	 daném	 sektoru	

každých 60 vteřin,
•	 zpravodajskou	 podporu	 velitele	 v	 podmínkách	měnícího	 se	 bo-

jiště, kde jsou prováděny hluboké údery na všech směrech,
•	 schopnost	vzájemně	využívat	jiné	zpravodajské	systémy	a	výměnu	

informací s nimi v reálném čase,
•	 všem	prvkům	sestavy	vidět	jejich	prostor	zájmu	a	monitorovat	ši-

roký sektor pro účely řízení boje a určování cílů,
•	 radarové	zobrazení	i	ve	špatných	povětrnostních	podmínkách.

Jen širokoprostorový pozorovací systém, který má nezbytné roz-
hodovací kapacity v reálném čase, pomáhá veliteli v budoucím řízení 
boje. JStARS získává data z velké hloubky a tyto mohou obsahovat:
•	 aktivity	na	železničních	vykládacích	stanicích,
•	 prostory	soustředění,
•	 spojovací	komunikace,
•	 přesuny	jednotek	z	posádek	do	prostorů	soustředění,
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•	 činnost	na	letištích,
•	 přesuny	dělostřelectva	apod.

k hlavním částem systému patří:
a) Letoun E-8 s osádkou 21 osob zahrnující:
•	 spojovací	soustavu,
•	 operační	a	řídící	prvky,
•	multifunkční	radar,
•	 systém	ochrany.

Letoun E-8 je Boeing 707-300 upravený pro vojenské účely. Úko-
ly plní v maximální výšce 21 000 metrů po dobu 11 hodin (při do-
plňování paliva ve vzduchu až 20 hodin – v tomto případě se osádka 
rozšiřuje až na 35 osob). Obvyklé plnění úkolu trvá 8 hodin, z toho 
jsou 2 hodiny určeny na výstup a sestup z letové hladiny.
b) Pozemní řídící stanice (Ground Station Module, GSM). každá 

GSM má obsluhu 6 operátorů na 24 hodin operace. Je umístěna na 
nákladních vozidlech a má dvě přijímací antény. Skládá se z:
•	 pozemního	datového	terminálu,
•	 spojovacího	systému,
•	 operačního	systému.

pro zabezpečení nezávislého plnění úkolů je vybavena dvěma 30 
kW elektrocentrálami.

Na základě dlouholetých zkušeností americká armáda přistoupila 
na koncept brigádních bojových uskupení (Stryker Brigade Combat 
teams, SBCt), které organicky disponují hlavními typy jednotek od 
bojových přes jednotky bojové podpory až po jednotky bojového 
zabezpečení. proto má SBCt ve své organizační struktuře organicky 
začleněn průzkumný pluk, dělostřelecký oddíl, protitankovou rotu, 
ženijní rotu, spojovací rotu, rotu velení a každá mechanizovaná rota 
mechanizovaného praporu má organicky navíc jednu palebnou četu 
s podobnou palebnou silou jako tanková četa. 

při kompozici organizační struktury SBCt byl hlavní důraz polo-
žen především na potřebu dosáhnout vlastních schopností v oblasti 
zajištění relevantních informací a zpravodajských informací z prostoru 
plnění operačních úkolů. Za tímto účelem velitel SBCt organicky dis-
ponuje rotou vojenského zpravodajství, která je především zaměřena 
na získávání informací z lidských zdrojů. pro získávání dat potřebných 
k zajištění znalosti situace na bojišti (Situational Awareness) vedou-
cí k získání informační nadvlády nad nepřítelem je průzkumný pluk 
SBCt vybaven dalšími speciálními systémy senzorů. Americká armá-
da disponuje celkem šesti SBCts, které jsou v současnosti převážně 
nasazeny v operaci „Enduring Freedom“ na území Iráku. V tomto 
uskupení jsou schopnosti IStAR začleněny a efektivně využívány.
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Armáda Kanady
V roce 2002 zahájila kanadská armáda komplexní přípravné prá-

ce směřující k výstavbě systému IStAR, který bude schopen zvýšit 
povědomí velitele o aktuální taktické situaci, a rovněž mu umožní 
efektivnější řízení a využití průzkumných orgánů. projekt IStAR 
pro ozbrojené síly kanady je rozdělen do několika samostatných 
podprojektů: 
•	 Integrace	jednotlivých	průzkumných	senzorů
•	Digitalizace	komunikačních	prostředků
•	Zvyšování	schopností	a	efektivity	EB
•	Zavedení	akustických	a	lehkých	radiolokačních	senzorů
•	 Případná	transformace	systému	velení	a	řízení	pro	potřeby	ISTAR

Jedním z největších omezujících faktorů pro úspěšné zavedení 
a fungování systému IStAR je technologie systému přenosu dat, 
velení a řízení. Nicméně za poslední roky budování systému se uká-
zalo, že největší problém je pravděpodobně v myšlení lidí a vedení 
výcviku. Jedno z řešení bude v reorganizaci stávající organizační 
struktury kanadské armády, která povede k efektivnějšímu využití 
moderních technologií a zpracování informací. V zájmu zvládnutí 
tohoto komplikovaného úkolu je zapotřebí vytvořit tým odborní-
ků, napříč všemi specializacemi, kteří budou schopni postihnout jak 
technologickou, tak i velitelskou stránku problému. tento projekt je 
rozplánován do horizontu 10 let s několika cíly jako: nadefinování 
úkolu, testování projektu, implementace do vojsk.

Na základě prvních dvou spojených cvičení se systémem IStAR 
v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno, že je třeba nadefinovat jasné úko-
ly v těchto oblastech:
•	Řízení	ISTAR	zdrojů	(senzorů).	Ukazuje	se,	že	zavedení	nových	

zdrojů průzkumu klade zvýšené nároky na řízení průzkumu a jeho 
využití. Štáb většinou inklinuje k přehnanému úkolování nového 
zdroje a zapomíná na zdroje stávající. Je třeba upravit výcvik tak, 
aby k tomuto jevu nedocházelo.

•	Zpracování	 informací.	 Současná	 technologie	 umožňuje	 přenos	
téměř neomezeného množství informací. Je velice důležité umět 
vybírat a využívat pouze zprávy s vysokou informační hodnotou. 
tato problematika úzce souvisí s uměním jasně definovat poža-
davky na informace a to jak velitelem, tak i jeho štábem. 

•	Řízení.	Nasazení	vysokého	počtu	průzkumných	senzorů	zvyšuje	
požadavky na schopnost efektivního řízení takovéhoto systému. 
Mnozí se přiklánějí k přenechání řízení senzorů na nejnižší ve-
litele s tím, že tito pak získávají maximálně možné množství in-
formací. Jiní se přiklánějí spíše k centralizovanému řízení všech 
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průzkumných prostředků, což přináší efektivní součinnost těch-
to systémů. kanadské ozbrojené síly testovaly oba tyto přístupy, 
přestože nedisponují s velkým množstvím různých zdrojů. ukazu-
je se, že centralizovaný přístup k řízení je efektivnější.

•	 Fůze	 dat.	 Efektivnost	 a	 rychlost	 rozhodovacího	 procesu	 velitele	
a jeho štábu závisí na komplexnosti informace, kterou má k dis-
pozici. Je zřejmé, že komplexní obraz bojiště je dokonalý pouze 
tehdy, když máme sloučenou informaci ze všech druhů průzkumu 
a to na všech úrovních.

Zavedení systému IStAR vyžaduje globální přístup k této prob-
lematice. Hlavní problém se může zdát v technologii, ale stejný, ne-li 
větší je v organizaci. technické překážky při současném technolo-
gickém rozvoji nepředstavují vážnější problém. Je však třeba věnovat 
zvýšenou míru organizačním a výcvikovým otázkám.

Armáda Holandska
Na základě koncepce rozvoje holandských ozbrojených sil a kon-

cepce NAtO přijal ministr obrany Holandska v roce 2001 rozhod-
nutí, že všechny zdroje a agentury produkující zpravodajské infor-
mace budou soustředěny pod jednotným velením. toto dalo základ 
budování IStAR v holandské armádě v síle praporu. prapor IStAR 
je bojeschopný od poloviny roku 2006. 

první operační použití 103. NL IStAR praporu bylo v rám-
ci NRF-4. prapor IStAR je tzv. systém dílčích systémů. Skládá se 
z jednotlivých podsystémů, velitelství a jednotek, které pod jednot-
ným řízením produkují vysoce komplexní a hodnotné zpravodajské 
informace. Všechny tyto komponenty jsou vzájemně provázány 
a propojeny. Zpravodajská činnost v rámci systému IStAR řídí sběr 
informací z jednotlivých zdrojů, targeting a vyhodnocování v rámci 
daného prostoru zpravodajské odpovědnosti. Systém IStAR navíc 
zpracovává data z celé řady zdrojů a senzorů a vytváří jednotný vý-
stup, kterým je ucelená zpravodajská informace. 

103. nL ISTar prapor – zkušenosti z jeho nasazení 
v rámci nrF-4

Hlavním úkolem praporu je sběr dat, jejich zpracování, vyhod-
nocení, analýza a následně distribuce komplexní zpravodajské in-
formace veliteli. Velitel zároveň stanovuje požadavky na informace 
a vytváří podmínky pro získávání potřebných zpráv a také ovliv-
ňuje konečnou distribuci. tuto úzkou spolupráci umožňuje přímý 
kontakt mezi IStAR praporem a G2 štábu. Mezi další úkoly prapo-
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ru patří analýza prostoru operace a zpravodajská příprava bojiště. 
podřízené jednotky (čety) provádí zejména sběr informací. tyto 
informace nejsou předávány pouze striktně k nadřízenému, ale jsou 
v rámci praporu rovněž distribuovány k ostatním jednotkám v rámci 
součinnosti a to v co nejširší míře. 

IStAR prapor může být zasazen na strategicko operační úrovni 
jako celý prapor v podřízenosti velitelství pozemních nebo společ-
ných sil, nebo část praporu jako součást velitelství jednotky brigád-
ního typu nebo samostatně operujícího praporu. pokud je prapor 
vyčleňován do NRF, musí být schopen operačního nasazení do 20 
dnů a to v operacích jak mimo, tak i dle článku 5 Washingtonské 
smlouvy. IStAR prapor musí být rovněž schopen spolupráce na me-
zinárodní úrovni. Musí být schopen dodávat relevantní zpravodaj-
ské informace vzdušným, námořním i speciálním silám.

Během začlenění do NRF-4 byl IStAR prapor posílen o rumun-
ské, norské a portugalské průzkumné prostředky. Z hlediska druhů 
průzkumu je prapor složen ze sil HuMINt, EB, bezpilotních průz-
kumných prostředků, prostředků ELINt a jednotek hloubkového 
průzkumu. Štáb praporu byl multinárodní a jako celek byl podřízen 
veliteli pozemních sil.

V průběhu cvičení NRF-4 byl hlavní důraz, při provádění výcvi-
ku zpravodajských specializací, položen na analytickou a vyhodno-
covací práci. Výcvik byl směřován tak, aby důstojníci opustili způsob 
hodnocení ve smyslu “co má nepřítel za síly a prostředky“ ale byli 
orientováni na vytváření hodnocení ve smyslu “co je záměrem ne-
přítele“. pro mnoho zpravodajských důstojníků to znamenalo kom-
pletní změnu myšlení. Zvýšený důraz je v konfliktech současného 
světa kladen na vhodné a výstižné formulace prioritních požadavků 
na zpravodajské informace (pIRs) ve smyslu záměrů a možností ne-
pravidelných ozbrojených sil, teroristů a organizovaného zločinu.

Jednou z hlavních zkušeností ze cvičení NRF-4 se systémem 
IStAR je efektivní využívání zpravodajských informací v rozhodo-
vacím procesu. Obecně je tzv. informační management v součas-
né době velice problematický a to zejména z důvodu obrovského 
množství informaci. Důstojník analytik by měl umět využívat pouze 
zprávy s vysokou informační hodnotou. Zároveň by neměl vytvářet 
jen seznam událostí, které se staly, ale měl by být schopen přede-
vším předpovědět další vývoj situace. k tomuto mu je nápomocna, 
jak již bylo uvedeno, fůze zpravodajských informací z jednotlivých 
druhů průzkumu, tak aby byl zpravodajský obraz „bojiště“ komplex-
ní a kompletní. 
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Implikace pro Slovensko 

Zpravodajské kapacity slovenské ani české armády nemůžeme 
srovnávat s kapacitami nejvyspělejších armád NAtO. Naše armá-
dy nedisponují prostředky satelitního průzkumu ani průzkumný-
mi systémy typu AWACS nebo Joint StARS. Informace z těchto 
prostředků mohou zpravodajské orgány získávat pouze ze společné 
zpravodajské sítě na základě autorizovaného přístupu. I naše armády 
však mají některé technické prostředky průzkumu, které vhodnou 
implementací do průzkumného systému dokáží získávat významné 
(jedinečné) informace.

 Jako nezbytné se jeví, aby průzkumný systém obsahoval tři zá-
kladní složky:

a) řídící prvek,
b) prvek spojení a přenosu informací,
c) zdroje informací.

a) Řídící prvek. Z hlediska IStAR systému zabezpečuje složku 
zpravodajství v plném rozsahu a částečně i složku určování cílů. 
Řídící prvek v systému IStAR bude plnit tyto základní úkoly:

•	 shromažďovat	požadavky	na	informace	od	nadřízeného	štábu,	ná-
rodní složky i podřízených, zpracovávat plán shromažďování in-
formací a na jeho základě zadávat požadavky na informace a úkoly 
pro podřízené zdroje a agentury,

•	 shromažďovat,	evidovat	a	zpracovávat	informace	od	podřízených	
a spolupůsobících zdrojů a agentur, připravovat požadované zpra-
vodajské produkty,

•	 zabezpečovat	součinnostní	vazby	a	předávat	zpravodajské	produk-
ty autorizovaným uživatelům,

•	 shromažďovat	a	předávat	informace	o	cílech	uživatelům.
b) Hlavním úkolem prvku spojení a přenosu informací je zabez-

pečit předání požadavků na informace a úkolů od řídícího prvku 
k podřízeným zdrojům a agenturám a opačným směrem zabez-
pečit přenos zjištěných informací a zpracovaných zpravodajských 
informací. V mezinárodním štábu toto spolehlivě zabezpečuje 
systém CRONOS, v rámci národního kontingentu je nutné za-
bezpečit autonomní spojení pravděpodobně na bázi satelitního 
spojení. 

c) Zdroje informací. tvoří všechny průzkumné orgány a technic-
ké prostředky soustředěné do jednoho celku, tak aby splňovali 
požadavky na systém IStAR.
Vyspělé armády rozvinují k vedení zpravodajské činnosti soubor 

zpravodajství, sledování, průzkumu a určování cílů. Zpravodajský 
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cyklus jako proces, ve kterém je zpravodajská činnost prováděná, 
je dokonale propracovaný a v posledním období nedoznal větších 
změn. Zdokonaluje se zejména fyzická struktura, ve které zpravo-
dajský cyklus probíhá. Největší změny nastaly v zavedení nových 
prostředků získávání informací, v rychlosti a způsobech jejich pře-
nosu a zpracování. Systém IStAR je schopen zabezpečit sledo-
váním, průzkumem a určováním cílů nepřetržité pokrytí prostoru 
zpravodajské odpovědnosti za všech povětrnostních podmínek. 
pomocí systému IStAR je velitel trvale zabezpečen zpravodajskými 
informacemi potřebnými k plánování a řízení operace.

Z hlediska koncepce NAtO Network Enabled Capability jsou zá-
kladní požadavky na transformaci systému IStAR formulovány takto:
•	 schopnost	vzájemně	přijímat	a	poskytovat	informace	mezi	národ-

ními a aliančními prostředky IStAR bez omezení,
•	 zabezpečit	jednotné	řízení	prostředků	používaných	pro	ISTAR,
•	 přejít	od	vyžadování	dat	a	informací	k	jejich	sdílené	dostupnosti	

pro oprávněné uživatele IStAR dat a informací.
Z těchto požadavků a zkušenosti jiných armád je logické, že je 

potřeba prvky IStAR soustředit do jednoho organizačního celku, 
který zabezpečí všechny druhy průzkumu pro potřeby úkolových 
uskupení. Nejlepší se jeví možnost vytvoření organizační struktury 
v síle praporu až brigády. tento útvar může působit v celku, nebo 
vyčleňovat jednotlivé samostatně fungující prvky v souladu s potře-
bami úkolového uskupení v daném operačním prostředí.
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The article argues that level of communication as well as information command support determines 
information supremacy on the battlefield. New concepts of command and control systems, especially 
NEC, the implementation of which has already been launched by NAtO member states’ armed forces, 
will enable greater combat capabilities with less forces. 
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Úvod

Informační společností je označováno vývojové stádium lidské-
ho společenství, v němž je hospodářský a společenský život ovlivněn 
a určován především dostupností a využitím informací. trend in-
formační společnosti a bouřlivého technologického vývoje se na 
počátku 21. století plně promítnul do vojenského prostředí. Síla ve 
vojenství definitivně přestala být úměrná počtu. technologická do-
minance se definitivně stala rozhodujícím faktorem ovlivňujícím vý-
sledek boje dvou formací rozdílné technologické generace, a to bez 
ohledu na počty.

Vysoce účinná kombinace manévru, vysoké mobility, informační 
převahy, přesné a sofistikované palby a ochrany živé síly vytváří spo-
lu s celkovou technologickou dominancí vojenské uskupení s velký-
mi bojovými schopnostmi, současně však klade velké požadavky na 
technologický rozvoj a finanční zdroje.

Informační podpora velení a řízení zajišťující informační převa-
hu na bojišti tak sehrává čím dále důležitější roli. Znalost a pocho-
pení bojové situace, podložené jejím správným a reálným obrazem, 
umožňuje veliteli a štábu provést kvalifikované rozhodnutí a zajistit 
řízení podřízených. přesnější obraz stavu v prostoru působení, mož-
ností vlastních vojsk, záměru a situace nepřítele, možností využití 



146

prostoru boje vytváří informační převahu. Informační převahy je 
dosaženo, disponují-li vlastní vojska vyšším stupněm poznání bo-
jiště než nepřítel. Víšek (2005) uvádí, že : „..informační převaha nad 
protivníkem umožní realizovat:
•	 dominantní	manévr	charakterizovaný	velikostí	bojového	prostoru,	kte-

rý budou jednotky dané velikosti schopné kontrolovat;
•	 přechod	od	podpůrné	palby	k	přesným	úderům;
•	 vše	pokrývající	ochranu	proti	všem	typům	přesných	a	vysoce	ničivých	

zbraní;
•	 cílené	logistické	zabezpečení,	které	udržuje	jednotku	ve	stavu	neustálé	

připravenosti k plnění úkolů.“
komunikační a informační systémy (kIS) představují subsystém 

automatizovaných systémů velení a řízení. Zajišťují v nich správu, 
zpracování a přenos informací, slouží k podpoře rozhodovacího 
procesu, zabezpečení velení vojskům a řízení zbraňových systémů. 
kvalita kIS je jednoznačným předpokladem k zajištění informační 
převahy. 

Vliv ICT na systémy velení a řízení

Velení je odedávna považováno za jeden z rozhodujících faktorů 
úspěchu v boji. Historie mnohokráte potvrdila, že správné velení 
může zajistit vítězství i v nepříznivě se vyvíjejících bojových pod-
mínkách. přesné informace o situaci, správné rozhodnutí a rozkaz 
způsobily obrat v boji i následnou porážku častokrát silnějšího ne-
přítele. Armády si svoji závislost na velení a jeho informační pod-
poře uvědomovaly a považovaly ji za jednu ze svých priorit. Známé 
heslo „bez spojení není velení“, či různé akronymy C2I, C3I, C4ISR 
jsou toho důkazem. Úroveň informační podpory velení je limitová-
na úrovní informačních a komunikačních technologií (ICt), použi-
tých v systému velení a řízení. 

Dosah a propustnost spojovacích soustav byly vždy limitou pro 
taktiku a manévr. Ještě donedávna byl např. rozmach tankového pra-
poru omezen mimo jiné i komunikačními možnostmi a dosahem 
rádiové stanice R-123. Za útoku byla zřízena jedna, nebo několik 
málo rádiových sítí, prostřednictvím nichž velitel praporu velel hla-
sem jednotkám, v určitých situacích do tanku vto. Jestliže byl dosah 
této rádiové stanice asi 20 km, nebylo možné, aby prostor praporu 
přesáhl možnosti spojení. komunikační technologie tak výrazným 
způsobem limitovaly taktiku. S postupnou digitalizací a automatizací 
komunikačních a informačních procesů, komunikačních a informač-
ních systémů se tyto limity začaly bourat. Sdružováním signálů bylo 
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umožněno realizovat na jednom spoji více nezávislých relací a pře-
nosů. kódování dat zajistilo vyšší spolehlivost přenosu i na rušených 
spojích. Relace a spoje mezi účastníky začaly být i v polních podmín-
kách vytvářeny automaticky s využitím signalizačních systémů digi-
tálních ústředen. Citlivější rádiové systémy, automatické retranslace, 
buňkové systémy či satelitní systémy prodloužily délku spojů, po-
sledně uvedený až na celý zemský povrch. propustnost komunikač-
ních systémů najednou přestala být limitou, mohly být hledány nové 
způsoby zajištění velení a řízení, založené na přenosu dat. 

komunikační technologie nabídly velení a řízení novou možnost, 
výraznějším způsobem zapojit do velení a řízení výpočetní techniku 
a digitální informační technologie jako takové. Spoje byly automa-
tické, digitální a především spolehlivé, jejich chybovost výrazně kles-
la, rovněž se zvýšila bezporuchovost a výpočetní výkon počítačů. 
Díky rozvoji informačních technologií ve veřejné a soukromé sféře 
se tyto začaly uplatňovat ve vojenských informačních systémech. 
podíl textově a obrazově pořizovaných informací postupně stoupal. 
Nově zaváděné informační systémy začaly umožňovat nové způsoby 
v zajištění informační podpory velení i procesů velení a řízení. Mezi 
hlavní ICt, které umožnily vznik nových konceptů systémů velení 
a řízení lze zařadit:
•	 digitální	modulace	a	kódování	dat,
•	 digitalizační	kódování	(modulace	hlasu),
•	 přenos	dat	s	využitím	protokolů	TCP/IP,
•	 IP	telefonie,
•	 architektura	klient	–	server,
•	 databázové	technologie	(SQL),
•	 jazyk	XML	a	webové	technologie.

počítače se svými operačně taktickými úlohami, možnostmi au-
tomatického řízení zbraňových systémů, řízením logistiky i zákresů 
taktické situace začaly sehrávat v informační podpoře velení a řízení 
významnou roli. pokrok v ICt nabídl podpoře velení a řízení, nové 
dříve netušené možnosti, bylo však nezbytné zajistit co nejvíce vo-
jensky užitečných dat z bojiště. proto byl v polovině 90. let formu-
lován koncept1 „digitalizace bojiště“. Cílem konceptu bylo zajistit ze 
zájmového prostoru co nejvíce vojensky potřebných dat pro podpo-
ru velení. koncept zajistil zavedení nových typů senzorů, případně 
masové použití dříve zavedených senzorů, datový obraz bojiště se 
výrazně zreálnil. Velitelé mohli datům věřit, mohli získat přesnější 
informace než dříve a mohli je získat kdykoliv. těchto možností se 
postupně začalo využívat, z mnoha důvodů však nebyly tyto mož-
nosti uživatelem komplexně pochopeny a uchopeny. Nově vzniklé 

1 Účelem nového konceptu sys-
tému velení a řízení je dosažení 
synergického efektu plynoucího 
z jeho uspořádání, metodiky 
činnosti štábu, zrychlení, zefek-
tivnění a usnadnění procesu 
velení a řízení. Zpravidla bývá 
založen na využití nových tech-
nologií.
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bojové informační systémy si zachovaly členění a zajištění informač-
ní podpory po druzích vojsk a sil. V rámci druhů vojsk a sil došlo 
k výraznému zkvalitnění velení, ovšem při jejich společné bojové 
činnosti nabízené technologické možnosti nebylo možné využít. 
V rámci společného působení druhů vojsk a sil zůstaly v důsledku 
neschopnosti vzájemné spolupráce informačních systémů možnosti 
informační podpory omezeny. 

Bylo nezbytné formulovat nový koncept systému velení a řízení, 
který by tato omezení odstranil a ještě dále povýšil možnosti infor-
mační podpory velení a řízení. Jednalo se tedy o novou organizaci 
využití dat pro informační podporu. Došlo k formulaci nového kon-
ceptu systému velení a řízení, konceptu Network Centric Warfare, 
v prostředí evropských států potom nazvaného Network Enabled 
Capability (NEC). Jeho podstatou bylo zaměření úsilí na organizaci 
využití dat pro informační podporu tak, aby zajistil správné informa-
ce správným lidem ve správný čas. NEC měl a má spíše organizač-
ní aspekt tvorby a využití informací a informačních toků. uvedený 
koncept přestavuje mnohem kvalitnější využití dat pro podporu ve-
lení a řízení, zajišťuje, aby se data zpracovávala úlohami a programy 
tak, aby uživatel získal potřebné informace z celého prostoru bojiště, 
aby byl včas varován o situaci, aby se využilo možností kooperativ-
ních způsobů zpracování informací apod. Nevýhodou výpočetních 
úloh a programů je, že po jejich naprogramování a zavedení realizují 
to, co bylo požadováno v jejich zadání. Jestliže bylo zadání výpočetní 
aplikace pro systém velení a řízení špatné, nebo nedostatečně pro-
myšlené, došlo po zavedení úlohy do praxe k vytvoření úzkého mís-
ta, nebo i plotu, který omezoval proces velení a řízení. 

Formulace konceptu NEC je především výzvou vojenským uži-
vatelům, velitelům a štábům k tomu, aby byly hledány takové způ-
soby využití ICt, takové aplikace a informační činnosti, které by 
podstatně zlepšily velení a řízení a v konečném důsledku i bojovou 
činnost. Možnosti v rozhodování, velení a řízení, synchronizaci čin-
nosti vojsk i vlastní aktivitě a iniciativě jsou tak přetvářeny v systém 
nové kvality. Zavedení konceptu má velký vliv na změnu taktiky jed-
notlivých druhů vojsk, již není nezbytné soustředění sil, součinnost 
lze realizovat v podstatně větším prostoru, s cílem koncentrace účin-
ku sil a zbraňových systémů. 

koncept NEC je i odpovědí ozbrojených sil celospolečenskému 
trendu informační společnosti, není možné, aby byla vojska vybave-
na o třídu zaostalejšími systémy, než kterými disponuje veřejná a so-
ukromá sféra. Formulace konceptů je proudem v zlepšení využití 
kIS k podpoře velení a řízení, nyní smysluplného využití informací 
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pro podporu velení a řízení. Je motivací pro vševojskové a odbor-
né uživatele v hledání způsobů, jak komplexněji a integrovaněji for-
mulovat zadání aplikací a informačních zdrojů k podpoře a zajištění 
procesů velení a řízení.

Informační technologie a informační převaha

S rozvojem ICt, přechodem do informační a znalostní fáze exis-
tence lidské společnosti závisí úroveň velení a řízení na schopnosti 
využít k tomuto potenciálu technologií. Neustále narůstá podíl pro-
cesů vykonávaných příslušníky ozbrojených sil, který je svým cha-
rakterem informační činností, představující zpracování informací 
pro podporu rozhodování a zajištění řízení. Realizace všech procesů 
pak úzce souvisí s informační činností. Značné procento je provádě-
no v prostředí počítačových sítí a digitálních systémů, úzce souvisí 
s ICt. 

V čem tedy z hlediska zajištění informační převahy spočívá po-
tenciál ICt? Informace jsou přirovnávány k lepidlu, jež stmeluje 
organizaci v jeden celek, naplňující cílovou funkci. potenciál ICt 
spočívá především ve schopnosti vytvořit a zprostředkovat infor-
mační obraz vojensky důležité reality. tento obraz pak může být 
využit v oblasti velení a řízení, podpory rozhodnutí, plánování, 
tvorby projektů a záměrů, případně v oblasti vzdělávání a přípravy 
vojsk. Zejména sdělování a sdílení informací umožňuje organizaci 
jednotný postup, synchronizovanou činnost, skupinovou realizaci 
procesů. V boji umožňuje sdílení informací, vycházející ze společ-
né databáze, jednotné vidění bojiště. Všichni zainteresovaní velitelé 
a příslušníci štábu vidí situaci jednotně, zpravidla ve stavu blízkém 
reálnému a mohou dle záměru (plánu) činnosti synchronizovaně 
vzniklé problémy řešit a splnit daný úkol. Informatika tak významně 
omezuje vliv tzv. mlhy války, tedy nejistoty znalosti stavu vlastních 
sil a nepřítele. 

V současné době se zejména v oblasti komerčních technologií 
objevují nové aplikace, umožňující nové formy komunikace, zpra-
cování informací, podporu řídících činností. problémem není ani 
tak vlastní vytvoření aplikace informačního systému, jako spíše 
formulace konceptu a detailní vyprojektování komerčně úspěš-
né (uživatelem chtěné, přínosné a snadno použitelné) aplikace. 
ICt slibují velký potenciál k zajištění velení a řízení, avšak problé-
mem je nedostatek tvůrčí invence k jejich implementaci, k tvorbě 
úspěšných aplikací, k propojení jednotlivých technologií v užiteč-
ný celek. 
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Perspektivní trendy informačních technologií

Podpora zpracování informací 
Většina řídících funkcionářů vykonává úkoly své působnosti 

formou informační činnosti. Získává informace, analyzuje je, při-
pravuje záměry a rozhodnutí, operativně řídí a kontroluje. tato 
informační činnost je čím dále tím více spojena s počítačovými sí-
těmi. k usnadnění prováděných informačních činností je nezbytné 
poskytovat velitelům a štábům podporu. podporu ve vyhledávání 
zdrojů informací dle jejich informačních potřeb, distribuci a filtraci 
informací, podpoře samotného zpracování dokumentů (tvorbě do-
kumentů). 

Inteligentní podpora zpracování informací, spojená s tvorbou 
znalostních podpůrných systémů umožní nabídnout vojenským 
uživatelům služby, které urychlí a usnadní proces velení a řízení. 
Znalostní systémy pak umožní uchování nabytých znalostí a zkuše-
ností zkušenými důstojníky ve prospěch nově ustanovených. Apli-
kace metod znalostního inženýrství, umělé inteligence a podpory 
zpracování informací, jejich implementace do inteligentních agentů 
uživatelského rozhraní kIS umožní zachovat na velitelstvích potřeb-
né „know how“ i při rychlejší rotaci personálu. Výzkum a praktické 
aplikace v dané oblasti byly již zahájeny.

Vojenské bojové prognózy
Jednou z významných oblastí k dosažení informační převahy jsou 

bojové prognózy, umožňující hodnotit v modelovém prostředí různé 
typy vlivů, účinků, situací, následků. především se jedná o prognózy 
výsledků boje s využitím analytických a simulačních modelů. tyto 
modely napomáhají v hodnocení variant záměru, postupů. S narůsta-
jícím množstvím typů bojových prostředků , či způsobů paralýzy 
protivníka význam těchto nástrojů roste. počítačové prostředí umož-
ňuje realizaci různých typů prognóz, v oblasti kIS je to ověřování vol-
nosti 1. Fresnelovy zóny pro radioreléové spoje, přímé viditelnosti 
pro VkV rádiové spoje, prognóz vhodnosti kmitočtů kV spojů, vliv 
účinků rušících prostředků protivníka. Obdobné operačně taktické 
prognostické úlohy podporují činnost každého druhu vojska.

 Díky mohutné miniaturizaci polovodičových pamětí, umožňují-
cích uchovat velké množství dat o reliéfu terénu, lze používat prognos-
tických úloh přímo k řízení automatizovaných systémů. Jestliže u ta-
kového systému senzor určí polohu bojového prostředku (tank, BVp), 
pak může být obsluha upozorněna automaticky na vjezd do prostoru 
přímé viditelnosti s nepřítelem, kontaminace chemickou látkou apod. 
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Vizualizace činností
Jedním z požadavků kIp je přirozenost, srozumitelnost podání 

(prezentace) informací. Vidí-li podřízený dynamicky vizualizovaný 
záměr velitele, pochopí snáze nejen vlastní úkol, ale i úlohu sousedů, 
podpůrných prostředků. Synchronizace činnosti jednotek bojové 
sestavy, neboli součinnost je lépe pochopitelná. uvědomí si prob-
lémové momenty záměru, na nichž bude stát celkové splnění úkolu. 
Je-li záměr, scéna, uložen ve formě datového souboru, lze si jej něko-
likrát přehrát a tím zlepšit své poznání bojiště, případně vymezit další 
podstatné problémy, jejichž vznik by nepředpověděl. pro vizualizaci 
je důležité propracování oblasti virtuální reality. V současné době 
se věnuje velká pozornost počítačově orientovanému rozpoznávání 
objektů. Následně se rozpracovává teorie porozumění scény, porozu-
mění činnosti rozpoznaných objektů. Situační zobrazení, postavené 
na počítačově podporovaném rozpoznávání a porozumění podpoří 
kvalitu bojové činnosti zejména na nejnižších stupních velení. Ji-
nou kvalitativní variantou rozpoznávání a porozumění je vizualizace 
scény z textu zprávy, dokumentu. ta závisí mimo jiné na možnosti 
interpretace zprávy. prozatím nebyl vyřešen problém jednotypové-
ho (unifikovaného) signálu a různých forem jeho informační inter-
pretace. text může být uživatelem přečten, vyslechnut ale doposud 
není možná jeho dynamická vizualizace. Vizualizace činnosti, pod-
porující situační zobrazení, je významnou technologií kIp.

Uživatelské rozhraní (rozhraní člověk - stroj)
I když je většina bojových systémů realizována s využitím výpo-

četní techniky, pracuje v automatizovaném režimu. konečné roz-
hodnutí o použití zbraně, nastavení módu, je ponecháno na obsluze. 
S růstem dynamiky bojové činnosti se požaduje její vyšší reakční 
schopnost. trvalé, usilovné soustředění obsluhy vede k rychlému 
vyčerpání jejich psychických sil. Rozhraní člověk – stroj proto musí 
být navrženo tak, aby reakce byla adekvátní i při menších nárocích 
na soustředění. Nejprve může být obsluha upozorněna akusticky, 
poté vizuálně. Není vhodné tzv. zrakové přepínání mezi různými 
zdroji informací (obrazovka terminálu, přímé pozorování atd.).

Technologie senzorů
Rozpracování technologie senzorů se řeší pragmaticky, účelo-

vě, dle momentálních potřeb daného systému velení a řízení. Její-
mu systémovému rozpracování musí dojít při řešení problematiky 
SVŘ dle konceptu digitalizovaného bojiště. Systémové rozpracování 
informačních potřeb sledování bojiště vymezuje požadované typy 
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pořizovaných informací a jejich odpovídajících senzorů. S prosazo-
váním konceptu do systémů velení a řízení bude do oblasti techno-
logií naveden systémový přístup.

Bezpečnostní technologie ICT
Jedním z významných požadavků na informační podporu velení 

a řízení je její bezpečnost. princip bezpečnosti vyjadřuje schopnost 
kIS zajistit přístup k informacím pouze oprávněným subjektům. 
kIS jsou pro protivníka cílem prvního pořadí. S nárůstem hrozby 
informační války je nezbytné, aby kIS nebyly nejslabším článkem 
bojové síly. Základními opatřeními bezpečnosti jsou informační 
ochrana, detekce průniků a útoků, obnova informačního systému. 

Implikace pro Sr/Čr/V4

Úroveň komunikační a informační podpory velení výrazným 
způsobem determinuje informační převahu na bojišti. tak jak ros-
te složitost vojenských činností, je nezbytné brát ohled na čím dále 
tím více faktů, podkladů, analýz a informací. Ve vojenském prostře-
dí tento trend nabývá nový rozměr. Zaváděním nových informač-
ních technologií a počítačově orientovaných informačních systémů, 
spravujících velké množství dat, dostávají uživatelé, velitelé a štáby 
k dispozici velký informační potenciál pro podporu rozhodování 
a řízení. tento potenciál jim nabízí zajistit podrobnou znalost bo-
jiště i situace a schopnost včasné reakce. Nové koncepty systémů 
velení a řízení, zejména NEC, jejichž implementaci ozbrojené síly 
členských států NAtO zahájily, umožní zajistit významně větší bo-
jové schopnosti s menším počtem sil. postupné budování národních 
schopností NEC a tudíž i informační převahy je cílem ozbrojených 
sil jednotlivých členských států NAtO.
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Dokonca vo svojich vystúpeniach hovorí čosi o spájaní sa Maďarov. To už je koniec sveta.2 (Robert Fico)
Ak mladí ľudia nemajú zábrany nosiť vlajku americkú či britskú, malo by byť cťou nosiť aj slovenskú vlajku.3

(Robert Fico)
Maďari sú zlí ... A prečo?... Lebo nás tisíc rokov utláčali. Máme to v učebnici.4

(D. Š.)
By ‘nationalism’ I mean first of all the habit of assuming that human beings can be classified like insects and that 

whole blocks of millions or tens of millions of people can be confidently labeled ‘good’ or ‘bad’.5

(George Orwell)

abstract: on THE BanaLITY oF (SLoVaK) naTIonaLISm
The article introduces the concept of banal nationalism (Billig) conceiving nationalism as an ideology 
which (re)produces world as naturally divided into entities (e.g. nations and nation-states). The ide-
ology is so wide-spread that is unrealized in its banal form, which continuously (re)creates the basis 
for its potential transformation into „hot“ nationalism. Nationalism is an ideology of a nation-state, 
they are interdependent, the ideology seeks to (re)produce the form of state as well as the nation-state 
draws its legitimacy from the (banality and universality of the) ideology. On the example of the Slovak 
Republic,	 the	paper	points	out	 several	 aspects	of	nationalism	and,	without	necessarily	questioning	
the existence of nation-states, criticizes substantialist thinking (omni)present in the public discourse 
centrally shaped by the academia, state, Church and other public actors. 

Keywords
Nationalism, banal nationalism, Slovak Republic, identity, nation-state, post-modern condition, post-
communism, ideology, political elites, public discourse, Church, nation

Pred úvodom
Úvod
Definícia
Od tradičnej po postmodernú spoločnosť 
Národy, komunity, spoločnosti 
Stručný prehľad slovenského nacionalizmu po roku 1989
Republika, štát a politici
Záver

aUTorKA: aLŽBETa KAVKoVá
oPonEnTI: LEnKA BUDILoVá, marEK JaKoUBEK, PŘEmYSL roSŮLEK

o BanaLITE 
(SLoVEnSKÉHo) 
naCIonaLIZmU1

Pred úvodom

V novoročnom príhovore 2007 (Gašparovič 2007, kurzíva moja) 
sa prezident SR prihováral svojim „váženým spoluobčanom aj kraja-
nom roztrúseným po celom svete“, vyjadril radosť, že (aspoň) takto 
mohol „vstúpiť do ich príbytkov“. prejav sa sústredil na „hodnotu“6 
– „vzťah občan – rodina – štát“. „V záujme dobra občana“ by mali 
politici „nájsť zmier“ a „odstraňovať bariéry“. Oporou jednotlivca je 
rodina. Rodina tvorí „základ zdravého štátu“. toto celé je však ohro-
zené, nielen že sa „spochybňuje význam štátu“, „znehodnocujú sa“ 

1 Ďakujem oponentom článku 
(najmä M. J.) za mnohé pod-
netné návrhy – hoci nebolo mož-
né (alebo skôr som toho z rôz-
nych dôvodov nebola schopná) 
zapracovať všetky pripomienky, 
predsa len ich bolo toľko, že text 
sa z pôvodnej dráhy (našťastie) 
aspoň mierne vychýlil.

2 (Bariak 2008)

3 (SME.sk 2008)

4 Rozhovor s 8-ročným informá-
torom, 22. 12. 2007.

5 (Orwell 1945)

6 Podobnú ukážku „hodnotové-
ho“ diskurzu viď napr. Hrušovský 
(2007), Stanovy politickej strany 
Konzervatívni demokrati Sloven-
ska (2008), Programové výcho-
diská SDKÚ (nedatované) alebo 
Programové ciele HZDS (2003).

7 Prejavy prezidenta Slovenskej 
republiky uvádzam ako príklad 
nacionalistického diskurzu. 
Ústredná koncepcia slovenských 
nacionalistov často pertraktuje 
Slovenskú republiku ako štát „slo-
venského národa“, ktorý vyzná-
va „tradičné hodnoty“. Týmito sa 
často myslia hodnoty „kresťan-
ské“. Najdôležitejšími z týchto 
hodnôt, ktoré (údajne) charakte-
rizujú slovenský národ sú „rodi-
na“ a „viera“. Neodmysliteľnou 
súčasťou slovenského naciona-
lizmu je popri štáte slovenská rím-
sko-katolícka cirkev, bez ktorých 
si slovenský národ už „nedoká-
žeme“ predstaviť. Predstavitelia 
cirkví zohrávali na tomto území 
dôležitú úlohu v „národnooslobo-
dzovacích“ procesoch v 19. až 
20. storočí, katolícka elita niesla 
„slovenskú“ agendu v 1. Česko-
slovensku, prezidentom Sloven-
skej republiky bol kňaz, význam 
slovenskej cirkevnej správy ale aj 
„katolíckeho disentu“ bol nemalý 
aj v období komunizmu a kňazi 



156

aj „funkcie rodiny“. Hľadá sa „istota“ v „hodnotách“, „ktoré posilňujú 
pevnosť vzťahov, ich duchovno i dobré meno rodiny“. tieto vzťahy 
na jednej strane a recipročný vzťah medzi jednotlivcami, rodinami 
a štátom majú „nadčasový význam“ – „obraz neopakovateľného spo-
ločenstva“. Do tohto spoločenstva patria všetci adresáti prejavu, a „to 
aj vtedy, keď sa k nemu obraciame chrbtom“. Je „základom našej ľud-
skej, národnej i štátnej identity. Ale aj nášho práva, morálky, sociál-
nych vzťahov. I sprítomňovanej tradície, opierajúcej sa aj o cyrilo-me-
todský odkaz.“ prezident vyzýva k „uvedomeniu si“, „osvojovaniu“, 
„žitiu“, „uplatňovaniu“ týchto hodnôt. O ich „prinavrátenie“ sa snažia 
všetci, ktorým záleží na budúcnosti „našej civilizácie“. prezident vy-
zýva k „pestovaniu múdrosti – múdrosti národa“.

presne o rok neskôr sa prezident prihovára k „drahým spoluob-
čanom“ (Gašparovič 2008, kurzíva moja). Do popredia sa opäť do-
stávajú „hodnoty“ – „rodina, rod, národ, Slovensko. Štyri slová, štyri 
hodnoty, ktoré si zachovávame v najhlbšej úcte.“ prezident pripomína 
15. „narodeniny“ – „Deň vzniku“ „samostatnej a suverénnej Sloven-
skej republiky“, ktorá prišla na svet po „dlhom historickom období“, 
po ktorom „sme sa stali štátotvorným národom“. Štát má podľa pre-
zidenta svoje úspechy, ale aj rezervy, „dobrého a dobre fungujúce-
ho štátu nikdy nie je dosť“. Štát je metaforická „strecha rodinného 
domu“, je „ako spoločný stôl, za ktorý si sadajú najbližší“. tvoria ho 
všetci občania a jeho sila „vyviera z našej spoločnej vôle“ – „ako nás 
na to upozorňuje z hĺbky dejín Svätopluk“. prezident je „ako občan“ 
hrdý na to, že „národ i štát“ sa stali súčasťou Európskej únie, lebo 
„Slováci vždy boli, vždy sa cítili ako prirodzená súčasť Európy. Európu 
považujeme za kolísku našej kultúry. Slovensko za svoj domov, vlasť, 
suverénny štát.“ So samostatnosťou Slovenska je spojené aj 30. vý-
ročie „územno-správnej jednotky rímsko-katolíckej cirkvi“7. Na konci 
prejavu prezident vyzýva k „zomkýnaniu“, „odstraňovaniu prekážok“, 
„obnovovaniu ciest k sebe“, tvorivosti, pracovitosti a hlavne „dobrým 
medziľudským vzťahom“.

Úvod

po voľbách v roku 2006 sa v médiách v súvislosti s novou vládou 
často spomína slovo nacionalizmus. Hovorí sa o „návrate“ naciona-
listickej rétoriky, o vyťahovaní „maďarskej karty“, o zhoršujúcich sa 
„vzťahoch s Maďarmi“ – z čoho býva obviňovaný predseda strany 
považovanej za nacionalistickú alebo za inklinujúcu k „extrémnej 
pravici“8, ktorý sa často „ľudovým“ jazykom emotívne vyjadruje 
k otázkam „slovenského národa“ a jeho minulosti, samostatného 

sú dodnes na mnohých miestach 
najväčšími autoritami. Predstavite-
lia (nielen ale najmä) katolíckej 
cirkvi sa pravidelne podieľajú na 
verejnom diskurze, v čase môjho 
terénneho výskumu v lete 2008 
nechýbali na žiadnom význam-
nejšom podujatí organizova-
nom na oslavu či pripomienku 
„slovenskej veci“. Na Slovensku 
došlo k zvláštnemu vzťahu medzi 
štátom a cirkvou, čo je však téma 
pre samostatnú štúdiu. Každo-
pádne sa domnievam, že katolíc-
ka (teda všeobecná) cirkev tu slú-
ži partikulárnym nacionalistickým 
účelom podobne, ako táto cirkev 
(pomerne úspešne) využíva naci-
onalistické otázky – prezentuje 
sa ako nositeľ národnej myšlien-
ky, napr. aj prostredníctvom An-
dreja Hlinku. Vzťah so štátom je 
pre nacionalistické i cirkevné elity 
výhodný a hoci odluka cirkví od 
štátu nie je v tomto kontexte ne-
predstaviteľná, veci náboženské 
sa pravdepodobne prestanú po-
litizovať len pomaly. Vzhľadom 
na prepojenie a prekrývanie ľudí 
zosobňujúcich štát, národ a cir-
kev prejdú nacionalistické horúce 
témy do súkromného života (teda 
sa deetatizujú a depolitizujú) 
jednotlivcov, ako by si to predsta-
voval napr. Gombár (1997), ešte 
pomalšie, ak vôbec. Za podnet 
k tejto poznámke ďakujem Mar-
kovi Jakoubkovi.

8 Na nesprávne používanie slo-
va extrémizmus poukazujú napr. 
Balík – Kubát (2004).

9 Voľba tzv. biopolitiky (čiže po-
litiky týkajúcej sa konfliktov napr. 
„etník“) do ústredia verejného 
diskurzu môže byť symptómom 
postmodernej politiky, nájdením 
záchranného kolesa v záplave 
ohňostroja významných a najmä 
„celospoločenských“ tém (viď 
Gombár 2000:11-64). Podob-
ným záchranným kolesom môže 
byť „národná vec“ (etatizované 
alebo národné myslenie môže 
byť pre jednotlivcov nevyhnutnou 
„corporate identity“ obyvateľov 
najrôznejších domovov od det-
ských až po dôchodcovské) pre 
jednotlivca. Ku témam postkomu-
nizmus, národniarstvo a stigma, 
a nacionalistické myslenie ako 
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štátu a hrozby „rozdelenia republiky“ zo strany bývalých „utláčate-
ľov“, „Maďarov“. Zdalo by sa, že „národ“ objavila aj strana tradične 
považovaná za ľavicovú (i.e. nenacionalistickú), ktorá po voľbách za-
čala tiež využívať niektoré „viditeľné“ prvky diskurzu označovaného 
za nacionalistický (čo sa zvykne „analyzovať“ ako prejav populizmu 
a naháňania hlasov koaličných partnerov9). Vzhľadom na to, že naci-
onalizmus postkomunistických krajín mnoho dobrého nepriniesol10, 
„obavy“ v súvislosti so Slovenskou republikou „opäť narastajú“.

Otázkou nacionalizmu sa zaoberalo a zaoberá impozantné množ-
stvo teoretických aj empirických prác11. Štúdie o nacionalizme sú 
bohaté najmä svojou interdisciplinaritou a rozmanitosťou prístupov. 
Vysoký záujem ukazuje, že fenomén nazývaný týmto menom je stále 
akademicky príťažlivý. 

V tomto texte budem vychádzať z prístupu Michaela Billiga 
(1995), ktorý sa líši od „klasických“ teórií. V billigovskom chápaní 
je nacionalizmus najúspešnejšia ideológia moderných dejín, ktorá je 
natoľko rozšírená a natoľko sa presadila, že ju dnes ako ideológiu 
chápeme len v jej vyhrotených prejavoch. Infiltrovala sa do tej mie-
ry, že jej predpoklady pôsobia ako prirodzená realita. komunizmu 
sa	chápanie	sveta	ako	triedneho	boja	presadiť	nepodarilo;	že	sa	svet	
skladá z národov a národných štátov a je to tak prirodzené, je bežná 
samozrejmosť. Je to banalita. Banálny nacionalizmus víťazí, preto-
že sa z postavenia hypotézy dostal do polohy common sense. pád 
Sovietskeho zväzu nespôsobil návrat nacionalizmu, príčinou a ne-
vyhnutným predpokladom „výbušných“ prejavov je nepozorovane 
bujnejúce ideologické podložie „normálneho“ chápania sveta ako 
sveta rozdeleného do „komunít“.

V článku použijem niektoré príklady nacionalizmu „slovenské-
ho“. popíšem jeho predpoklady, spomeniem jeho „hlbokú tradíciu“ 
na území Slovenskej republiky12. ukážem, že táto ideológia natoľko 
infiltrovala politický (i „verejný“ či mediálny) diskurz a je zakotvená 
v samotnej „organizácii“ štátu (a štátnej ideológii), že „odideologi-
zovanie“ je len ťažko predstaviteľné13. toto rozšírenie vytvára pred-
poklady pre „výbušné“ prejavy nacionalizmu a má dopad na mnohé 
aspekty života obyvateľov tohto územia. Vzhľadom na komplexnosť 
a rozsah problematiky môže byť tento text len zjednodušujúcim ná-
črtom držiacim sa pri povrchu. 

Definícia

pre potreby tohto článku definujem nacionalizmus ako ideoló-
giu14, ktorá (re)produkuje „skutočnosť“ sveta ako sveta prirodzene 

posledné východisko pripravu-
jem samostatné štúdie. 

10 V tomto odseku ide, samozrej-
me, o nadnesený pokus o náčrt 
mediálneho obrazu nacionaliz-
mu. Ako správne upozornil Ma-
rek Jakoubek v recenzii textu, 
nacionalizmus samozrejme pri-
niesol v očiach mnohých mnoho 
dobrého. 

11 Viď najmä Gellner (1993), 
Gellner (2002), Anderson 
(2006), Hobsbawm (2003), 
Eriksen (1993), ďalej webstránku 
The Nationalism Project, čítan-
ku textov zostavenú Hrochom 
(2003), z odborných časopisov 
potom napr. Nations and Nati-
onalism editovaný Anthony D. 
Smithom a vydávaný Blackwell 
Publishing.

12 „Územie Slovenskej republiky“ 
je samozrejme značná redukcia. 
„Slovenský nacionalizmus“ vý-
razne pôsobí za hranicami tohto 
územia, kde je v mnohých aspek-
toch intenzívnejší a kreatívnejší.

13 Hoci by bolo zaujímavé uká-
zať, v čom sa slovenský nacio-
nalizmus líši od nacionalizmov 
iných, z priestorových dôvodov 
sa porovnávaniu radšej vyhnem. 
Systematické porovnávanie je 
témou na (mnohé) samostatné 
štúdie. 

14 Použitím slova „ideológia“ tu 
nechcem naznačiť hodnotový 
postoj. Ide o prebratie termi-
nológie z Billiga. Je jasné, že 
v kontexte (nielen) Slovenskej 
republiky je „ideológia“ prízna-
ková, má negatívny podtón. Pod 
„ideológiou“ chápem ako súbor 
ideí, podľa Brzezinskeho (1960) 
ako „the link between theory and 
action“ a Lowensteina (1953) 
„An ideology is a consistent and 
integrated pattern of thoughts 
and beliefs, or thoughts conver-
ted into beliefs, explaining man’s 
attitudes toward life and his exis-
tence in society, and advocating 
a conduct and action pattern res-
ponsive to, and commensurate 
with, such thoughts and beliefs.“ 
Samozrejme by bolo možné vy-
užiť „výklad sveta“ alebo „sveto-
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rozdeleného do národov (prípadne etnických skupín atď.) a ná-
rodných štátov. táto ideológia je medzinárodná a natoľko rozšírená, 
že očividné sú len jej agresívne prejavy (xenofóbia, radikalizmus, 
separatizmus, konflikty). Naopak, existencia sveta rozdeleného 
hranicami, kde každý jednotlivec je občanom niektorého štátu, má 
svoju „národnosť“, prípadne „národnú identitu“ alebo „etnickú prí-
slušnosť“ je rovnako nespochybniteľná ako fakt, že jednotlivec svo-
ju „príslušnosť“ zdieľa s inými „príslušníkmi“ a spolu tvoria kon-
krétnymi charakteristikami opísateľný celok – skupinu (národ, štát, 
ľud, etnikum, komunitu, spoločnosť atď.). takáto skupina sa stáva 
objektom konajúcim (žijúcim, trpiacim, bojujúcim) medzi inými 
objektmi. „prirodzenosť“ národného štátu musí byť neustále aktu-
alizovaná, či už diskurzívnymi prostriedkami, symbolickým nási-
lím, výchovou, materiálnymi znakmi a symbolmi (podľa Billiga je 
najvýznamnejším nástrojom a symptómom banálneho nacionaliz-
mu zástava15 na verejnej budove, okolo ktorej sa chodí dennoden-
ne bez povšimnutia). Často sa stretávame s národom/národným 
štátom ako (všeobecne zrozumiteľnou) metaforickou rodinou, 
prípadne náboženským spoločenstvom. Nacionalizmus sa niekedy 
chápe aj ako „občianske náboženstvo“.

Nacionalizmus je ideológia národného štátu (a hnutí o národný 
štát usilujúcich), je s ním (a víziou jeho vzniku) pevne spätá, pod-
poruje jeho (vznik a) existenciu, a kým pôsobí vo svojej banálnej 
podobe, bude formovať ako vnímanie jednotlivcov, tak politiky 
štátov, aj „medzinárodné“ vzťahy. Nacionalizmom sa pritom často 
nazýva to „zlé“, výbušné, boj medzi „nami“ a „tými druhými“, boj 
„etník“ za zmenu hraníc atď., a sám seba (v banálnej podobe) pre-
zentuje ako prirodzený a pozitívny stav, ktorý prirodzene vyvoláva 
vlastenectvo, lojalitu k štátom, lásku k vlastiam. tento fakt, ako aj 
to, že za hranicami sa každodenne odohráva to isté, spôsobuje, že 
táto ideológia má mimoriadnu legitimitu – hlavne preto, že ju spra-
vidla nikto nespochybňuje (naopak sa k jej prijatiu vyzýva). Nacio-
nalizmus je najúspešnejšou a najrozšírenejšou ideológiu v moder-
ných	dejinách;	kým	budú	jej	predpoklady	všeobecne	akceptované,	
nespochybniteľné a nedotknuteľné, budú sa „objavovať“ aj jej „ne-
želané“ a „obávané“ prejavy16.

od tradičnej po postmodernú spoločnosť 

Nacionalizmus konca 18. až 20. storočia bol jednou z reakcií na 
zložitú transformáciu, ktorou časť Európy prechádzala. tento pre-
chod z „tradičnej“, statusovej (človek sa rodil do pevných vzťahov 

názor“. Za podnet opäť ďakujem 
Markovi Jakoubkovi.
 
15 Vlajka zhmotňuje (pomyselnú) 
subjektívnu lásku a príslušnosť 
ku konkrétnej vlasti. Keď tento 
znak subjektívnej lásky verejne 
vystavíme, priblížime túto lásku 
všetkým, objektivizujeme ju ako 
všeobecný odkaz, vyjadrenie 
tejto „všeobecnej“ subjektivity, 
ktorému rozumejú všetci pozoro-
vatelia. V prípade bez povšimnu-
tia visiacej vlajky ide o odkaz na 
neustále všadeprítomnú a samo-
zrejmú subjektivitu, ktorú nemusí-
me v konkrétnom čase intenzívne 
prežívať, ale jej pripomienky nás 
obklopujú na každom kroku (Ber-
ger – Luckman 1999:40 – 41). 

16 Ale, ako upozorňuje Gellner: 
„...problém nacionalismu se větši-
nou objevuje pouze v prostředí, 
které vnímá státy jako samozřej-
most a nutnost, což se netýká ce-
lého lidstva.“ (Gellner 1997:20, 
kurzíva v pôvodnom texte) Táto 
skutočnosť dokladá tvrdenie, že 
ide „len“ o ideológiu a nie „priro-
dzený“ stav vecí. Národ (podob-
ne ako mladšia sestra etnická 
skupina) je moderná konštrukcia 
cez ktorú nahliadame na svet, 
a nie prirodzene existujúci jav. 
V tejto súvislosti viď napr. koncept 
etnicky indiferentných skupín (Lo-
zoviuk 2005).

17 V takomto svete už nie je mož-
né predvídať konanie iných ani 
vlastné. Jeho typickou črtou sa 
stáva náhodnosť. Modernitu cha-
rakterizuje atomizácia ľudí, stra-
tou „jejich statusu ve společnosti 
a spolu s ním i celého onoho sek-
toru společných vztahů, v jehož 
rámci má zdravý rozum smysl.
Před alternativou buď se vyrov-
nat s anarchií růstu a úplnou 
libovolností rozpadu, nebo se 
sklonit před nejtužší, neskutečně 
smyšlenou ideologickou kon-
zistencí, zvolí masy pravděpo-
dobně vždy druhou z možností 
a budou hotovy platit za to osob-
ními obětmi – a to ne proto, že 
by byly hloupé nebo špatné, ale 
proto, že ve všeobecné pohromě 
jim tento únik zaručuje určité mi-
nimum sebeúcty.“ (Arendtová 
1996:487) Pomyselné spolo-
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a väzieb s vopred daným statusom, koncept „národa“ ani „identity“ 
nepoznal) spoločnosti k modernite je v literatúre dobre popísaný, 
najčastejšie prostredníctvom fenoménov ako industrializácia, šíre-
nie gramotnosti a rýchly rozvoj tlače, trhový kapitalizmus, urbani-
zácia a snaha o homogenizáciu obyvateľstva, centralizácia, „vláda 
ľudu“ a s ňou spojený problém politickej participácie, unifikácia 
jazyka a vysokej kultúry, centralizácia a atomizácia, strata istôt, roz-
klad tradičných väzieb, „rozvrat“ rodiny, sekularizácia, masová mig-
rácia za prácou do veľkých priemyselných centier, masová vojna 
a pocit „rozkladu hodnôt“ a. i. Nacionalizmus bol riešením nového 
typu správy, kedy sa legitimita panovníka musela opierať o podpo-
ru ľudu. Získanie tejto podpory sa stalo kľúčovou záležitosťou, elity, 
ktoré mali záujem na „politickej reprezentácii“, museli mobilizovať 
dostatočný počet ľudí. koncept národa prepojil obyvateľov a elity 
a zároveň legitimizoval existenciu štátu (Schöpflin 1995:39). 

Vnímaná anómia17 vytvorila základy pre nové spoločenstvá ľudí 
vo vnútri hraníc toho-ktorého štátu, prípadne vo vnútri hraníc, kto-
ré si vedeli predstaviť. tieto pomyselné spoločenstvá-národy18 sta-
vajú elity prostredníctvom nacionalistickej ideológie na tradičnom 
modeli rodinných vzťahov (alebo iných, v závislosti na dostupnom 
organizačnom princípe – pomyselné spoločenstvo bude vyzerať 
inak napr. v katolíckom a protestantskom prostredí) a tento pre-
súvajú na vyššiu úroveň ohraničeného celku, ktorý postulujú ako 
skupinu pokrvne spriaznených príslušníkov so spoločným (mý-
tickým a do nepamäti siahajúcim) pôvodom, kultúrou, jazykom 
a lineárnym príbehom19. Reprezentatívnym prostriedkom, ako 
takúto súdržnosť vytvoriť, bol (a stále je) vonkajší alebo vnútorný 
nepriateľ.20 Cieľom takýchto budovateľských snáh bolo vytvorenie 
samosprávneho národného štátu alebo autonómie a presvedčivej 
ideológie schopnej mobilizácie širokých skupín. Nacionalizmus 
prostredníctvom školskej dochádzky a rôznych foriem osvety vy-
budoval	zo	spočiatku	„povinnej	náklonnosti“	dispozíciu;	predsta-
va spolupatričnosti s „oddávna existujúcim“, predtým „spiacim“, 
dnes „prebudeným“ spoločenstvom sa dostala „do krvi“ natoľko, 
že bola schopná iniciovať ľudské obete (Bourdieu 1998:97-107). 
táto ideológia sa mimeticky rozšírila po celej Európe a neskôr do 
celého sveta (hoci nie všade). kategórie národ a národný štát sú 
dnes samozrejmé, „očividné“ a navyše v prípade národného štátu 
aj široko legitímne. 

Druhá fáza transformácie (mnohí autori hovoria o prechode 
k postmodernej či dokonca postpostmodernej dobe) prebieha už 
niekoľko desiatok rokov, moderná spoločnosť čelí i. a. „globalizá-

čenstvo, inšpirujúce sa ideali-
zovanou tradičnou komunitou 
na lokálnej úrovni, dáva ľuďom 
jednoduchý a jednoznačný filter, 
cez ktorý je možné nahliadať na 
svet. „Síla, jíž disponuje [totalitní] 
propaganda – dříve, než hnutí 
nabudou moci spustit železnou 
oponu, aby nikdo nemohl ani se-
bemenším náznakem reality rušit 
strašlivý klid zcela pomyslného 
světa -, spočívá v jejich schopnosti 
odloučit masy od světa reálného. 
Jediná znamení, která reálný svět 
ještě poskytuje chápání neinteg-
rovaných a dezintegrujících se 
mas – v nichž každá nová rána 
osudu jen posiluje lehkověrnost 
-, jsou takříkajíc jeho mezery, 
otázky, které nemá chuť veřejně 
přetřásat, nebo pověsti, jimž se 
neodvažuje odporovat, pro-
tože zasahují, byť nadsazeně 
a zkresleně, nějaké citlivé místo.“ 
(Arendtová 1996:487) Arendto-
vá samozrejme hovorí o totalita-
rizme, ale domnievam sa, že je 
možné túto tézu aplikovať na na-
cionalizmus, s tým, že „totalitní“ 
dávam do zátvorky a železná 
opona padá okolo pomyselného 
spoločenstva. Totalitná ideológia 
dovádza ideologické intencie do 
dôsledkov. 

18 Národ ako pomyselné poli-
tické spoločenstvo je pomyselné 
preto, lebo: „... the members 
of even the smallest nation will 
never know most of their fellow-
members, meet them, or even 
hear them, yet in the minds of 
each lives the image of their com-
munion.“ (Anderson 2006:6) 
Ak budem v tomto texte hovoriť 
o „predstavovaní“, bude to práve 
v tomto zmysle.

19 Ernst Gellner definuje nacio-
nalizmus ako „politický princip, 
který z kulturní podobnosti činí 
fundamentální sociální pouto. 
Ať už mezi lidmi existují jakékoli 
principy autority, jejich legitimita 
závisí na tom, že členové dané 
skupiny patří ke stejné kultuře.“ 
(Gellner 1997:17) Národ (na-
cionalizmom) postulovaný ako 
spoločenstvo zdieľanej kultúry, je 
častá konceptualizácia. Koncept 
národnej kultúry je z vedeckého 
aj nacionalistického hľadiska mi-
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cii/amerikanizácii“, informačnému šumu, mediálnej „hyperrealite“, 
disproporciám medzi ideálnym zamestnancom (partnerom, rodi-
čom, milencom, telom) a konzumentom a reálnymi dispozíciami, 
civilizačným chorobám, „teroristickým hrozbám“, neutíchajúcim 
migračným tokom či budúcim ekologickým, demografickým alebo 
energetickým katastrofám. Zo samotnej neistoty sa stal predmet 
skúmania („bezpečnostné“ štúdie), politického diskurzu a súťaže, 
neistota ako taká sa dá speňažiť (napr. rôzne programy „zabezpe-
čenia“;	mediálna	sféra	dokáže	neistotu	vytvoriť,	reprodukovať,	dra-
matizovať aj redukovať, naopak neistota spätne túto sféru tvaruje 
– produkcia postavená na hrozbách a katastrofách), neistotu v po-
dobe „choroby postmoderného veku“ – depresií a rôznych sociál-
nych fóbií, drogových závislostí – skúma psychiatria, psychológia, 
ale aj teológia, sústreďujú sa na ňu sekty, komerčné programy typu 
„wellness“ aj rôzne návody pre harmóniu „duše aj tela“. Dopady 
tejto transformácie v podobe pocitov neistoty potom mimoriadne 
intenzívne pociťovali obyvatelia bývalého východného bloku, kto-
rí sa diskurzívne usmerňovaní elitami s „premodernou“ politickou 
kultúrou vydali na cestu „modernizácie“ v „postmoderných“ pod-
mienkach, viď Gombár (2000).

Vnímaná anómia má v súčasnosti21 podobné dopady ako pred 
sto rokmi. pretrval (národný) štát, v (ne)akademickom diskurze 
sa neustále aktualizuje model „národ“ (ako stále mocný nástroj), 
„medzi-národné“ vzťahy, „medzi-národné“ majstrovstvá sveta či 
„medzi-národné“ olympiády. V závislosti od typu, intenzity a pô-
sobiacich faktorov „ohrozenia“ sa líši aj „viditeľnosť“ ideológie. 
Vzhľadom na to, že nacionalizmus delí svet na národné štáty (ale 
aj iné obdobné entity), premietajú sa všetky vnímané alebo poci-
ťované „hrozby“ do národno-štátnych intencií. Dokonalý svet by 
bol svet „dobrých“ a „fungujúcich“ štátov, pričom všetky by zdie-
ľali „dobrú“ „demokratickú“ (napr. americkú) kultúru. Analýzy si-
tuácie v niektorých afrických „štátoch“ sú dôkazom tvrdohlavosti 
nacionalizmu, kedy ani každodenná realita nepresvedčí, že štáty 
ani hranice nie sú samozrejmé a pre mnohých neexistujú. Občan 
niektorého z „vyspelých“ európskych štátov sa na druhej strane 
môže obávať napríklad ohrozenia ekonomických „záujmov štátu“ 
či už imigráciou, zvýšením cien fosílnych palív, alebo otvorením 
pracovného trhu ne-občanom (občan EÚ sa „prirodzene“ nerovná 
občanovi štátu22). projekt Európskej únie bol výrazne modifikova-
ný „štátnymi záujmami“, kedy sa hranice síce virtuálne zrušili, štáty 
si však zachovávajú vysokú mieru suverenity a zlyhávajú aj snahy 
o symbolické zastrešenie útvaru „európskou ústavou“. „Európu“ 

moriadne produktívny v súvislosti 
s nacionalizmom, ale aj etnicitou. 
V tejto práci som sa však rozho-
dla z rôznych dôvodov kulturolo-
gické hľadisko nevyužiť.

20 „Etnická, nacionalistická a ná-
boženská hnutí mohou svým 
stoupencům nabídnout mnoho: 
solidaritu, hrdost, zdroje a po-
cit nadřazenosti nad ostatními. 
Tato hnutí jsou vždy exkluzivní 
a takřka vždy se dívají svrchu 
na nechápavé. Cílem těchto so-
udržných skupin je vytvořit pocit 
jistoty a tepla, ale aby právě 
tohle mohly vytvořit, musejí vy-
produkovat venku také trochu 
chladu.“ (Eriksen 2007:10) Čím 
intenzívnejší je „nepriateľ“, tým 
súdržnejšia je „skupina“. Treba 
si uvedomiť, že žiadna z takýchto 
skupín nie je „objektom“ a hra-
nice sú nekonečne priepustné 
a situačné. Môže platiť, že inten-
zita diskurzívneho udržiavania 
pomyselného nepriateľa (v na-
šom prípade Uhra, Čecha, Rusa 
alebo Maďara) vplýva aj na (re)
produkciu „skupiny“, táto sa však 
môže kedykoľvek preskupiť, prí-
padne dezintegrovať, pokiaľ je 
mobilizácia neúspešná. Dlhodo-
bá mobilizácia „bojom“ je dlho-
dobo neudržateľná (dôkazom je 
fašizmus a komunizmus). Nepria-
teľ preto nemusí byť nevyhnutne 
podmienkou, ako nám ukazuje 
koncept banálneho nacionaliz-
mu, „dá sa“ aj bez neho. Existujú 
aj iné zdroje – napr. zdravá sú-
ťaž s inými „skupinami“, snaha 
o „medzinárodné“ uznanie, rôz-
ne reinterpretácie „úlohy“ spolo-
čenstva atď.

21 Človek má prostredníctvom 
médií vzťah k iným pomyselným 
spoločenstvám. Množstvo spôso-
bov, kým sa dá byť a ako sa dá 
žiť, vyvoláva spochybňovanie do-
terajších „realít“. Je možné ostať 
doma a pravidelne sa napájať 
na pomyselné svety prezentova-
né v televízii (v každodennom se-
riáli poznáme hrdinov častokrát 
„lepšie“ ako mnohých iných). 
Médiá nám zároveň prinášajú 
nacionalistom konkurenčný ob-
raz pomyselného spoločenstva – 
vymysleného a dostupného pod-
ľa rôznych rebríčkov popularity. 
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zjednocuje „rozmanitosť“ – spoločne zdieľaná predstava jedineč-
ných a samostatných štátov.

národy, komunity, spoločnosti 

Nacionalizmus traktuje svet ako súbor národov. táto predstava 
sa natoľko rozšírila, že sa dnes javí ako prirodzená23, obraz sveta ná-
rodov je „realitou“ (Billig 1995:63). podľa tejto „reality“ (ktorá už 
nie je len teóriou či interpretáciou sveta, ale aj ich aplikáciou) sa svet 
aj usporadúva: „Nationalism is also a way of being within the world 
of nations.“ (Billig 1995:65). 

teoretici rozlišujú medzi rôznymi formami nacionalizmu, najčas-
tejšie medzi tzv. západným občianskym (osvieteneckým, umierne-
ným, „dobrým“) a východným etnickým (romantickým, výbušným, 
„zlým“) nacionalizmom24. Domnievam sa, že Billigov argument je 
správny a takéto klasifikácie môžu vyvolať mylný dojem, že nacio-
nalizmus je len také hnutie, ktoré nesie známky agresie, kým všetko 
ostatné je ne-nacionalizmus. Nacionalizmus sa síce môže „objaviť“, 
ale aj „odísť“, je možné proti nemu „bojovať“, alebo ho „odstrániť“. 
Znovuobjavenie nacionalizmu po skončení Studenej vojny je však 
len „optical illusion“ (Schöpflin 1995:38).

Domnievam sa, že konceptualizácia, ktorú ponúkam25, je pro-
duktívnejším nástrojom (môže osvetliť väčší úsek „reality“). Ak je 
nacionalizmus ideológiou národného štátu a ak sa národný štát pre-
sadil a (napriek „nadnárodným štruktúram“, svetovému obchodu 
a koncernom) stále reprodukuje (i. a. aj preto, že sa s trhom viac-
menej úspešne pokúša o fúziu), nie je už táto ideológia ako ideológia 
pociťovaná (podarilo sa jej nastoliť obraz sveta podľa svojich inten-
cií a tento obraz je dnes široko zdieľanou spoločenskou realitou), je 
neustále udržiavaná a predávaná ďalším generáciám, v pomyselnom 
„medzinárodnom“ spoločenstve sa neustále aktualizuje a bude aktu-
alizovať. Akonáhle je nejaká predstava súčasťou našej reality, zaobe-
ráme sa ňou až vtedy, keď je problematizovaná (Berger – Luckman 
1999:107). Z tohto hľadiska sa nedá povedať, že nacionalizmus „na 
Západe“ „nie je“, naopak, po fázach presadzovania sa je natoľko pri-
rodzený, že je neproblematický – banálny. Na Slovensku je v očiach 
elít „národ“ a „štát“ ohrozený (otváranie hraníc, malý počet obyva-
teľov a užívateľov slovenčiny, absencia „hrdosti“ na „vlasť“26, nízky 
mobilizačný potenciál, mizivý význam „Slovenska“ v „medzinárod-
ných“ otázkach, otvorený trh, odliv „mozgov“, „starnutie populácie“, 
maďarský nacionalizmus a v diskurze existujúce spochybňovanie ne-
mennosti hraníc, atď.), preto je ideologická realita problematizovaná 

Zároveň ich ponúkajú príliš veľa 
a navyše mnohé z nich prinášajú 
v konfrontácii s každodennou rea-
litou dezilúziu. Na takúto neistotu 
(najmä hodnotovú) môže človek, 
pokiaľ sa jej neprispôsobí (čo nie 
je zriedkavé), reagovať návra-
tom alebo uchýlením sa k starým 
alebo dostatočne jednoduchým 
a priamočiarym interpretáciám 
sveta (Billig 1995:132-137). Iné 
pomyselné spoločenstvá („Zá-
padná civilizácia“, rôzni aktivisti, 
fankluby, čitatelia istého denníku 
atď.) vytvárané médiami sú tiež 
schopné mobilizácie, ale na 
tomto mieste sa im venovať ne-
môžem. Rovnako sa nemôžem 
venovať „mediálnosti“ ako nevy-
hnutnému predpokladu existen-
cie banálneho nacionalizmu.

22 „Before Romania‘s entry into 
the EU Rome was the safest of 
cities. We need to start over with 
repatriations.“ (Veltroni 2007); 
L‘Europe de l‘Est frappe à la 
porte de la France (Tabet 2007); 
„Cette affaire est très grave, car 
la directive Bolkestein permet à 
un plombier polonais ou à un 
architecte estonien de proposer 
ses services en France, au salaire 
et avec les règles de protection 
sociale de leur pays d‘origine.“ 
(Villiers 2005).

23 Ako vzniká „sociálna realita“, 
pozri napr. Berger – Luckman 
(1999). 

24 Viď napr. Gellnerove pásma 
(Gellner 1997: 67-75), čo sa 
týka rôznych delení viď úvod 
k čítanke Pohledy na národ a na-
cionalismus (Hroch 2003:15-21) 
a príslušné texty. Pre odlišný histo-
rický vývoj a jeho následky v zá-
padnej a východnej Európe viď 
Schöpflin (1995:42-55) a Bru-
baker (1992). 

25 Pre širšie súvislosti pozri najmä 
Billig (1995).

26 Predstavitelia štátu i národa 
cítia, že v tomto smere je možné 
inžiniersky veľa zmeniť. „Uro-
bíme všetko preto, aby tento 
veľký historický úspech nebol 
len úspechom SR ako štátu, ale 
predovšetkým, aby každý jeden 
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a nacionalistický diskurz sa snaží všetky tieto fenomény usporiadať, 
vysvetliť a začleniť do pôvodnej reality, ktorá sa modifikuje a spolu 
s ňou sa pretvárajú aj elity (väčšina „verejne“ pôsobiacich elít, naprí-
klad aj učitelia, kňazi, vedci pôsobiaci v „slovenskej vedeckej obci“27, 
slovenskí umelci (a novinári, politici atd.) (napr. pri zamýšľanom 
odpredaji budovy nedostavaného Národného divadla) hovoria aj 
o „kríze kultúry“ na Slovensku28 atď.). Axiologické delenie na „dob-
rý“ a „zlý“ nacionalizmus teda koncept nacionalizmu uvedený vyššie 
vylučuje. Budem pracovať len s regionálnym variantom nacionaliz-
mu (podobne ako napr. komunistická ideológia29 je nacionalizmus 
na jednej strane medzinárodný30, na strane druhej má v dialektic-
kom vzťahu medzi žitou teóriou a konkrétnym prostredím regionál-
ne podoby – „medzinárodnosť“ a „regionálnosť“ sú však v neustálej 
interakcii. Rozdiely v regionálnych podobách nacionalizmu nie sú 
pre tento článok relevantné). Banálna a „výbušná“ podoba naciona-
lizmu, ktoré spomínam v súvislosti so Slovenskou republikou, sú len 
matter of degree, princíp je ten istý.

Národ je nacionalizmom podávaný ako entita, komunita (po-
dobne ako „spoločnosť“ či „verejnosť“), alebo skupina ľudí s istými 
spoločnými charakteristikami a spoločným pôvodom (širšia ro-
dina). Zdieľajú svoju (štandardizovanú) „národnú“ kultúru, ktorá 
z nich tvorí národ (Gellner 1997: 88). Jej príslušníci „majú“ vzťahy 
jednak medzi sebou, jednak k tejto komunite31. Na druhej strane má 
táto komunita „vzťah“ k nim. Zároveň majú mať subjektívne vzťahy 
k typizovaným anonymným „predkom“ i ďalším generáciám (strach 
z „vymierania národa“). tento subjektívny vzťah je následne (dialek-
tickým potvrdzovaním „zhora“ aj „zdola“) objektivizovaný a ako taký 
je nielen „reálny“, ale aj neustále nabitý mobilizačným potenciálom 
(Berger – Luckman1999:39). Na Slovensku je možné vyvolať emó-
cie aj dojemným životopisom Svätopluka (prípadne „klamstvami“ 
o ňom). Národ ako antropomorfná komunita môže jednať, myslieť, 
cítiť, trpieť aj nenávidieť32. Má svoju pamäť (nielen pri diskusiách 
okolo Ústavu pamäti národa (sic) sa objavovala na Slovensku častá 
„téza“, že „Národ bez pamäte prestáva byť národom“. podobne zle ako 
s pamäťou je na tom Slovensko aj so „snom“ – „táto krajina nemá sen“ 
(Zajac 2004). Nacionalistická ideológia sa snaží inštitucionalizovať 
jednotné dejiny „národa“ – samozrejme podľa potreby jednoducho 
meniteľné – a zároveň tieto dejiny prezentovať ako dané, jasné, „zo-
zbierané“ a hlavne „nevykonštruované“.)33. Národ má svoju dušu, 
svoje záujmy i historické poslanie. Má právo aj na „samovládu“, vlast-
ný národný štát, musí ale ostatné národy presvedčiť o tom, že spĺňa 
kritériá národa. 

individuálny človek pociťoval 
zavedenie eura ako úspech pre 
neho samotného. V opačnom prí-
pade by zavedenia eura nemalo 
zmysel.“ (Fico 2008).

27 Elity potrebujú presadiť priro-
dzenosť národného štátu aj spo-
ločenstva – ak by prišli o „realitu“ 
Slovenska ako uzavretého útva-
ru, stratili by svoje zdroje a „pas-
tviny“. „Slovenský odborník“ je 
„zastrešený“, môže sa realizovať 
v istej „aréne“, kde je konkuren-
cia poznateľná a menej početná 
ako za hranicami. Zároveň na-
chádza „budovateľský“ zmysel, 
kedy pracuje napr. na rozvoji 
„slovenskej“ vedy. Iným prípa-
dom sú „polia“ (slovenské dejiny, 
slovenský jazyk atď.) pôsobnosti 
sústredené na samotnú arénu, 
kedy sa potenciálna konkurencia 
zvonka ešte viac redukuje.

28 „Občianska iniciatíva Hlas pre 
kultúru od začiatku považovala 
novú budovu SND za symbol 
budúceho rozvoja kultúry na Slo-
vensku a boj o jej zachovanie pre 
verejnosť chápala ako pars pro 
toto zvyšovania kultúrneho ve-
domia a prehlbovania vzťahu ku 
kultúre.“ (Hlas pre kultúru 2007); 
Tisíc slov o hodnotách a kultúre 
(2005); „Autentická slovenská 
kultúra je v kríze a pakultúra pre-
kvitá...“ (Čič 2005); 
 „Vo výzve sa zdôrazňuje, že v ci-
vilizovaných krajinách Európy sa 
divadlá nemenia na garáže, ho-
tely, kasína či obchodné domy. 
Naopak garáže či továrne sa 
menia na divadlá a výstavné 
siene a aj ekonomicky menej 
rozvinuté krajiny vedia, že kultúra 
je základným kameňom národ-
nej identity...“ (Hlas pre kultúru 
2005).

29 Viď Brzezinski (1960).

30 „...nations (or ‘societies’) exist 
in a world of other nations (or 
‘societies’). Nationalism as an 
ideology, which spread throu-
ghout the world, was always an 
international ideology.“ (Billig 
1995:53).

31 Nacionalizmus človeka 
uzamkýna aj do národnej iden-
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predstava národných komunít sa mimeticky rozšírila po celom 
svete34. Národy sa na seba podobajú a každý národ nárokujúci si isté 
postavenie, práva, autonómiu či štát sa snaží o uznanie práve prostred-
níctvom podobnosti v jedinečnosti (Billig 1995:85): „It must adopt 
conventional symbols of particularity, which, because of their con-
ventionality, are simultaneously symbols of the universality of nati-
onhood.“ Vlastná vlajka, hymna, dejiny, literatúra či „kultúra“ patria 
medzi nástroje boja o uznanie práva na (samostatnú) existenciu. Elity 
musia svoju pomyselnú komunitu (neraz výrazne heterogénnu a bez 
akéhokoľvek vedomia „spolupatričnosti“) homogenizovať (najmä 
centralizovať, zjednotiť všetky nástroje a presvedčivo ich v kompakt-
nej a unifikovanej podobe predávať ďalej) a mobilizovať (Billig, 130), 
musia ich naučiť „predstaviť“ si samých seba ako napr. „Slovákov“ 
(teda odhodiť pôvodnú lokálnu, náboženskú či inú príslušnosť alebo 
ju plne podriadiť a prijať ako primárnu príslušnosť k novému „cel-
ku“), neskôr sa z tejto „predstavy“ stane norma, „Slováci“ by mali byť 
hrdí na to, že sú „Slováci“. Čo to znamená byť „Slovák“ nie je potreb-
né vysvetľovať, je všeobecne známe, čo takáto hrdosť predstavuje.35 

Mimetický charakter budovania národných štátov pretrváva do-
dnes (ukážkou je aj druhý citát nad článkom). Napríklad na území EÚ 
existujú rôzne prieskumy a porovnávania medzi jednotlivými členský-
mi štátmi, médiá pravidelne prinášajú správy o rôznych (nie len eko-
nomických) štatistických rebríčkoch (napr. „Francúzi“ majú viac... ako 
„Nóri“ a „Slováci“ žijú menej zdravo ako...). prijímajú sa rôzne opat-
renia po vzore iných štátov a v politickom diskurze je potom častým 
argumentom prítomnosť istého prvku v zákonníkoch iných štátov. 
Členstvo v Európskej únii znamená aj aproximáciu noriem samotného 
štátu36. Slovenskí nacionalisti svoj odpor obmedzujú na vágne „prin-
cípy“, ktoré budú vždy brániť – suverenitu, kultúru a hodnoty. „Dô-
ležitou položkou v diskusii je hľadanie záruk, že členstvo v budúcej 
zmenenej Európskej únii neohrozí národnú identitu európskych náro-
dov. tam, kde je obava z ohrozenia národnej identity a jej rozplynutí 
v celku, tam vzniká i odpor proti integrácii.“ (kDH 2008) Čo by sa 
stalo, keby stratila SR suverenitu, alebo bola ohrozená národná identita 
národov, však nie je príhodná otázka. Elity opäť predpokladajú, že táto 
hrozba je absolútna, nespochybniteľná a všeobecne zrozumiteľná. 

Začlenenie a „otvorenie hraníc“ však prináša problém „etnických 
hraníc“37 s Maďarskou republikou v súvislosti s početnou „maďar-
skou“ menšinou na území SR. Najväčšie obavy spôsobuje „neloja-
lita“ „Slovenského Maďara“, ktorého „slovenský“ nacionalizmus ne-
pripustil (až na výnimky) k symbolickej moci ani spoluvytváraniu 
pomyselného „slovenského“ spoločenstva. Namiesto občianskeho 

tity – viď prejavy prezidenta 
Slovenskej republiky na začiatku 
článku. „Dejiny Európy v dvadsia-
tom storočí dokazujú, že otázky 
národnej identity sa dotýkajú 
ľudí viac ako iné otázky spolo-
čenského života, vrátane otázok 
ekonomických. Súčasťou identity 
národov sú aj ich kultúrne a etic-
ké hodnoty, ich kultúrno-etický po-
hľad na ľudský život, na rodinu, 
v ktorej človek žije, na dôstojnosť 
ľudskej bytosti, na mieru spolo-
čenskej ochrany, ktorú si vyžadu-
jú.“ (KDH 2008) 
Slovo identita má však menej jas-
ný význam, ako by o tom mohla 
svedčiť frekvencia jeho použí-
vania. Primárne sa o nej začína 
hovoriť tam, kde je problema-
tizovaná. Samotný „pojem“ je 
v skutočnosti podobne nový ako 
napríklad „etnická príslušnosť“ 
(Handler 1994; Hirt 2007). 
Podľa Billiga je identita „a form 
of talking“ a „a form of life“ 
(Billig 1995: 60-61). Je zrejmé, 
že napríklad obyvateľ územia 
dnešného Slovenska v 18. sto-
ročí žiadnu „národnú identitu“ 
v dnešnom zmysle nemal. Ak je 
vôbec možné hovoriť v tomto 
kontexte o „identite“, bola to 
identita lokálna, miestna („tunaj-
šia“) (Anebo mohla být také také 
religiózní, případně se mohla 
vztahovat k celkům jednotlivých 
monarchií, ztělesňovaných jejich 
vládci, pozn. Marek Jakoubek). 
Musel mu byť najprv predložený 
koncept národa spolu so slov-
nou zásobou, aby mohol začať 
rozmýšľať, predstaviť si a hovoriť 
o „národe“. V prostredí, kde je 
normou niekam patriť (mať ná-
rodnosť, identitu alebo iné prísluš-
nosti k niečomu) a mať „identitu“ 
je „prirodzené“, je možné poten-
ciálnu „krízu identity“ – alebo 
keď je to nejakým spôsobom 
výhodné (Eriksen 2007; Nage-
lová 1994) – (nevieme, kým sme 
a vieme, že by sme to mali vedieť, 
resp. že realita je taká, že človek 
v zmysle vyššie zmieneného nie-
čím konkrétnym „je“) riešiť naprí-
klad hľadaním „koreňov“. Človek 
takto rozhodnutý objavuje jemu 
doteraz úplne cudziu (považo-
vanú za vlastnú, ale zabudnutú) 
kultúru, „naučí sa ju“ a nakoniec 
ju môže prijať za svoju. Toto je 
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princípu sa k nemu pristupuje na základe princípu etnicity: „...their 
civic entitlements will generally be viewed with disfavor by the state. 
Objections will be found why minority schools should not be ope-
ned, why minority cultural events might be defined as threats to the 
public order, why bilingual signs will be treated as, say, undesirable 
from the standpoint of road safety (...), and so on. Given the power 
of the modern state and the extent of penetration by legislation 
into every area of life, reasons of this kind will not be hard to find. If 
a group finds itself to be the prepetual loser on the political swings 
and roundabouts, its loyalty will diminish and the majority will then 
turn around and say triumphantly, „You see, we always said so.“ Such 
scenarios, which are no way far-fetched, constitute fine examples of 
self-fulfilling prophecies.“ (Schöpflin 1995:62) Diskurzívny boj pro-
ti ovládnutiu územia alebo štátu Maďarskou republikou prostred-
níctvom príslušníkov menšín často naberá pomerne radikálny smer 
– Mečiar nevylúčil „krvavé obete“ (Gál 1992:35), Slota by sadol „do 
tankoch a zrovnal Budapešť“38 atď. „Hrozba“ spájania „Maďarov“ je 
vysoká a nespochybniteľná (viď napr. prvý citát pred článkom). Do-
pady (re)produkcie tohto diskurzu v tomto texte nebudem podrob-
nejšie rozoberať39. Systematická práca na „národnej hrdosti“ a s ňou 
ruka v ruke idúcej „neznášanlivosti“ najmä u malých detí však ne-
dáva zatiaľ veľa nádejí na „zvrátenie“ tohto stavu, najmä keď sa táto 
prezentuje ako v súlade so „zdravým európanstvom“.

Nebezpečenstvo ideológie spočíva aj v tom, že namiesto kom-
plexnosti predkladá jednoduchosť: „...ideologies provide a clear ex-
planations	of	phenomena	which	are	much	more	opaque	 in	 reality	
and	consequently	push	their	protagonists	into	homogenizing	com-
plexity and into seeing every effect as having a cause. If reality does 
not fit into this conception straitjacket, they will say, something is 
wrong with reality. Then they look for explanations that will sup-
port their own ideologically preconditioned world-view.“ (Schöpflin 
1995:64) Z minulého storočia máme dosť empirických dokladov, 
kam môže viesť život v ideologicky redukovanom svete. 

Stručný prehľad slovenského nacionalizmu po roku 
198940

po revolúcii 1989 sa slovenský nacionalizmus mobilizoval po-
merne rýchlo. Mnohí obyvatelia územia dnešnej SR prežívali trans-
formáciu s väčšími pociťovanými problémami, nesúhlasili s rýchly-
mi ekonomickými reformami a vnímali „Čechov“ ako nepriateľov41. 
Elity tieto strachy a predstavy časti „Slovákov“ o sebe a iných pre-

z hľadiska nacionalizmu legitím-
ne, pokiaľ z tejto kultúry skutočne 
„pochádza“ (kultúrne hľadisko 
sa v nacionalizme mieša s bi-
ologickým podobne ako sa 
v rasových teóriách miešala psy-
chológia s biológiou). Kultúra sa 
teda dá naučiť. Napríklad nositeľ 
slovenskej kultúry nie je v centre 
nacionalistického záujmu, pokiaľ 
mu v žilách nekoluje „slovenská 
krv“. Nacionalizmu záleží aj 
na takých „krajanoch“, ktorí sú 
pokrvne s „národom“ spätí, ale 
kultúrne sú výrazne odlišní - budo-
vateľské práce na vytváraní „Če-
choslovákov“ Krajanské péče 
československé popisujú Hirt 
a Jakoubek (2005). 

32 „‚Národ‘,‚tradice‘ a ‚historic-
ká zkušenost‘ jsou pojmy, které 
tvoří jádro národní ideologie. 
Způsob, jakým jsou vztahy mezi 
těmito pojmy konceptualizovány, 
je dalším specifickým rysem ná-
roda. Jedná se o nadindividuální 
celek nejen obdařený schopností 
samostatného jednání (schopnos-
tí jednat nezávisle na částech, 
ze kterých se skládá – tj. na jed-
notlivcích), ale také tvořící nikoli 
objekt, ale subjekt dějin. Prostřed-
nictvím svých dějin národ získává 
historickou zkušenost a prostřed-
nictvím historické zkušenosti získá-
vá vlastnosti konceptualizované 
jako tradice.“ (Holý 2001:105) 
Za tento citát ďakujem Markovi 
Jakoubkovi. 

33 „Národné povedomie“ sa 
vytváralo aj produkciou litera-
túry (dnes navyše aj filmov, slo-
venských produktov, športových 
výkonov, atď.) v „národnom 
jazyku“. Metódy pred sto rokmi 
sa ponášajú na dnešné: „Ne-
ustále spojenie s ľudom a ich 
priamy kontakt je najlepším uka-
zovateľom smeru pri konaní tejto 
práce: pozná život ľudu, cíti jeho 
potreby, osvojí si jeho mentalitu, 
uhádne sklony, vie teda najľahšie 
nájsť taký predmet, ktorý upúta 
jeho pozornosť, a k spracovaniu 
tejto témy treba len trochu dob-
rej vôle, horlivosti, trochu seba-
zaprenia a donesie veľkú úrodu 
prekrásna zem našej diecézy, na 
ktorej býva tak požehnane dobrý 
ľud, verný svojej viere a vlasti, ale 
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tavili do viac-menej uceleného obrazu, ktorý udržiavali, a verejne 
potvrdzovali jednak tieto predstavy, jednak samé seba42. toto po-
tvrdzovanie bolo dialektické, „slovenský“ diskurz tvaroval elity, časť 
„verejnosti“ a s radikálnymi ambíciami premenil aj medzi-elitné čes-
ko-slovenské vzťahy. „Disidentské“ elity sa dostali do situácie, kedy 
bol „verejný“ diskurz už natoľko vyhranený, že ich „čechoslovakiz-
mus“ pôsobil ako zrada na „slovenskom záujme“ a „slovenskom ná-
rode“, a legitimitu rýchlo stratili43. „Slovenský národ“ bol traktovaný 
ako samostatná „štátotvorná“ entita, vzhľadom na nepoužiteľnosť 
uhorska, Československa ani komunizmu, bol napojený na predu-
horskú minulosť – „zlatý vek“ – Veľkú Moravu a Cyrila a Metoda, 
na ktoré mal národ „priamo nadväzovať“ (takáto interpretácia sa dá 
považovať za „kanonizovanú“ – cyrilometodská „tradícia“ sa dostala 
aj do ústavy nového štátneho útvaru44). V „histórii porôb“ vyvstala 
aj vojnová Slovenská republika ako prvý samostatný štát „Slovákov“, 
a s menšími „kontroverziami“ („židovská otázka“, zodpovednosť Jo-
zefa	Tisa	boli	ošetrené	ako	tabu;	hoci	občasné	pokusy	o	ich	otvore-
nie vyvolávajú značné rozpaky a emócie, na verejné rozoberanie sa 
zatiaľ v podstate nepristúpilo) sa v podstate úspešne integrovala do 
kompaktnej symboliky nových elít45. 

Slovenská republika vznikla v roku 1993. Štát sa stal predmetom 
obráteného „family discourse“, mal svojich „otcov-zakladateľov“, 
z pôvodne (zatiaľ) „nechceného“ sa stalo „vytúžené dieťa“ po „dl-
hom historickom období“. Stal sa zároveň predmetom náboženskej 
úcty, ústava, hymna, vlajka, otcovia národa, otcovia-zakladatelia aj 
zbožštený vodca sa verejne oslavovali a predstavovali ako „posvätné“ 
znaky a symboly. Spustené práce na novom budovaní sa zintenzívnili 
a neobišli štátny jazyk46, štátnu/národnú „kultúru“, „verejnoprávne“ 
(a iné) médiá, vzdelávanie, ani menšiny. po „Čechovi“ a „Čechoslo-
vákovi“ elity presmerovali vášne znovu na efektívnejšieho typizova-
ného „Maďara“. Nelojálni jednotlivci a skupiny boli z „národa“ sym-
bolicky vylúčení a označení za „odrodilcov“, „janičiarov“, „nepravých 
Slovákov“, pravý „Slovák“ bol „monolitný Slovák“ – „som predo-
všetkým Slovák a až potom všetko ostatné“ (Gál 1992:27)47. Slovo 
„emigrant“ sa stalo nadávkou, zatiaľ čo „zahraničný Slovák“ sa stal 
objektom dojemnej lásky48. Všeobecne zrozumiteľným rozsudkom 
bez potreby ďalšieho vysvetlenia bolo označenie „proti Slovensku“, 
„proti republike“, „proti štátu“49. tieto nacionalistické elity však tiež 
stratili legitimitu po tom, ako sa presadil ich obraz ako konajúcich vo 
vlastnom a nie „verejnom“ záujme (faktorov bolo viacero – vo verej-
nom diskurze prevládol zrozumiteľný obraz „druhej revolúcie“, vláda 
bola	označovaná	za	„totalitnú“,	„kvalitní“	umelci	za	nový	disent;	zlá	

ktorý je tak ľahko ovplyvniteľný.“ 
(Fabricius – Suško 2002:98).

34 Anne-Marie Thiessová ukazu-
je, ako sa „národná“ myšlienka 
a budovateľské snahy šírili po 
celej Európe najmä vďaka čas-
tým kontaktov „buditeľov“. Títo sa 
navzájom inšpirovali, pomáhali 
si, kopírovali sa a súťažili medzi 
sebou – výsledkom bolo, že 
európske národné kultúry sa do 
značnej miery podobajú (Thies-
sová 2007).

35 „Podstata specifické ontologie 
sociálních skupin (rodin, etnik, 
národů): ačkoli jsou plodem aktů 
konstrukce, což je, jak to nazna-
čuje jistý druh etnometodologické 
kritiky, zdánlivě odkazuje do nee-
xistence bytí pouze myšlených, 
tím, že jsou vepsány zároveň do 
objektivity struktur i do subjektivi-
ty objektivně sladěných struktur 
mentálních, jeví se zkušenosti 
jako hutná a pevná konkrétna. 
Mezi kategoriemi objektivními 
a kategoriemi subjektivními tak 
vzniká kvazi-dokonalý soulad, 
zakládající zkušenost světa jako 
něčeho samozřejmého, taken for 
granted.“ (Bourdieu 1999:97).

36 „Splnenie podmienok spočí-
va predovšetkým v rozsiahlych 
zmenách vo svojej národnej 
legislatíve, aby bola v súlade so 
zmluvami o Európskej únii a so 
smernicami EÚ, ktoré sú pre člen-
ské štáty záväzné. Kandidátske 
krajiny sa však veľmi málo venujú 
vyslovovaniu svojich vlastných 
predstáv o tom, ako by mala 
Európska únia, náš budúci väčší 
domov, vyzerať.“ (KDH 2008).

37 Otvorenie hraníc prinieslo 
v tomto prípade neželané dô-
sledky – nelojálna „maďarská 
menšina“ sa ešte viac priblížila 
Maďarskej republike, ktorá o ňu 
v nacionalistickom diskurze preja-
vuje záujem a volá po autonómii. 
Paralelne s oslavou „zrušenia 
hraníc“ sa teda absurdne bráni 
„nemeniteľnosť“ hraníc. Napriek 
„tradícii“ separatizmu „Slovákov“ 
sa proti akémukoľvek separatiz-
mu ostro vystupuje (napr. Koso-
vo), lebo ohrozuje „posvätnosť“ 
územia traktovaného ako „nede-
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ekonomická situácia a stav nazývaný „medzinárodná izolácia“, kedy 
sa okolité krajiny začali integrovať do európskych štruktúr a často 
sa	spomínala	„hrozba“,	že	Slovensko	svoju	šancu	„zmešká“;	diskurz	
o privatizácii50, „tunelovaní“, nákladné volebné kampane atď.). po 
výmene elít v roku 1998 bol nacionalizmus vo „výbušnej“ podobe 
ostrakizovaný, nacionalizmus samotný sa začal „sekularizovať“ do 
podoby „prirodzenosti“ SR ako ambiciózneho štátu integrovaného 
do „rodiny štátov“ v EÚ. „Národ“ vo svojom „zdravom“ vývoji „pre-
žil“ aj zástupcov maďarskej menšiny vo vláde, kategória „Maďar“ 
ustúpila do úzadia a znovu sa dostala do popredia ďalšou výmenou 
elít (návrat strán tradične považovaných za nacionalistické). 

po roku 2006 je národný štát stále zdrojom „posvätnej“ úcty, 
elity v ňom chcú v rôznej miere „urobiť poriadok“51, mobilizovať 
obyvateľov aj pomocou rétoriky 19. a začiatku 20. storočia, opra-
šujú sa staré „mýty“, upravujú sa školské osnovy, vyzýva k hrdosti 
na štát už nie ako autarknú pevnosť, ale sebavedomý a integrovaný 
celok v „Európe“. popri „viditeľnom“ nacionalistickom diskurze (lex 
Hlinka, mýtus o Jánošíkovi, „slovensko-maďarské vzťahy“, atď.) sa 
hovorí o „hodnotách“. tieto hodnoty sa líšia v závislosti od predstáv 
o predstavách „Slovákov“ („obyčajných ľudí“) – treba sa zasadzovať 
o údajné „tradičné slovenské hodnoty“ (ktorými by mali byť hlavne 
úplná heterosexuálna rodina a kresťanstvo), hrdosť na „vlasť“, návrat 
„Slovákov“ zo zahraničia (a zabránenie ich odchodu), suverenita 
(silného) štátu v Európe (čistota), obrana pred imigráciou (špina), 
rozkladným vplyvom „globalizácie“, „príliš“ otvoreným trhom („zlí“ 
privatizéri, kapitalisti, súkromníci atď. – jeden z aspektov socialistic-
kej ideológie, ktoré sa podarilo aktualizovať). 

republika, štát a politici

Štát je v súčasnom nacionalistickom diskurze stelesnením náro-
da, jeho pravým výrazom a naplnením jeho túžobných očakávaní. 
Na príklade prejavov prezidenta jasne vidíme, že sa traktuje ako 
hodnota sama o sebe, zdroj identity, morálky (!), spoločenských 
vzťahov. Nacionalizmus predkladá účasť v národnom spoločenstve 
za vopred danú, do národa sa rodíme, môžeme sa síce odrodiť (čo je 
vážne previnenie), nemôžeme však tvrdiť, že patríme do iného náro-
da. Do spoločenstva patríme, či už chceme alebo nie, v tejto otázke 
neexistuje voľba (podľa prezidenta nás štátne spoločenstvo aj utvára 
– je súčasťou našej „ľudskej identity“)52. Nacionalizmus sa môže re-
produkovať len s národným štátom a teda sa snaží o jeho zachovanie, 
jedným zo spôsobov je, že z neho vytvorí predmet úcty. 

liteľné“ (s implicitným predpokla-
dom, že je to tak „prirodzené). 
Čo sa týka otázky vztyčovania 
a udržiavania etnických hraníc 
viď Barth (1969) a Nagelová 
(1994).

38 Pozri záznam http://www.
youtube.com/watch?v=suwje1ir-
6mw; Slota: Pôjdeme do tankov 
a zrovnáme Budapešť (1999).

39 Najmä aby som sa vyhla 
z môjho hľadiska v tomto zborní-
ku neželanej sekuritizácii.

40 História nacionalizmu na úze-
mí dnešného Slovenska je pes-
trá, tu ju však môžem len krátko 
a veľmi zjednodušene načrtnúť. 
V 19. storočí sa rozhodlo (čerpa-
júc inšpiráciu od iných) niekoľko 
intelektuálov „obrodiť“ slovenský 
národ. Tak ako inde, ani im sa 
„národ“ nepodarilo nájsť, našli 
ľudí hovoriacich rôznymi náre-
čiami s hlboko zakorenenou lo-
kálnou príslušnosťou. Problémom 
bol alkoholizmus, negramotnosť, 
zaostalosť, chudoba. „Buditelia“ 
vymysleli slovenský jazyk, pre 
ktorý bola podkladom najprv 
„kultúrna západoslovenčina“, 
potom „kultúrna stredoslovenči-
na“. Mnoho publikovali, venovali 
sa politike, vytvárali „slovenské“ 
dejiny aj „slovenskú“ literatúru. 
„Prebúdzali“ (učili) v ľuďoch 
„Slovákov“, ktorí „majú právo“ 
na svoju autonómiu. Tieto metó-
dy sa dnes nazývajú „národné 
obrodzovanie“ alebo „zvyšo-
vanie národného povedomia“. 
Zároveň odmietli príslušnosť 
k Uhorsku a spoločnej minulosti. 
Dejiny sa museli vykladať inak – 
tak aby vytvorili ucelený obraz 
korešpondujúci s predstavami 
„historikov“. Takýto výklad sa 
nazýval dejeprava („Aby sa po-
hrúžila do zdravých vôd dejín 
národa, aby ich správne chá-
pala“ – Na stráž! 1942:271). 
Vznikol mýtus o Veľkej Morave 
(Krekovič 2005:19-23; Ste-
inhübel 2005:24-29; Turčan 
2005:30-35) ako „zlatom 
veku“ „slovenského národa“, 
mýtus tisícročného útlaku (Findor 
2005:71-76), ktorý po novom 
tematizoval miesto „slovenského 
národa“ v dejinách Uhorska, 
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Vráťme sa k prejavom prezidenta a v nich umiestneným prostried-
kom aktualizácie a (re)produkcie spoločenskej reality – napríklad 
hodnoty „národ“ a „Slovensko“ si „zachovávame v najhlbšej úcte“, 
voľba množného čísla a oznamovacieho času potvrdzuje želaný ob-
raz. Nasledujú nespochybniteľné tvrdenia: „Slováci vždy boli, vždy 
sa cítili ako prirodzená súčasť Európy. Európu považujeme za kolís-
ku našej kultúry. Slovensko za svoj domov, vlasť, suverénny štát.“ Na 
tomto príklade vidíme, že to, že existujú a (vždy?) existovali nejakí 
„Slováci“ (nie časť, ani niektorí, ani väčšina), ktorí niečím vždy boli 
a spoločne cítili. Navyše si „Slováci“ uvedomovali, že je prirodzené byť 
kultúrnou súčasťou niečoho, o čom vedeli, že je „Európa“, ktorá je na-
vyše tou istou Európou, ktorú dnes predstavuje EÚ53. prezident však 
nezabudne pripomenúť, že pod „súčasťou“ myslí spoločnú kolísku 
kultúry (čo by tá kolíska mala predstavovať, kde by bola geograficky 
umiestnená, čo presne zrodila, čo dnes zdieľame, je považované za 
samozrejmé). treba zdôrazniť, že „súčasť“ neznamená, že by Sloven-
sko malo prestať byť „suverénnym štátom“ (domovom národa je /
národný/ štát). tieto prejavy sú reprezentatívnou ukážkou sloven-
ského nacionalizmu, ktoré na jednej strane traktujú „prirodzenú“ 
a od „nepamäti“ zrejmú, jednoduchú a ucelenú „realitu“ tak „ako je“ 
(nad tými, čo ju spochybňujú, sa pre istotu aspoň pozastaví) – jej re-
kapituláciou ju potvrdzuje – a na druhej strane, vychádzajúc z tých-
to predpokladov, vyzýva a mobilizuje k uvedomovaniu a žitiu tejto 
„reality“. tieto slová zároveň pôsobia banálne, akoby o nič nešlo. 
Nie sú ani šokujúce ani dôvodom na ostrú kritiku – legitimizuje ich 
„hlava štátu“ (a nacionalistický pozitívny, pochvalný a len „otcovsky 
kárajúci“ tón zvyšuje spätne symbolickú moc prezidenta). 

S (re)produkciou slovenského národa a národného štátu súvisia 
nielen pravidelné „obradné“ ceremónie a artefakty („oživovanie vie-
ry“ v podobe „vatier zvrchovanosti“, slávnostných prejavov predsta-
viteľov štátu, udeľovania štátnych vyznamenaní, oficiálnych návštev, 
vztyčovania vlajok, vyhlasovania pamätných dní, pamätných izieb, 
múzeí, výstav, hrania hymny po športových zápasoch atď.), výcho-
va k „láske“ na školách54, či všadeprítomná „štátnosť“, „národnosť“, 
„slovenskosť“ v oficiálnych názvoch inštitúcií a dokumentoch, ktoré 
plodia (unikátny prípad je Ústav pamäti národa). Citové zafarbenie 
vzťahu „Slovákov“ k „Slovensku“ ako národnému štátu majú pripo-
mínať i bankovky – každý deň sme konfrontovaní s pribinom, Cyri-
lom a Metodom, levočskou Madonou Majstra pavla („slovenským 
kultúrnym dedičstvom“), Štúrom, Hlinkom, niektorí aj so Štefáni-
kom (miera deklarovanej „ľútosti“ za nimi bude dobrým ukazovate-
ľom „banálnej“ podoby nacionalizmu). 

založila sa cyrilometodská 
tradícia (Turčan 2005:36-41) 
prezentujúca „slovenský národ“ 
ako „kolísku slovanskej kultúry“ 
a „kresťanských hodnôt“. Reak-
cia uhorských orgánov však tieto 
budovateľské snahy oslabila, „ná-
rod“ sa opäť „prebudil“ až po 
vojne (v ktorej jeho časť krvácala 
za Uhorsko) v rámci prvej ČSR. 
V reakcii na hospodársky rast zá-
padnej časti republiky ako aj na 
situáciu za hranicami sa výbušný 
nacionalizmus slovenských elít 
rozrástol a vyhrotil natoľko, že vy-
kazoval fašistické aspekty. Česká 
časť bola v mnohých ohľadoch 
vyspelejšia a dokázala z nového 
postavenia flexibilne profitovať: 
„Mezi ranými příchozími často 
vzniká hluboký konflikt zájmů. 
Pokud pozdější příchozí mohou 
přistoupit k novému řádu pouze 
jako spoluobčané privilegovaněj-
ších předchůdců, kteří již okusili 
zakázané ovoce a přizpůsobili 
se mu, upadají zpravidla do 
zvláště nepříznivého postavení. 
Pokud se od svých vykořisťova-
telů a utlačovatelů mohou odli-
šit kulturně, býva pro ně velice 
výhodné odštěpit se i politicky, 
jakmile se naskytne vhodná pří-
ležitost, a modernizovat se pod 
svým vlastním praporem a na 
svém vlastním území.“ (Gellner 
1997: 50-51). Tento mechaniz-
mus je s istými obmenami apliko-
vateľný aj na obdobie po roku 
1989. „Příležitost“ samostatnosti 
však prišla v oboch prípadoch 
skôr ako sa čakalo. Vláda voj-
novej Slovenskej republiky bola 
radikálne nacionalistická až fašis-
tická (prípadne radikálne konzer-
vatívna, autoritárska), antisemit-
ská (Kamenec 2005:181-189) 
a xenofóbna (čo bolo v tom čase 
v Európe skôr pravidlo, než vý-
nimka). Po Ľudovítovi Štúrovi sa 
ďalšou mýtickou postavou „slo-
venského národa“ stal popri „ot-
covi národa“ Andrejovi Hlinkovi 
prezident fašistického vojnového 
štátu, kňaz Jozef Tiso (Kamenec 
2005:190-198). Po druhej sve-
tovej vojne sa „národ“ stal znovu 
súčasťou iného „národa“. Sloven-
ský nacionalistický diskurz neza-
nikol ani počas komunizmu, len 
nemal slobodný priestor vyvíjať 
sa. V tomto zmysle „národ“ až na 
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Národ je sociálnou konštrukciou, čo síce neznamená, že nie je aj 
sociálnou realitou (v tomto zmysle národ „existuje“), ale ani to, že 
nie je nemennou danou entitou – dá sa teda ako pomyselná predlo-
ha pre spoločenský život pretvárať, rekonštruovať (rovnako ako his-
tória) aj manipulovať55. preto neprekvapuje, že záujemcovia o účasť 
na symbolickej moci si želajú monopol na nacionalistický diskurz. 
každý aktér má svoju predstavu o „spoločenstve“, pričom jeho 
podpora stúpa priamo úmerne jeho správnemu odhadu predstáv 
„spoločenstva“ o sebe. to predpokladá, že „národ“ je už do znač-
nej miery skonštruovaný a jeho (mobilizovateľnou) súčasťou sa cíti 
byť značná časť obyvateľov (voličov). pokiaľ ale boli podobné pro-
jekty neúspešné, budú elity postulovať spoločenstvo ako také (čiže 
nejaký cieľový súbor ľudí bez konkrétnej vízie). povedané slova-
mi Gellnera, na území dnešnej SR od 19. storočia chýbal poriadny 
„ženích“ (štát) aj „nevesta“ (kultúra).56 Najprv bolo treba vytvoriť 
nevestu. to sa však nikdy celkom nepodarilo, lebo nebolo isté, či je 
nevesta skutočne „našou“ nevestou. Ženích sa z času na čas objavil, 
ale s nevestou sa stretol len letmo a príliš si nerozumeli. Nakoniec 
vyčerpaný a impotentný ostal a pristúpil na zdieľanie nevesty s iný-
mi. Istý ezoterický tieň slovenskej nevesty bolo možné zahliadnuť, 
tá sa však dodnes celkom „nezhmotnila“, ženích ostal po roku 1993 
sám a celkom samoľúbo si chvíľu vystačil aj s platonickou láskou 
k tieňu a predstavami o nej. V súčasnosti je na programe dňa mu tú 
nevestu naozaj vytvoriť, v konkurencii manželských párov bude dl-
hodobo neudržateľné vzdorovať „cudzím“ „nevestincom“. Národná 
kultúra dáva štátu všeobecne uznávaný zmysel – spĺňa úlohu „legi-
timizátora“ štátu. 

Nacionalistické projekty mobilizácie sú v poslednej dobe na Slo-
vensku úspešné len čiastočne, čo je dané nedostatočným materiá-
lom na stavbu „národa“ (symboly sa čerpajú buď z ďalekej minulos-
ti, s ktorou sa nedá stotožniť, alebo z kontroverzného fašistického 
štátu;	spoločný	40-ročný	„zážitok“	bol	odhodený	ako	nepoužiteľný,	
podobne	nadväznosť	na	Uhorsko	či	prvú	ČSR;	 len	s	problémami	
sa dá využiť potenciál skúsenosti mobilizácie – Nežnej revolúcie – 
nebola to revolúcia „Slovákov“ za „slovenský štát“), nedostatkom 
charizmatických a skúsených politikov a. i.57 Nacionalizmus tak 
musí kombinovať „obrodenecký“ diskurz s banálnym (s oporou 
a na spôsob „medzinárodného prostredia“). Štát sa zrejme úspeš-
ne (pozri vyššie) podarilo nabiť emocionálnym nábojom, navyše 
sa z politikov stali mediálne celebrity a politické zápasy elít majú 
vysoký mobilizačný potenciál, pretože bývajú obvykle veľmi osob-
né58. Vzhľadom na to, že si nacionalistické elity (alebo ideológovia 

výnimky (1968) „pospával“. 

41 Paradoxne však postupná 
industrializácia a nútená „kolek-
tivizácia“ v období komunizmu 
zabránila príliš tvrdému nárazu 
na (post)modernitu s neblahými 
následkami, ktoré sa vyskytli na-
príklad v bývalej Juhoslávii a na 
území bývalého ZSSR. Viac viď 
Schöpflin (1995:53-54). 

42 „Z hlediska skupiny není 
v jistém smyslu zbožnějšího aktu 
než ‚zbožná lež‘, ‚zbožné pokry-
tectví‘: důvodem, proč tyto klamy, 
jež nikoho neoklamou, skupiny 
tak snadno přijímají, je právě sku-
tečnost, že obsahují zcela jasný 
projev úcty k pravidlu skupiny, 
k univerzálnímu (protože apli-
kovatelnému na každého člena 
skupiny) formálnímu principu, na 
němž se zakládá její existence. 
Strategie oficializace, jimiž čini-
telé dávají najevo, že ctí oficiální 
víru skupiny (...) jsou strategiemi 
univerzalizace, jimiž se skupině 
dostává toho, na čem jí nejvíc 
záleží, totiž veřejného prohláše-
ní, že je ctěna jak ona sama tak 
představa, jakou chce o sobě mít 
a nabízet.
Skupina může představu, jakou 
o sobě má, uchovávat jedině za 
cenu neustálého představování 
(ve smyslu hlavní role), jímž čini-
telé vytvářejí a udržují alespoň 
zdání, byť fiktivní, své konform-
nosti s ideální pravdou skupiny, 
s jejím ideálem pravdy.“ (Bour-
dieu 1999:167).

43 Nacionalistické elity na Slo-
vensku získali značnú autoritu 
a ovládli verejný diskurz. Pri-
márne to bolo dané faktom, že 
v podstate postrádali výraznejšiu 
zrozumiteľnú ideovú konkuren-
ciu. 

44 Ústava SR v sebe nacionaliz-
mus „čítankovo“ zakotvuje. Začí-
na slovami: „My národ slovenský, 
pamätajúc na politické a kultúrne 
dedičstvo svojich predkov a na 
stáročné skúsenosti zo zápasov 
o národné bytie a vlastnú štát-
nosť, v zmysle cyrilo-metodského 
duchovného dedičstva a histo-
rického odkazu Veľkej Moravy, 
vychádzajúc z prirodzeného 
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vôbec) „tradične“ uvedomujú moc mediálnych reprezentácií „reali-
ty“, snažia sa médiá ovládnuť, „získať na svoju stranu“, alebo s nimi 
bojovať. Snaha o moc nad prezentáciou „skutočnosti“ sa v „histó-
rii“ samostatného Slovenska vyskytovala opakovane (na čo médiá 
reagujú iným romantizujúcim sebaobrazom, dramatizáciou svojej 
úlohy	a	legitimizáciou	akejkoľvek	podoby	svojej	práce;	pomyselné	
spoločenstvo „slovenské médiá“ sa skonštruovať podarilo a darí sa 
ho viac-menej úspešne aj (re)produkovať, čo má zase vplyv na „kva-
litu“ výstupov). 

Záver

Článok predstavil koncept nacionalizmu ako ideológiu postulu-
júcu prirodzenosť sveta rozdeleného do národov a národných štátov. 
Nekládol	si	za	cieľ	spochybniť	existenciu	štátov	(„Status	quo	není	
nedotknutelný, měli bychom však k němu přistupovat s respektem, 
byť ne přehnaným.“ Gellner 2003:129), ale poukázať a naznačiť dô-
sledky vnímania národného štátu a komunít ako nespochybniteľnej 
reality. Národný štát a národ by nemali byť predpokladom akade-
mického diskurzu („...substancialistické myšlení, které chápe čin-
nosti a záliby, příznačné v určité době pro určité jedince nebo pro 
určité skupiny v určité společnosti, jako substanciální vlastnosti vep-
sané jednou provždy do biologické – nebo kulturní – podstaty, vede 
ke stejným omylům, i když srovnáváme ne už různé společnosti, ale 
následná období jedné a téže společnosti.“ Bourdieu 1999:12), ale 
skôr predmetom kritického skúmania najmä z hľadiska ideologic-
kých intencií v nich zahrnutých. Zároveň som sa snažila ukázať, že 
systematické štúdium nacionalizmu je potrebnejšie a aktuálnejšie, 
ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. príklad Slovenskej republiky 
dokazuje rozsah infiltrácie nacionalistickej ideológie do verejného 
diskurzu a všetkých spoločenských sfér a dopady ideologického 
vnímania (re)produkujúceho národný štát, kategóriu národ a jeho 
následky (neznášanlivosť, orientácia k silnému štátu, monopol a ne-
priaznivý dopad na „odbornosť“ atď.). ukázala som, že „výbušné“ 
prejavy sú v tomto zmysle (nevyh)nutné. 

Je pravdepodobné, že hybridná forma polovýbušného a poloba-
nálneho nacionalizmu sa bude v budúcnosti úspešne (re)produko-
vať (mimetický charakter slovenského a maďarského výbušného na-
cionalizmu zatiaľ nedáva veľa nádejí do blízkej budúcnosti) najmä 
vďaka prezentovaným „ekonomickým úspechom“ štátu, akcelerácii 
rôznych foriem oslavovania, (re)produkovania a rozširovania štá-
tu, intenzívnej „pronárodnej“ výchove najmä na prvých stupňoch 

práva národov na sebaurče-
nie...“ (Preambula 1992, kurzíva 
moja) To, že „náš“ národ (a to 
národ slovenský, menšiny sú len 
„partnermi“) „storočia“ bojoval 
za „svoju“ štátnosť, že existuje 
nejaké „cyrilo-metodské duchov-
né dedičstvo“ a konkrétny odkaz 
Veľkej Moravy, z ktorého vychá-
dzame po tisícročí sú samozrej-
me neobratne napísané otázky.. 
Dôležité však je, že táto ústava 
je prezentovaná ako „hodnota“, 
„posvätný“ dokument SR, ako aj 
to, že takýto úvod sa neukazuje 
ako problematický. 

45 Nacionalistickí intelektuáli mali 
pri vymýšľaní národa a „vynachá-
dzaní“ tradícií až na menší odpor 
v podstate voľnú ruku. Vzhľadom 
na ich vysokú legitimitu nemuseli 
brať ohľad na „spoločnosť“. Po-
dobne to bolo aj inde v strednej 
a východnej Európe: „...because 
the political challenge to intellec-
tuals was weaker, their claims 
were not contested. Indeed, to 
some extent, they could define 
their terms independently of 
society, imposing a concept of 
nationhood on it. The drive for 
intellectual purity was thus added 
to the various nationalist ideolo-
gies that were formulated and, 
as a result, nationalism in Central 
and Eastern Europe acquired an 
exclusive, messianic quality that 
it did not have in the West. This 
high-profile role of intellectuals 
and the particular expression of 
nationalism have proved to be 
an enduring feature of Central 
and East European politics. In 
this respect, the nations that came 
into being in that region can be 
termed ‘nations by design’...“ 
(Schöpflin 1995:52). 

46 Za jazykový zákon sa ko-
nali protestné hladovky (Gál 
1992:27).

47 Podobné klasifikácie majú aj 
iný pragmatický dôvod – vyra-
ďujeme zo symbolickej moci tých 
nevhodných. Nacionalizmus 
samozrejme nedovolí, aby na 
vrcholných „štátnych“ pozíciách 
alebo ideologických pozíciách 
(ÚPN, MS, SND, arcibiskupský 
úrad atď.) boli príslušníci „ná-
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základných škôl, osobe premiéra (diskurz o „obyčajných ľuďoch“), 
mnohých iných aktéroch na území SR, ktorým sa postupne darí 
tabuizovať odborné „národné“ sektory (niektorí historici, Matica 
Slovenská, cirkev, umelci, atď.), (re)produkujúcemu sa „medziná-
rodnému“ prostrediu a. i. pravdepodobne sa nevychýli ani k jedné-
mu extrému, čo je dané jednak „medzinárodnými“ ambíciami elít, 
jednak vyššie popísanými nástrojmi. Najmenej pravdepodobná, 
respektíve nepredstaviteľná je dnes budúcnosť transformácie do 
európskeho regiónu, rozpad štátu na menšie samosprávne celky, 
prípadne úplné „rozliatie“ štátu do iných zoskupení.

Namiesto odporúčaní pre SR nechám priestor trom teoretikom, 
ktorí sa nacionalizmu v našom regióne intenzívne venovali. Ernest 
Gellner poukazuje na možnosť „deteritorializácie“ nacionalizmu, 
ako jednu z dvoch možných budúcností (druhou sú etnické čistky) 
vidí „pluralizmus a defetišizáciu zeme“. „Vyspělý industrialismus 
zároveň otevírá cestu ke zvětšení velikosti základních politických 
jednotek a k posílení místní autonomie: k procesu, který bychom 
mohli označit termínem kantonizace.“ (Bourdieu 1997:130). 

George Schöpflin si myslí, že „...absolute claims of nationalism 
will be relativized only when the processes of reflexivity and globa-
lization are advanced. No national community can be dogmatic in 
its nationalistic claims if these are constantly examined and redefi-
ned under the impact of ever more information.“ (1995:55)

V súvislosti s krízou „identity“ v časoch mimoriadne výbušných 
prejavov slovenského nacionalizmu jeden významný intelektuál na-
písal: „Vlna slovenského nacionalismu vyvolala k životu nejenom 
skupinovou paranoji, ale také výrazný odpor vůči nacionalismu, 
který jde tak daleko, že naplno obnažuje otázku smyslu toho, být 
vůbec Slovákem.“ (Šimečka 1998:122) tu sa nachádza jedna z mož-
ných odpovedí na „strašidlo nacionalizmu“ – nejde o spochybňo-
vanie tohto „zmyslu“, ide o postupné nabúravanie ideologických 
predpokladov, že „byť Slovák“ je nutnosť alebo dokonca „hodnota“. 
Cieľom je schopnosť „predstaviť si“ človeka bez „národnosti“, ná-
hodnosť tej-ktorej občianskej príslušnosti a dosiahnuť prirodzenosť 
takej predstavy. Jedným zo spôsobov je prijatie iných pomyselných 
svetov za rovnako „reálne“ ako tie, ktoré človek pozná a považuje za 
„svoje“. prijatie predpokladá aspoň snahu o prekonanie ideologicky 
podfarbeného poznávania. 
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Schöpflin (1995:49). Národná 
kultúra obsahuje prvky rôznych 
vplyvov, najmä bola viackrát 
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stva. Toto inžinierstvo skončí až 
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opustí. Nacionalizmus sa celkom 
neopustí, kým nezmizne štát. Štát 
v najširšom zmysle slova (ako 
nedostatkový zdroj, súbor kon-
krétnych záujmov napojených 
na štátnu politiku, systém vzťahov 
medzi ľuďmi, ktorí ho tvoria) sa 
však bude pokúšať o svoju (re)
produkciu a teda podporovať 
a presadzovať nacionalizmus 
ako jediný dostupný prostriedok 
legitimizácie jeho existencie. 
Vzhľadom na to, že štát je taký 
objemný (vo vyššie spomenutom 
zmysle ako aj v zmysle prístupu 
k obyvateľstvu) a vďaka moder-
ným komunikačným prostried-
kom aj všadeprítomný (a teda 
neustále nám pripomínajúci svoju 
„existenciu), budú sa tieto snahy 
pravdepodobne zintenzívňovať 
v priamej úmere s rastom úrovne 
jeho nadbytočnosti. 

57 Príležitosti sa chytili samo-
zrejme skúsení politici bývalého 
režimu. Čo sa týka zvláštnej ná-
chylnosti bývalých komunistov 
k nacionalizmu, ako aj konceptu 
„šovinistického komunizmu“, viď 
Schöpflin (1995:64-65).

58 „Where institutions are not 
available to mediate the realti-
onship between the individual 
and power, the codes of beha-
vior appropriate to persons – 
patron-client networks; personal 
coteries and loyalties; exploiting 
state resources for personal gain; 
corruption; and nepotism and 
family networks – will be used 
to structure power. This has ten-
ded to lead to a highly fluid and 
unstable approach to politics, in 
which virtually all significant ac-
tions are understood in terms of 
personal gain or loss. The feeble-
ness of the civic sphere means, 
at the same time, that reference 
to nationhood can be used to 
legitimate propositions or to de-
legitimate opponents – indeed, 
in this connection they become 
‘enemies’, ‘traitors to the nation’, 
rather than political opponents 
who share the same basic com-
mitment to the state as citizens.“ 
(Schöpflin 1995:61). 
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abstract: THE PITFaLLS oF roma naTIon-BUILDInG
Drawing on the anthropological concept of culture, the paper examines the situation of „Roma“ in the 
Czech Republic and Slovakia as well as their future prospects within the state formations. two cultural 
complexes are presented, the traditional Roma culture and national Roma culture. The author shows 
that both cultures may represent a potential source of conflict if realized within Eu Member States, as 
the central principles of these cultures are incompatible with Czech and Slovak (cultural) normative 
values correlating with the normative values of the states. Instead of giving a solution to the current 
situation, the article points out structural jebík pitfalls that arise from both cultures, and criticizes the 
quasi-philanthropic	and	clichéd	positions	surrounding	the	so-called	Roma	question.
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ÚSKALÍ BUDoVánÍ 
romSKÉHo nároDa?

Úvod

Na obecné rovině budou následující stránky věnovány rozbo-
ru situace „Romů“ v České a Slovenské republice optikou kultury 
(v antropologickém smyslu daného termínu) a výhledům existence 
jejich společenství v rámci uvedených státních útvarů do budouc-
na. Nejprve budou představeny dva kulturní komplexy („kultury“), 
které lze v současné době (v rámci uvedené perspektivy) ve vztahu 
k „Romům“ v ČR a SR identifikovat, a to 1) tradiční romská kultura 
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a 2) národní romská kultura. Následně bude vykázáno, že obě tyto 
kultury, budou-li realizovány v rámci České a Slovenské republiky, 
dnes integrálních součástí Evropské unie, mohou představovat po-
tenciální ohnisko konfliktu a to z důvodů strukturální nekompati-
bility klíčových principů těchto (romských) kultur a normativních 
hodnot české a slovenské společnosti (kultury), které v dané poloze 
korelují se základními normativními principy odpovídajících stát-
ních útvarů1.

romská kultura

Úvodní noticka
V Čechách i na Slovensku se v sociálněvědním diskurzu o tzv. 

romské problematice zhusta operuje termínem „romská kultura“. 
Jak dokládám jinde ( Jakoubek, 2005:198-235), děje se tak obvykle 
bez takřka jakéhokoli zřetele ke standardnímu modernímu sociálně-
vědnímu konceptu kultury, což ovšem většinu odpovídajících tema-
tizací ze seriózní odborné debaty diskvalifikuje (resp. mělo by dis-
kvalifikovat). Stavba vědy je vybudována z cihel pojmů a relevantní 
vědecká tematizace by tedy měla začínat jejich definicí. protože na 
obecné rovině považuji koncept kultury za instrument, jímž se dá 
v dané oblasti udělat ještě značný kus práce, pokusil jsem se již dří-
ve o jakousi badatelskou kultivaci daného stavu a dospěl jsem k vy-
tvoření dvou vnitřně konzistentních konceptů „romské kultury“, 
které jsou na sebe – v ideálnětypické poloze – vzájemně nepřevodi-
telné (a v poloze jejich ústředních principů pak přímo protikladné). 
Jedná se o „tradiční romskou kulturu“ a „národní romskou kulturu“. 
protože tato tematizace může být řadě čtenářů neznámá, dovolím 
si i za cenu repetice následné krátké představení obou uvedených 
konceptů2.

Tradiční romská kultura
Jedním z patrně nejvýznamnějších rysů tradiční romské kultury je 

skutečnost, že ve společenstvích jejích nositelů je dominantním organi-
začním principem příbuzenství. to mimo jiné znamená, že nositel tradič-
ní romské kultury se primárně cítí být příslušníkem příbuzenské skupiny, 
od níž také odvozuje svou identitu a vůči níž je též přednostně loajální.

Vedle principu příbuzenského je velice významným strukturačním 
faktorem těchto společenství koncept rituální ne/čistoty. Jeho jádro 
tvoří víra v magicky pojímanou kvalitu, která v rituálním – tedy niko-
li hygienickém – smyslu poskvrňuje svého nositele. Rituálně nečistou 
osobou se může člověk a) narodit /jsou-li jeho rodiče rituálně nečistí/, 

1 To navozuje představu něče-
ho cizího, neznámého, s českou 
a slovenskou kulturou nekompa-
tibilního, co nás ohrožuje jaksi 
„zvenčí“. Nicméně „romská“ 
(v tomto případě ta „tradiční“) 
i „ne-romská“ kultura žijí bok 
po boku v evropském prostoru 
již po několik staletí a vzájemně 
se musely výrazně ovlivňo-
vat; „tradiční romská kultura“ 
se nemohla vyvíjet ve vakuu, 
naopak, po staletí přijímala 
prvky z kultur okolních, stejně 
tak i okolní kultury čerpaly z ní. 
Nejedná se tedy o něco, co by 
se zde objevilo naráz, a tvořilo 
hrozbu – tradiční romská kultu-
ra je stejně tak produktem širší 
kultury evropské, jako dnešní 
česká kultura majoritní. „Ná-
rodní romská kultura“, která je 
„programově budována jako 
analogie kultury majoritní a ve 
všech důležitých ohledech 
je tedy s touto shodná“, pak 
z (autorovy) definice nemůže 
být s majoritní společností ne-
kompatibilní, právě naopak* 
–Martina Horváthová.
* To je samozřejmě pravda, 
nicméně: danou perspektivu za-
ujímám programově a – mám 
za to – v konceptuálním soula-
du s s metodologickou pozicí 
celé studie, kterou je ve vztahu 
k tradiční romské kultuře kulturní 
relativizmus. V duchu s tímto kon-
ceptem považuji společenství 
nositelů tradiční romské kultury 
(především pak východosloven-
ské romské osady) za uskupení 
v sociokulturní sféře autonomní 
(což není pozice nikterak nová-
torská a v daném ohledu nava-
zuji na celou řadu autorů – viz 
následné citace), vycházím 
tedy z premisy, že v případě 
života v romských osadách se 
„jedná o autonomní kulturní sys-
tém” (Novák 2003:35), o for-
maci, „kde je možné žiť medzi 
svojimi, ktorí poskytujú oporu 
a spätne potvrdzujú a vyme-
dzujú správnost konania a kde 
každý mimo tejto komunity je 
cudzincom, resp. outsiderom” 
(Džambazovič 2001:497) 
a termín „kultura romských 
osad” (resp. tradiční romská 
kultura) je tedy plně adekvátní 
a na místě. Z tohoto důvodu 



177

MAREK JAKOUBEK 12.

b) stát během života stykem s jiným nositelem rituální nečistoty nebo 
kontaktem s věcí či zvířetem /v případě zvířat se jedná zejména o jejich 
pozření/, které je nečisté svou vlastní povahou (pes, ježek, šnek, feká-
lie…). Své rituální nečistoty se přitom dotyčná osoba (jak v případě A, 
tak i B) zbavit nemůže. Hranice rituální ne/čistoty se pak kryjí s hrani-
cemi velkorodin, takže tyto jsou vzájemně endogamní, tedy nedochází 
mezi nimi k výměně manželských partnerů (důvodem je skutečnost, že 
sňatkem, resp. následným soužitím by došlo ke znečištění).

posledním významným faktorem organizace společenství nosite-
lů tradiční romské kultury je subskupinová příslušnost. Celé společen-
ství nositelů tradiční romské kultury se dělí na Romy olašské, slo-
venské (v tomto smyslu se jedná o arbitrární označení, nesouvisející 
dnes již s územím Slovenska), maďarské a zbytky populace Romů 
českých resp. moravských a subskupinu Sintů. tyto subskupiny se 
většinou navzájem považují za rituálně nečisté a jsou tedy opět vzá-
jemně endogamní. Základem subskupin jsou, jak jsme již uvedli, pří-
buzenské skupiny, takže princip rituální ne/čistoty, stejně jako sub-
skupinová příslušnost, vposledku vždy kopíruje příbuzenské linie.

Rituální ne/čistota (a analogicky pojímaná subskupinová přísluš-
nost) jsou Romy pojímány jako substanciálně chápané vlastnosti 
ovlivňující kvalitu samotného lidství (jakož i samotný ontologický 
status), které toto určují a ovlivňují jeho ”hodnotu” či ”kvalitu”. Jed-
notlivé romské skupiny takto se lišící přiznávanou hodnotou lidství 
se pak navzájem neuznávají, opovrhují sebou a odlišují se mírou 
vzájemně přiznávané důstojnosti. Jednotlivé skupiny tedy nejsou 
podílníky rovného, univerzálního a obecně sdíleného lidství, ale na-
opak jsou reprezentanty jeho jednotlivých, hierarchicky pojímaných 
forem, které mohou být nahlíženy buď jako zvláštní lidské ”druhy” 
s různou kvalitou lidství, nebo jako sice náležející do téže katego-
rie, nicméně odlišující se opět jeho kvalitou či mírou. Lidství je tedy 
v této optice nahlíženo jako (vertikálně) diferencovaná kategorie je-
jíž jednotliví nositelé jsou si, na základě příslušnosti k některé z jeho 
konkrétních forem, nerovní co do jeho kvality a jednotlivé skupiny 
se liší mírou sociální úcty, která je jim prokazována. Myšlenka přiro-
zené lidské rovnosti zde absentuje, základem sociálního řádu v tra-
diční romské kultuře je představa o bytostné nerovnosti lidí.

Základem sociální organizace v tradiční romské kultuře tedy je 
(principiální, apriorní a dědičná) nerovnost lidských bytostí, kte-
rá je výrazem skupinové příslušnosti. pokud uvedeme tento rys do 
vztahu se skutečností, že pro politiku je (občanská) rovnost axiálním 
principem, ukáže se, že v souvislosti s tradiční romskou kulturou ne-
můžeme hovořit o existenci politiky v přísném slova smyslu.

se zároveň nedomnívám, že 
„psát o Romech znamená 
psát především o jejich vztahu 
k neromské většině” (Kaiserová 
2000: 45), ale naopak: sna-
žím se popsat tradiční romskou 
kulturu-kulturu romských osad 
především (ačkoli nikoli pou-
ze) v jejím vlastním rámci uvnitř 
sebe samé. Domnívám se totiž, 
že svébytnou kulturu romských 
osad lze poznat nejlépe analý-
zou jejích vlastních specifických 
mechanismů, které se při styku 
s kulturou majoritní společnosti 
různě modifikují a deformují. 
Je tomu přece tak, že je snazší 
zkoumat kulturní procesy v je-
jich (relativní) autonomní (kon-
ceptuální) čistotě v rámci jejich 
vlastního kulturního systému, 
než usilovat o jejich destilaci 
z interakce se systémem odliš-
ným, neboť interakce sama jej 
již amalgámem, ve kterém jsou 
oba systémy sebou navzájem 
kontaminovány a jejich rozlišení 
je bezmála nemožné (odstave-
ček je mírně upravenou verzí 
téhož z Jakoubek 2004:12-13) 
– MJ. 

2 Oba koncepty jsou pro účely 
této studie výrazně redukovány, 
pro jejich plnou verzi viz např. 
Jakoubek (2006:322-400).
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Národní romská kultura
Národní romská kultura je programově budována jako analo-

gie kultury majoritní a ve všech důležitých ohledech je tedy s touto 
shodná. Základním principem společenství nositelů této kultury je 
jejich primární identifikace s romským národem. Ústřední myšlen-
kou, na níž romský národ stojí, je představa, že všichni „Romové“ 
jsou příslušníky romského národa a sdílejí jednu – romskou národ-
ní – identitu, stejně jako loajalitu ke „svému“ národu. (všimněme si 
principiálního rozporu s premisami tradiční romské kultury).

právě z řad nositelů této kultury se rekrutují tzv. romské elity, 
romští lídři a zejména pak romská politická reprezentace (v tradiční 
romské kultuře takové skupiny nemají místo, neboť nemají ničí man-
dát – překračují totiž příbuzenské linie). 

Romská národní kultura je kulturou psanou, předává se prostřed-
nictvím standardizovaného (českého) jazyka zejména školní výukou 
(na rozdíl od kultury tradiční romské, která je předávána výhradně 
ústně během života v rámci daného příbuzenského společenství). 
Romské dějiny, tak jak se s nimi setkáváme v podobě publikací, stejně 
jako standardizovaná podoba romštiny zaznamenaná ve všemožných 
učebnicích, slovnících a slabikářích, stejně jako všechna „romská“ 
periodika tedy náleží výhradně k této kultuře (jinými slovy: z výše uve-
dených důvodů nemohou být součástí tradiční romské kultury).

Vedle těchto pilířů národní romské kultury se s touto (a z těch 
„romských“ výhradně s touto) pojí romská hymna, romská (národ-
ní) vlajka, romský kalendář, romská kuchařka, knižní vydání rom-
ských pohádek, jakož i romská muzea, divadla, televizní pořady, roz-
hlasové relace a další, které v tradiční romské kultuře nenacházíme 
a jež jsou často v rozporu s jejími principy.

přestože se romské národní kultuře dostává výrazné podpory, 
romský	národ	dosud	nikterak	výraznou	„členskou	základnu“	nemá;	
počet jeho příslušníků zhruba odpovídá počtu osob hlásících se 
k romské národnosti (32 903 v roce 1991 a 11 746 v roce 2001). 
tento nesoulad je způsoben zejména zahrnutím (často z neznalos-
ti věci, často záměrně) nositelů tradiční romské kultury do počtu 
participantů romského národa. tento akt je však nelegitimní, neboť 
základní principy obou kultur se vzájemně vylučují.

Výhody a nesnáze
Největší potíží uvedené dichotomické konceptualizace je skuteč-

nost (jíž jsem si byl ovšem plně vědom a čtenáře jsem na ni upozor-
ňoval), že do značné míry srovnává hrušky s jablky. Zatímco totiž 
koncept tradiční romské kultury byl vytvořen metodicky zajištěným 
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postupem (viz Jakoubek, 2004a) a jedná se o vědecký koncept sensu 
stricto, byl koncept národní romské kultury vytvořen extrakcí z tezí 
(pro)romských aktivistů a dalších osob angažujících se v tzv. rom-
ském etnoemancipačním hnutí, jehož jednou z hlavních položek 
byla právě konstituce romského národa (s jemu odpovídající „kul-
turou“). Jedná se tedy o jakési systematické zpřehlednění fragmentů 
laického diskurzu a jejich uspořádání do víceméně konzistentního 
(ideálnětypického) vzorce. Ovšem vzorce, který si v rámci vědecké-
ho diskurzu nemůže nárokovat označení „kultura“. Důvodů je celá 
řada, ale jedním z nezávažnějších je fakt, že tato „kultura“ je prok-
lamována za emanaci romské krve, čímž se prohřešuje proti patrně 
nejzákladnějšímu axiomu týkajícího se moderního vědeckého poje-
tí kultury, který tuto traktuje coby entitu charakteru nebiologické-
ho, negenetického, superorganického (nadústrojného): „Kultura je 
naučená. kultura není instinktivní, vrozená či přenášená biologicky, 
nýbrž skládá se ze zvyků a obyčejů – tj. z naučených návyků reago-
vat, získaných každým jedincem během jeho životní zkušenosti po 
narození.“ (Murdock 1969:80)3 pokud tedy tzv. romští lídři a dal-
ší exponenti romské etnoemancipace chápou „romskou kulturu“ 
jako součást dědičné výbavy „Romů“ předávanou a sdílenou na 
bázi „romské krve“4, je jimi proponovaná „kultura“ coby kultura jen 
těžko akceptovatelná, a to nejen v rámci sociálněvědní debaty, ale 
i obecně.

O co tedy, když ne o kulturu, v daném případě jde? Odpověď je 
poměrně snadná: o ideologii (resp. o její součást). Ideologii (součást 
ideologie), kterou tzv. romští lídři a další exponenti romské etnoe-
mancipace sice za kulturu považují, ale která takové parametry nemá 
(jednoduše řečeno: tato specifická ideologie není specifickou kul-
turou). pokud bychom se ptali dále na charakter této ideologie či se 
snažili o její klasifikaci, ukázalo by se, že se jedná o ideologii naciona-
listickou, jejímž finálním cílem je etablování „Romů“ coby národa.

Dvě cesty do pekel

Tradiční romská kultura – jaká je?
Tradiční romská kultura a její nekompatibilita s normativními principy 
Evropské unie

pro účely následného rozboru (a pouze pro něj) učiním krok, 
který je z etnografického hlediska do jisté míry problematický, a to, 
že budu hovořit o tradiční romské kultuře bez výraznějšího zřetele 
k jejím možným variantám vyplývajícím z příslušnosti jejích nosi-
telů k různým cikánským/romským (sub)skupinám. protože však 

3 (kurzíva v původním textu).

4 K dokladům této teze viz Ja-
koubek (2005a:59-69).
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implikace následné analýzy budou spadat spíše do oblasti multikul-
turalizmu, resp. politiky a nikoli etnografie, domnívám se, že tento 
krok je v rámci dané argumentace legitimní.

 
Lidská práva a tradiční romská kultura5

Výše jsme uvedli a na moha jiných místech doložili, že jedním 
z konstitutivních prvků tradiční romské kultury je základní a apri-
orní nerovnost lidí. těžko se přitom v daném ohledu vyhnout otázce, 
má-li (může-li) majoritní společnost uznat či i jen připustit existenci 
odlišné kultury, přestože její prvky, ba dokonce prvky ústřední, jsou 
z jejího pohledu výrazně diskriminační, anebo zda má ve prospěch 
jedinců, nositelů této kultury, a jejich obecně lidských práv zasáhnout 
a – u vědomí faktu, že tímto zásahem v zásadě přestane tato kultura 
existovat – donutit společenství nositelů této kultury k akceptaci je-
jích vlastních kulturních principů a norem (k nimž nepochybně idea 
lidské rovnosti stejně jako idea obecných lidských práv patří). 

V případě tradiční kultury se přitom nejedná jen o několik okrajo-
vých fenoménů, ale naopak o prvky pro tuto kulturu ústřední, v jistém 
smyslu tvořící její „ideologickou” bázi a jádro. Členění na jednotlivé 
subskupiny a koncept rituální ne/čistoty, které staví na hierarchickém 
a diferencovaném pojetí lidství, popírá jednu z hlavních zásad práv-
ního systému evropských zemí, podle něhož si každý člověk zaslou-
ží rovný ohled, neboť je obdařen obecně lidskými vlastnostmi (jež 
právě v pojetí lidství charakteristickém pro tradiční romskou kulturu 
chybí). tato složka tradiční romské kultury je tak v rozporu již s Lis-
tinou základních práv a svobod (1993), která v článku 1 stanoví, že 
„lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti a právech”, neboť v tradiční 
romské kultuře si jednotlivé osoby (a skupiny osob) rovny nejsou 
a zároveň se liší i mírou vzájemně přiznávané úcty a důstojnosti.

pokud bychom navíc vymezili v souladu s Hanou Frištenskou 
a petrem Víškem pojem rasové diskriminace jako „jednání nebo 
chování, které popírá normativní zásady rovnosti stejného zacháze-
ní se všemi členy sociálního útvaru…” (Frištenská – Víšek 2002:40), 
ukáže se, že základní principy sociální organizace skupin nositelů 
tradiční romské kultury jsou rasistické, neboť právě takové jednání 
je pro tradiční romskou kulturu znakem bezmála definičním.

postavíme-li vedle sebe dále fakt, že podle Mezinárodního paktu 
Organizace spojených národů o občanských a politických právech6 
zákon dané země „zakáže jakoukoli diskriminaci a zaručí všem oso-
bám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli dů-
vodů, např. podle … barvy … nebo sociálního původu a … rodu“ 
(pospíšil – Sekyt 1999:467) a skutečnost, že nositelé tradiční rom-

5 Následující kapitolky jsou 
zkrácenou a přepracovanou 
verzí odpovídajících částí mé 
monografie (Jakoubek 2004).

6 Který byl „otevřen k podpisu 
v New Yorku 19. 12. 1966, 
podepsán Československou re-
publikou 7. 10. 1968, schválen 
Národním shromážděním 11. 
11. 1975, vstoupil v platnost 
23. 3. 1976 a byl publikován 
10. 5. 1976 ve Sbírce zákonů 
pod č. 120/76 Sb.” (Pospíšil 
– Sekyt 1999:476); ke zně-
ní vybraných článků tohoto 
paktu viz Frištenská – Sulitka 
(1995:25 a násl.).

12. ÚSKALÍ BUDOVÁNÍ ROMSKÉHO NÁRODA?



181

ské kultury se již celá staletí „sami mezi sebou … kastovali na černé 
a bílé” (Lacková 1997:54) a ženou, která „mala oveľa tmavšiu pleť 
ako ostatné ženy … všetky … pohŕdali a vysmievali sa jej” (Dubay-
ová 2001:37, pozn. 29), přičemž na úrovni subskupin skupin „neta-
jiliť se ´bílí´ cikáni svým opovržením černými” (Štampach 1929:1), 
budeme se muset podivit nad tím, jak to, že tyto zjevné projevy dis-
kriminace na základě barvy (přestože je to v jasném rozporu s 26. 
článkem uvedeného paktu, který ČR i SR ratifikovaly) nejsou v Čes-
ké ani Slovenské republice stíhány či trestány. 

Se shodnou situací se setkáme i v případě diskriminace na základě 
sociálního původu, která je jednou z nejvýraznějších determinant 
sociální struktury společenství nositelů tradiční romské kultury. 
přestože je obecně známo a hojně publikováno, že „Romové v Evro-
pě představují … nespojitou soustavu komunit, které se nacházejí 
vzájemně spíše na vertikální pozici. to znamená, že jednotlivé su-
betnické skupiny a zejména velkorodinné pospolitosti stojí ve vzá-
jemném hodnocení výše či níže” (Frištenská – Víšek 2002:11-12)7 
není ani tato forma diskriminace podle rodu resp. sociálního původu) 
stíhána a považována za protizákonnou.

V příkrém rozporu s normativními principy evropské kultury je 
pak i praktikovaný vzorec vztahů mezi pohlavími v romských osa-
dách, podle kterého muž je „pánem ženy” (Davidová 1995:104), 
resp., kdy je žena považována za „bytost menší důležitosti” (Davi-
dová 1995:104) a „Úmluva o odstranění všech forem diskrimina-
ce žen”8, týkající se právě zrovnoprávnění obou pohlaví. Součástí 
tradiční romské kultury je tedy i diskriminace podle pohlaví, která je 
navíc opět v rozporu s Mezinárodním paktem OSN o občanských 
a politických právech, který v již zmíněném 26. článku vyžaduje zá-
kony dané země „diskriminaci … podle pohlaví”9 zakázat.

Na základě předchozího výkladu již čtenář patrně nebude pře-
kvapen tím, že „výzkumník poslán do terénu s cílem zmapovat 
segregaci Romů a majority najednou naráží na segregaci, které se ani 
nenadál, segregaci vnitřní. … tam, kde v lokalitě žijí dvě pokrevně 
nespřízněné velkorodiny, je tato vnitřní segregace pravidlem” (po-
dlaha 2002:49). Ano – institucionalizovaná (v antropologickém 
smyslu) segregace skupin, tedy skutečnost, o níž jsme téměř bez vý-
hrady zvyklí slýchat a číst pouze jako o nástroji diskriminace Romů 
ze strany majoritní společnosti, je ve společenstvích nositelů tradič-
ní romské kultury všednodenní realitou. 

Zobecníme-li uvedené poznatky, ukáže se zřejmým, že za jeden 
ze základních strukturačních principů tradiční romské kultury mů-
žeme považovat apartheid (v etymologickém významu slova – pův. 

7 (kurzíva moje).

8 Úmluva o odstranění všech 
forem diskriminace žen z 18. 
12. 1979 byla jménem Čes-
koslovenska podepsána 17. 
7. 1980, Národním shromáž-
děním byla ratifikována 16. 2. 
1982 a v platnost vstoupila 18. 
3. 1982. Byla publikována ve 
Sbírce zákonů 13. 5. 1987 pod 
č. 62/87 Sb.” (Pospíšil – Sekyt 
1999:464).

9 Mezinárodní pakt Organi-
zace spojených národů o ob-
čanských a politických právech 
(Sbírka zákonů č. 120/1976) 
(Frištenská – Sulitka 1995:26).
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z holandského „oddělování”, nikoli ve smyslu politické doktríny), 
tedy snahu o oddělení, segregaci skupin lidí, jimž je přiznávána ne-
stejná hodnota lidství (se všemi diskriminačními důsledky, které 
z takové koncepce plynou). 

tato segregace má pak opět celou škálu konkrétních forem, 
z nichž patrně nejočividnější je segregace rezidenční, tedy „prostorová 
koncentrace určitých skupin” (Baršová 2002:5), protože jednotlivé 
skupiny nositelů tradiční romské kultury (ať již vymezené kvalitou 
rituální ne/čistoty či subskupinové příslušnosti) odmítají sdílet 
prostor a vzájemně se separují či, v případě narušení těchto hranic, 
jsou (i za použití násilí) separovány. Následkem uvedených skuteč-
ností je tedy fakt, že „sociální distance mezi romskými skupinami se 
projevuje i sídlištní segregací” (Alinčová et al. 2002:151)10.

* * *
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je tedy patrně třeba znovu 

se zamyslet nad formulacemi uvedených dokumentů, které jedním 
dechem hlásají jak potírání „všech forem diskriminace”, tak (v násle-
dujícím článku!11) povinnost, aby ve státech, kde existují rozmanité 
menšiny „nebylo jejich příslušníkům upíráno, aby spolu s ostatními 
příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury…”(Frištenská – Su-
litka 1995:25-26). A nejde o jediný případ, v jiném neméně vý-
znamném dokumentu se např. praví, že „účastnické státy jasně a bez 
výjimky odsuzují … rasovou nenávist … xenofobii a diskriminaci 
každého druhu…”12, přičemž stejný dokument zaručuje (patrně 
opět „všem bez výjimky”) „právo na kulturní dědictví” (pospíšil – 
Sekyt 1999:458). Jenže, co když jsou součástí tohoto dědictví i slož-
ky, které – jak je tomu v případě tradiční romské kultury – jsou dis-
kriminační, segregační a rasistické?

Problematika samosprávy a autonomie
Jiným problémem uznání či akceptace (neřkuli podpory) tradič-

ní romské kultury je skutečnost, že jedním z definičních znaků rom-
ských příbuzenských skupin je samospráva v silném slova smyslu, 
tedy jejich konstituce coby autonomních enkláv s vlastními hodno-
tami a normami, ale také orgány sankcionujícími jejich porušování. 

Členové těchto skupin „sú povinní prísne dodržiavať skupi-
nové pravidlá, obyčaje, zákazy a normy správania”(Marušiaková 
1985:701). Nad jejich dodržováním pak v rámci skupiny bdí „vlast-
ní orgány moci” (Marušiaková 1985:703), resp. samosprávy (Maru-
šiaková 1985:70), přičemž „nedostatočná úcta a dôvera k vlastným 
orgánom samosprávy” sa „trestá” (Marušiaková 1985:700), takže 

10 (kurzíva v původním textu).

11 Článek č. 27 Mezinárodní-
ho paktu o občanských a poli-
tických právech; viz Mezinárod-
ní pakt Organizace spojených 
národů o občanských a politic-
kých právech (Sbírka zákonů č. 
120/1976 (Frištenská – Sulitka 
1995:25-26).

12 Kap. IV tzv. ”Kodaňského 
dokumentu” přijatého 29. 6. 
1990 OBSE (cit. in Pospíšil – 
Sekyt 1999:458).
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„jednotlivca, ktorý stanovené normy nedodržiaval, postihol trest 
stanovený na základe obyčajového práva”(Horváthová 1988:19), 
přičemž takový trest byl „přísný” neboť ostatní viníky „úplně lynčo-
vali”(paměti romských žen: 63)13 a ti, „ktorí sa nepodriadia … sú zo 
spoločenstva vylúčení”(Dubayová 1994:130)14. 

takové orgány si tedy v rámci dané skupiny osobují vykonávání 
násilí, které v některých případech končí i vynesením rozsudku smr-
ti. Známý je v tomto ohledu případ rodového náčelníka skupiny 
Stojkovců z komárna, „nad nímž jeho skupina za zradu vynesla vni-
třní soud … a obřadně ho zabila” (Davidová 2000:116)15. Je třeba 
říci, že vynesení ortelu smrti není výrazem patologie či úpadku, ale 
jedná se naopak o akt, v němž samospráva dosahuje svého nejvni-
třnějšího smyslu a nejzazší meze a teprve v něm dospívá ke své nej-
manifestnější realizaci. 

Existence samosprávy pak samozřejmě zakazuje využívat jiné 
správní instituce, zejména instituce daného státu („základnou zása-
dou [romských skupin] je […] riešenie všetkých konfliktov vlast-
nými silami vo vlastnom prostredí”(Dubayová 1994:130)16), takže 
pokud se někdo v případě konfliktu „obráti na občianske úrady … 
ostatní členovia skupiny s ním prerušia kontakty”17, což pro dotyč-
ného znamená sociální smrt – „takový Rom je stejně tak mrtvý pro 
svou rodinu, jako kdyby zemřel doopravdy. pozůstalí se snaží zapo-
menout jeho jméno, ze stolu se uklízí jeho podobizny a rozprodává 
se jeho majetek” (Raichová 1999:67). V některých skupinách se pak 
„exkomunikovaný jednotlivec zrovna tak jako mrtvý … ocitá úplně 
mimo rámec své existence” a „stává se rituálně nečistým” (Raicho-
vá 1999:67), tedy „přebírá kvalitu, která je za normálních okolností 
asociována pouze s ´gadži´” (Raichová 1999:67).

Je obecně známo, že v cikánských/romských skupinách je privi-
legovaným zájmem zájem rodinný. Dostane-li se tak tento do spo-
ru s jakýmkoli jiným principem, je samozřejmě nadřazen. Loajalita 
k rodině tedy její příslušníky někdy nutí porušovat zákony státu, ve 
kterém žijí, neboť z uvedeného důvodu „nepomôcť bratovi trebárs aj 
v trestnej činnosti je pre Róma väčší prehrešok ako poškodiť spoloč-
nosť” (Gjuričová 1996, cit in Šúryová 2001:485). ukazuje se tedy, 
že občanský princip státu a příbuzenský princip skupin nositelů 
tradiční romské kultury je v ostrém sporu, přičemž přechod od jed-
noho k druhému je nesmírně komplikovaný. Neplatí totiž „rovnica, 
že keď sme zdatnými tvorcami rodín a príbuzenských skupinových 
štruktúr, sme automaticky rovnako zdatnými tvorcami občianske-
ho štátu. Naopak, prenos princípov z tvorby rodiny (a rodu) do 
tvorby občianskeho demokratického štátu môže byť pre štát zhub-

13 Rozhovor Jolany L. a taza-
telky J. Hargaľové. Porušením 
normy bylo v daném případě 
opuštění partnerů a dětí.

14 (s odvoláním na J. Zywer-
ta); obdobně též v Dubayová 
(1989:83).

15 Z uvedeného pramene není 
zřejmé, má-li balada reálnou 
oporu v historické realitě. Přesto 
je však „pravdivá” přinejmen-
ším jako doklad o možnosti 
a smyslu samosprávy romských 
skupin, neboť „není důležité, 
je-li tato domněnka pravdivá 
nebo ne; jako svědectví o kul-
turní normě je signifikantní” 
(Hübschmannová 1999:125, 
převedeno do singuláru).

16 (s odvoláním na J. Zywer-
ta); obdobně též v Dubayová 
(1989:83).

17 Marušiaková, J. – K proble-
matike cigánskej skupiny, Slo-
venský národopis 33, 4/1985, 
s. 700.
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ný”(Roško 2001:508) a my na základě výše uvedených skutečností 
můžeme dodat, že daný stát poškozuje a podrývá již i samotná jejich 
koexistence. 

uvedená autonomie (u některých subskupin navíc posílena ná-
zorem, „že romské zákony jsou nadřazeny nad zákony neromské-
”(Thálová 2001:96)) není též mimo jiné kompatibilní s právním 
systémem žádného státu a v případě „vlastních orgánů moci” je do-
konce v rozporu s deklarovaným nárokem státu na monopol na zá-
konné násilí vůbec. Z uvedeného tedy vyplývá, že žádný stát nemůže 
skupiny s takovou kulturou (jejíž součástí jsou uvedené instituce), 
na svém území tolerovat. Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že 
samospráva není u skupin s tradiční romskou kulturou jevem margi-
nálním, ale jedná se o (definiční) „charakteristiku cigánskej skupi-
ny” (Marušiaková 1985:701), jejíž eliminace znamená pro dotyčné 
skupiny téměř totéž co konec existence.

Dílčí závěr I.

„Pan Čunek se [vzhledem ke své tezi, že romská kultura může být v rozporu s Listinou lidských práv] … 
hodlal zaštítit … názory nejmenované evropské komisařky. Její jméno bych rád slyšel“.18 

„Je to Anna Diamantopoulouová, pane inženýre“19

Z dosud uvedeného se zdá, že předpoklad (či spíše víra), že 
kultury etnických menšin jsou pro majoritní či obecně evropskou 
kulturu a stát/y obohacením, je lichá. Základní principy některých 
z nich totiž – bude-li jim dán prostor k plné realizaci – hrozí evrop-
skou kulturu a její normativní hodnoty podrýt a rozvrátit a předsta-
vují pro ni tedy přinejmenším implicitní hrozbu. Bezbřehá xenofilie 
první vlny multikulturalizmu tedy končí přinejlepším ve slepé uličce 
a je třeba se znovu zamyslet nad přístupem k menšinovým kulturám. 
Vyjdeme-li totiž z rozumného předpokladu, že většinové evropské 
kultury se shodnou na tom, že jejich základní normativní principy 
jsou něčím, co stojí za to udržovat, ukáže se, že tyto principy je třeba 
na daných územích – vymezených dnes hranicemi Evropské unie – 
území vyžadovat a aktivitám směřujícím k ochraně či rozvoji odliš-
ných kulturních tradic, jež jsou s těmito v rozporu, je nutno dát jasné 
a nepřekročitelné meze (zvolit určité principy a stát za nimi totiž /
nutně a nevyhnutelně/ znamená vyloučit jiné). Zdá se přitom, že 
podobné úvahy již začínají zapouštět kořeny i na nejvyšších místech. 
S pregnantním vyjádřením nastíněného postoje se tak bylo možno 
setkat například v projevu komisařky Evropské komise Anny Dia-
mantopoulouové20, která jasně uvedla, že: 

„Mají-li se romské ideály a zásady rozvíjet ruku v ruce s celoe-

18 Holomek (2008:9).

19 Dosud nepublikovaná odpo-
věď autora na otázku inženýra 
Holomka.

20 Následující výňatek pochází 
z projevu Anny Diamantopou-
louové (2003), komisařky EK 
pro zaměstnanost a sociální 
věci, přednesený 30. 6. 2003 
na Konferenci Světové banky 
o Romech pořádané Světovou 
bankou a nadací George So-
rose ve spolupráci s EK v Bu-
dapešti.
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vropským, neřkuli celosvětovým konceptem základních lidských 
práv, musíme se připravit na řadu změn. 

Není pro mne snadné ani příjemné zde před vámi dnes stát a říci 
to, co vám chci říci. Ale řeknu vám to. Stojím zde a nemohu jinak. 

V situaci, kdy se základní lidská práva a určité historické tradice 
či praktiky nacházejí v konfliktu, pak to musí být tradice, které se bu-
dou muset přizpůsobit, neboť principy ochrany lidských práv musí 
převládnout. …

Existuje řada vysvětlení, proč některé tyto tradice a praktiky pře-
trvaly až do dnešní doby. Není ovšem možné, aby přetrvaly do bu-
doucnosti, v níž budeme všichni společně usilovat o to, aby Romové 
dosáhli respektu a důstojnosti, kterou si tolik zaslouží.“

uvedené teze přitom v rámci zemí bývalého Československa ne-
jsou nikterak nové, vždyť jedna z ústředních postav československé 
před- i porevoluční romistiky, Eva Davidová (-turčínová), už v roce 
1970 napsala, že „Chce-li [cikánská populace] žít (a ona ve své na-
prosté většině chce) v rámci naší společnosti, musí se do jisté míry 
podřídit jejím právním a civilizačním normám a zákonům” (Davi-
dová-turčínová 1970:38) (jen dodejme, že „do jisté míry podřídit” 
znamená „v zásadě akceptovat”).

Romský nacionalizmus – lék anebo jed?
Nepřiměřenost tezí romského nacionalizmu

Vykázali jsme, že řada principů tradiční romské kultury (včetně 
těch, zaujímajících v jejím rámci pilířové pozice) se nachází ve stavu 
strukturálního konfliktu s normativními principy evropských majo-
ritních společností. to mj. znamená, že tradiční romská kultura je ve 
sjednocující se Evropě přinejmenším slepou uličkou a jako projekt 
tudíž takříkajíc vypadává ze hry. V ní ovšem zůstává druhý z výše 
vymezených projektů a to projekt romského nacionalizmu. Násled-
ující sekce této práce bude proto věnována rozboru romského nacio-
nalizmu jako potenciálního nosného programu v oblasti tzv. romské 
problematiky.

Na rozdíl od předchozího oddílu této práce, která vycházela zej-
ména z vlastních autorových myšlenek, bude tato část práce přede-
vším navazovat na výsledky jiných autorů, jichž bylo v daném ohle-
du dosaženo. Vlna nadšení romským národnostním hnutím totiž 
v současnosti čím dále tím více opadá a naopak kritické hlasy sílí. 

Jednou z velice často kritizovaných poloh romského naciona-
lizmu je jeho etnografická či chcete-li empirická nepřiměřenost. 
V daném ohledu je terčem kritiky především jedna z ústředních tezí 
romského nacionalizmu, a to teze o homogenitě a jednotě všech 
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Romů. Jak totiž vykazuje István pogány, je třeba mít na paměti, že 
různá společenství, které okolní společnosti příležitostně identifi-
kovaly shodně jako „Cikány“ nebo „Romy“, „sebe samotné nikdy 
nepovažovaly za náležející k jediné společné kulturní, neřkuli ‚ná-
rodnostní‘, skupině“ (pogány 2008:172). Současně přitom dokládá, 
že charakteristika těchto nejrozmanitějších společenství (lišících se 
vykonávanými profesemi, územím, na kterém žijí, stejně jako jazyky 
a dialekty) jako „Cikánů” představuje identitu připsanou těmto sku-
pinám zvenčí, přičemž tato se vůbec neshoduje s pohledem dotyč-
ných skupin na sebe samotné a to ani v minulosti ani dnes. „Vzhle-
dem k rozmanitosti dotyčných skupin, jichž se daná problematika 
týká, a které vykazují výrazné rozdíly v příjmech, zvycích a způsobu 
života“, argumentuje pogány, „jim může být jako sjednocují činitel 
přiznána pouze jedna skutečnost, a sice, že ‚vypadají stejně‘ nebo se 
zdají ‚stejní‘ těm, kteří je tak označují. Oni sami si ale navzájem stejní 
nepřipadali a nepřipadají“ (pogány 2008:172). 

po stejné linii vede svou argumentaci i Martin kovats, když do-
vozuje, že „tato pomyslná komunita nesdílí žádný společný jazyk 
(pouze malá část hovoří jedním z desítek často vzájemně nesrozu-
mitelných dialektů romštiny), kulturu, náboženství, identitu, histo-
rii ani etnicitu“ (kovats 2004:97), přičemž poté, co zmíní obecně 
známou skutečnost, že „dokonce i v rámci jednotlivých zemí jsou 
romské menšiny často rozptýlené a navzájem odlišné a v žádném 
smyslu nefungují jako skutečná skupina“ (kovats 2004:97), nako-
nec tento autor danou diskuzi uzavírá lapidárním konstatováním, že 
„z cikánského pohledu na věc žádná taková skupina jako Cikáni ne-
existuje.” (kovats 2004:97)

kromě nepřiměřenosti (či chcete-li chybnosti) etnografické, je 
navíc čím dále tím zřejmější, že teze romského nacionalizmu jsou 
chybné i v rovině historické. Jedním z pilířů romského nacionaliz-
mu v dané oblasti je totiž teze o indickém původu Romů. Jak ovšem 
ukazuje nizozemský historik Wim Willems (Willems 2008), byla 
teze o jednom cikánském lidu pocházejícím z Indie poprvé rozvi-
nuta v díle H. M. G. Grellmanna „Cikáni“, které vyšlo roku 1783. 
Dokládá ovšem, že co Grellmann opravdu učinil, nebylo odhalení 
zapomenutých znalostí, ale že „se z velké části jednalo spíše o jeho 
vlastní konstrukci cikánské identity, která jako taková před ním ne-
existovala“ (Willems 2008:52). tuto konstrukci, dovozuje Willems, 
provedl Grellmann syntézou různých přístupů a vytvořením jednot-
ného způsobu přemýšlení o odlišných skupinách, které mohou být 
na různých místech nazývány různými jmény, avšak Grellmann je 
sjednotil pod označením „Cikáni“, čímž z nich udělal jednu skupinu, 

12. ÚSKALÍ BUDOVÁNÍ ROMSKÉHO NÁRODA?



187

obdařenou společným etnografickým profilem (Willems 2008:53).
Willems dále ukazuje, že před publikací uvedeného Grellmanno-

va díla žádný jednotný konsenzus v otázce definice Cikánů neexis-
toval: „v jednom případě představovali jednu kategorii mezi mnoha 
druhy tuláků, v jiném byli nehodnými potomky poutníků z 15. sto-
letí či kriminálními spojenci místních ničemů a podvodníků, kteří 
se z oportunistických důvodů nazývali Cikány. Některé kroniky 
zaznamenaly jejich mimořádné bohatství, jiné zdůrazňovaly pouze 
jejich chování coby sociálních deviantů. Dále byly též zmiňovány 
přídomky jako ‚cizí pohané‘, ‚špioni otomanského nepřítele‘, či do-
konce ‚pseudo-Židé‘“, přičemž „v autoritativních textech 17. století, 
které podléhaly optice vládní politiky, byli vyobrazeni jako smíšená 
populace (polovičních) zlodějů, žebráků a jiných ‚zločinných bu-
dižkničemů‘“ (Willems 2008:54). Willems pak na základě analýzy 
celé řady pramenů dochází k závěru, že konec této definice ustavené 
na sociálních kategoriích přišel s publikací Grellmannovy knihy, kte-
rá „představila kategorizaci Cikánů jako zvláštní, od zbytku populace 
odlišné, skupiny“. (Willems 2008:54) 

Romský nacionalizmus jako program?
Již zmiňovaný Martin kovats je současně autorem jedné z velice 

fundovaných a závažných kritik romského nacionalizmu jako progra-
mu. Jako jedno z jeho konkrétních nebezpečí přitom kovats iden-
tifikuje například skutečnost, že romský nacionalizmus „legitimuje 
ideologii segregace“ (kovats 2004:97) a vynáší nad tímto hnutím 
pro českého čtenáře poměrně nečekaný, avšak dobře doložený soud, 
když jej traktuje jako „politizaci romantického rasového mýtu o ‚ci-
kánském	lidu‘”(Kovats	2004:97);	ukazuje	přitom,	že	právě	z	uvede-
ného důvodu je romský nacionalizmus kromě jiného též „rajskou 
hudbou pro uši rasistů, kteří vždy věřili, že Cikáni jsou odlišní a ne-
slučitelní s majoritní společností“ (kovats 2004:97). 

Bylo-li tomu dříve tak, dovozuje kovats dále, že „cikánská“ iden-
tita sloužila k marginalizaci statusu dotyčných skupin, pak „romský 
nacionalismus – v souladu s touto tradicí – tím, že legitimuje ideo-
logii segregace a současně za účelem udržení marginalizace a izolace 
‚Romů‘ potlačuje jejich demokratický politický vývoj, způsobuje, že 
se tito stávají politicky závislými na národní elitě“ (kovats 2004:97). 

Další ze stinných stránek romského nacionalismu je pak podle 
tohoto autora skutečnost, že tím, že „prosazuje legitimitu etnického 
politického zřízení“, poskytuje současně „základnu pro ideologické, 
politické a institucionální vytržení ‚romských‘ menšin z ‚většinových‘ 
národů, čímž jejich vlády osvobozuje od nákladné a neproduktivní 
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části nynějších občanů“ (kovats 2004:98). Romský nacionalismus, 
shrnuje kovats, je tedy „zcela reakční fenomén, podporovaný … 
coby součást vytváření pravicového politického uspořádání, v němž 
jsou jedinci, kteří nepatří k elitě, dále rozdělováni etnickými hra-
nicemi namísto toho, aby je spojovaly společné zájmy.“ (kovats 
2004:97) 

protože tedy romský nacionalizmus, jak dokládá kovats, nepro-
spívá v zásadě vůbec nikomu, kromě pouze tzv. romské elity, uzavírá 
své úvahy na dané téma konstatováním, že romský nacionalismus 
„nepředstavuje emancipaci utlačovaných lidí, v tradici anti-kolo-
niálních zápasů, ale podporu autoritářské nacionalistické tradice, 
v níž je politická komunita vytvářena manipulací bezbrannými lid-
mi, a to v zájmu zajištění prospěchu nezodpovědné elity“. (kovats 
2004:98) 

 (Ne)legitimita tzv. „romské reprezentace“
Neméně hluboké rozpory mezi reálným stavem věcí a proklama-

cemi exponentů romského nacionalizmu, než na jaké jsme narazili 
v předešlých kapitolách, odhaluje ve své příznačně nazvané studii 
„Mýtus cikánského národnostního hnutí“ také Werner Cohn (2008). 
V uvedené studii, která je v zásadě dokladem teze, že mýtus o „cikán-
ském národnostním hnutí“ není ničím jiným, než „pouze poslední 
fikcí, která je o Cikánech rozšiřována“ (Cohn 2008:139) tento autor 
analyzuje mj. také legitimitu tzv. romských lídrů coby (politické) re-
prezentace „Romů“. Na adresu těchto osob uvádí, že „z blízkého oko-
lí cikánského života, nikoli však přímo z něho samotného povstanou 
tu a tam marginální velkohubí jednotlivci, kteří o sobě prohlašují, že 
jsou cikánští lídři, prezidenti anebo králové.“ (Cohn 2008:139) tyto 
osoby Cohn nazývá Chvástaly, přičemž podle něj se těmto jedincům 
„Cikáni někdy smějí, jindy je využívají k oklamání ne-cikánských in-
stitucí, ale jejich status coby skutečných osobností majících autoritu 
tkví pouze v naivních a důvěřivých očích neinformované a nepouče-
né ne-cikánské veřejnosti“ (Cohn 2008:139). Jádrem jeho odmítnu-
tí legitimity tzv. romské (politické) reprezentace je přitom poukaz 
na známý fakt, že v cikánských skupinách „za hranicemi loajality 
k rozšířené rodině již žádná jiná významnější loajalita neexistuje“ 
(Cohn 2008:139), což je situace, jejímž nevyhnutelným důsledkem 
je skutečnost, že jakákoli „reprezentace“ za hranicemi příbuzenské 
skupiny nemá k takové pozici žádný mandát.

uvedená problematika ne/legitimity tzv. romské (politické) re-
prezentace je přitom čtenáři této studie již známá z výše uvedeného 
rozboru tradiční romské kultury, při kterém jsme si ukázali v zásadě 
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totéž, co dokládá Werner Cohn a to, že reprezentace ustavená na 
politickém základě je skupinám jejích nositelů cizí, takže ti, kdo se 
prezentují coby politická reprezentace, členy těchto skupin ex defini-
tione reprezentovat nemohou a jejich situování se do této pozice je 
tudíž nelegitimní.

Romský nacionalizmus podporuje a prohlubuje vyloučení Romů
Romský nacionalizmus navíc svou politikou identity brání Ro-

mům v integraci, resp. podporuje a dokonce i prohlubuje jejich vylo-
učení. přidá-li se totiž k proklamované homogenitě a jednotě všech 
„Romů“ navíc ještě teze o tom, že „Romové“ – a to právě jakožto 
homogenní skupina – jsou vystaveni diskriminaci ze strany majo-
ritní společnosti a čelí sociálnímu vyloučení, objeví se další potíže. 
Jak (v nikoli překvapivé shodě se závěry Martina kovatse) ukazuje 
belgický badatel peter Vermeersch (2005), takový přístup v sobě 
zahrnuje riziko reifikace a dokonce i zintenzivnění hranice mezi 
„Romy“ a většinovými populacemi. Důvodem je pak kromě jiného 
též skutečnost, že konstrukce Romů jako homogenní evropské et-
nické menšiny čelící rozsáhlému vyloučení „přináší riziko podpory 
stereotypního obrazu Romů jako neintegrované skupiny či dokonce 
skupiny, která se pokusům o integraci do majoritní společnosti ak-
tivně brání“ (Vermeersch 2005:454). toto nebezpečí je přitom o to 
závažnější, že „obraz Romů jako marginálních asociálních outsiderů, 
kteří jsou sami zodpovědní za situaci, v níž se nacházejí, je stále ještě 
jejich nejobvyklejším stereotypem“ (Vermeersch 2005:454). poli-
tika romské identity, jako součást ideologie romského nacionaliz-
mu, v sobě tedy obsahuje značná rizika. Její dosavadní přínos, jakož 
i obecně dopady a výsledky dosavadní romské etnomobilizace jsou 
přitom přinejmenším sporné. Jak totiž ve svém rozboru aplikace 
uvedených projektů ve střední Evropě dokládá peter Vermeersch, je 
tomu tak, že „zjednodušujícímu zpodobení Romů, coby jednotné 
a snadno identifikovatelné skupiny se shodnými charakteristikami 
(jako je ekonomická marginalita, společná kultura, společný původ, 
jednotná etnická identita a další) nejen že chybí síla k mobilizaci lidí 
v rámci jednotného hnutí, ale selhává i v otázce překonání mocné-
ho negativního hodnocení romské identity, které je ve společnosti 
obecně přítomno“ (Vermeersch 2005:454). 

Dílčí závěr II.

Úhrnem řečeno, zdá se, že moc dobrého toho s sebou romský na-
cionalizmus nepřináší a jako potenciální projekt či politický program 
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pro oblast tzv. romské problematiky představuje spíše zmnožení už 
beztak četných potíží (aniž by přitom vůbec jaké vyřešil), ne-li pří-
mo katastrofu. 

Úhrnný (u)závěr

Vyvodit závěry z uvedeného rozboru není snadné. podíváme-li se 
totiž nyní na základě dosažených pozic na oblast tzv. romské prob-
lematiky, ukáže se, že řada dnes podnikaných kroků vede do uličky, 
která je ve smyslu bezkonfliktního soužití „Romů“ a majority slepá. 
Jinými slovy: podpora tradiční romské kultury, jakož i romského na-
cionalizmu, jsou často opakem toho, zač jsou vydávány. Ačkoli jsou 
totiž tyto aktivity (ať již každá sama o sobě anebo ve vzájemné kom-
binaci) považovány za „řešení“ tzv. romské problematiky, ukázalo se, 
že namísto „řešení“ přispívá podpora tradiční romské kultury přinej-
lepším k zachování stavu, který je do budoucna jen těžko udržitel-
ný a patrně i nežádoucí, zatímco podpora romského nacionalizmu 
výhledově povede především k celé řadě nových problémů, a to aniž 
by řešila byť jediný z těch stávajících. 

Cílem této studie nebylo navrhovat řešení současné situace, tako-
vý úkol se ostatně nachází mimo kompetence společenskovědního 
badatele. Šlo nám jen o to, poukázat na skryté (neboť strukturální) 
a obvykle málo uvědomované potíže dvou směrů, které se v ob-
lasti tzv. romské problematiky doposud těšily největší pozornosti 
a přízni. 

V rámci sjednocující se Evropy představují pro Českou a Sloven-
skou republiku tradiční romská kultura a projekt romského nacio-
nalizmu především překážku. překážku, která by měla být překo-
nána, nechceme-li se ocitnout ve slepé uličce, kam by nás zavedlo 
jejich obcházení. Záleží ovšem na tom, budeme-li ochotni a schopni 
oprostit se od nahlouplých rádobyfilantropických póz a klišé, která 
oblast tzv. romské problematiky ovládají, a pohlédnout na danou te-
matiku střízlivýma očima těch, kteří chtějí problémy řešit, ne je jen 
halit do líbivých obalů (v jejichž lesku si připadáme lepší především 
my sami). takový krok jistě nebude snadný, nezapomeňme ovšem 
na výrok Anny Diamantopoulouové: „Není pro mne snadné ani pří-
jemné zde před vámi dnes stát a říci to, co vám chci říci. Ale řeknu vám 
to. Stojím zde a nemohu jinak“.

Zdroje 
Alinčová, Milena – Moravec, Štěpán – Balabánová, Helena – Kamenická, Veroni-
ka – Buryánek, Jan – Kamenický, Jan – Romové, 2002, in: Interkulturní vzdělávání, 

12. ÚSKALÍ BUDOVÁNÍ ROMSKÉHO NÁRODA?



191

příručka nejen pro středoškolské pedagogy, projekt Varianty, Člověk v tísni, Praha.
Baršová, Andrea, 2002, Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční 
segregaci v České republice, in: Romové ve městě, Socioklub, Praha.
Cohn, Werner, 2008, Mýtus cikánského národnostního hnutí, in: Jakoubek, Marek, 
Cikáni a Etnicita, Triton, Kroměříž/Praha str. 134-143
Davidová-Turčínová, Eva, 1970, K vymezení a specifice současného cikánského prob-
lému v Československu, Sociologický časopis, roč. VI, č. 1, s. 29-41.
Davidová, Eva, 1995, Romano drom/Cesty Romů, Univerzita Palackého, Olomouc. 
Davidová, Eva, 2000, Lidová hudba a písně Romů, in: Jařabková, Zdeňka, ed., Čer-
nobílý život, Gallery, Praha.
Diamantopoulou, Anna, 2003, Prejav na Konferencii Svetovej banky o Rómoch, 
Budapešť, http://info.worldbank.org/etools/docs/library/32321/Diamantopoulou.
pdf, 25. 5. 2008. 
Dubayová, Mária, 1989, Väzby cigánskej rodiny na vlastné etnické spoločenstvo 
a dynamika týchto väzieb, in: Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej 
rodiny a cigánskych obyvateľov. Príspevky zo seminára v Košiciach 17.-18. 2. 1988, 
Spoločenskovedný ústav, Košice, s. 83-94.
Dubayová, Mária, 1994, Rómska rodina na Slovensku (Pokus o kultúrnoantropologic-
kú reflexiu), Slovenský národopis 42, 2/1994.
Dubayová, Mária, 2001, Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny, Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity, Prešov. 
Džambazovič, Roman, 2001, Rómovia v Uhorsku koncom 19. storočia (výsledky 
Súpisu Rómov z roku 1892), Sociológia 33, č. 5., 491 – 506,
Frištenská, Hana – Víšek, Petr, 2002, O Romech (na co jste se chtěli zeptat), manuál 
pro obce, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Praha.
Frištenská, Hana – Sulitka, Andrej, 1995, Průvodce právy příslušníků národnostních 
menšin v České republice, DAS ČR, Praha.
Holomek, Karel, 2008, Čunek se zásadně mýlí, Romano Hangos 1-2/2008.
Horváthová, Emília, 1988, K etnografickej a migračnej dynamike Cigánov, Slovenský 
národopis 36, 1/1988.
Hübschmannová, Milena, 1999, Od etnické kasty ke strukturovanému etnickému 
společenství, in: Romové v ČR, Socioklub, Praha.
Jakoubek, Marek, 2004a, Romové: konec (ne)jednoho mýtu. Tractatus Culturo(mo)
logicus, Socioklub, Praha.
Jakoubek, Marek, 2005, Multikulturalizmus vs. kultura (na příkladu tzv. Romů a „je-
jich” kultury), in: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., Soudobé spory o multikultu-
ralismus a politiku identit. Antropologická perspektiva, Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, Plzeň, s. 198-235.
Jakoubek, Marek, 2005a, Romové a Cigáni mezi rasou, kulturou a etnicitou, in: Budil, 
Ivo T. – Blažek, Vladimír – Sládek, Vladimír, eds., Dějiny, rasa a kultura. Sborník pří-
spěvků z interdisciplinárního symposia o problematice lidských ras, Plzeň, Nakladatel-
ství a vydavatelství Vlasty Králové, s. 59–69.
Jakoubek, Marek, 2006, Přemyšlení „Romů“ aneb „Chudoba ‚Romů‘“ má povahu Ja-
nusovy tváře, in: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., „Romové“ v osidlech sociálního 
vyloučení, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s. 322-400.
Kaiserová, Ida, 2000, Go east, go back!, Biograf 23/2000.
Kovats, Martin, 2004, Politika romské identity: mezi nacionalizmem a chudobou, 
in: Jakoubek, Marek – Hirt, Tomáš, eds., Romové: kulturologické etudy. Etnopolitika, 
příbuzenství a sociální organizace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 
s. 92-101.
Lacková, Elena, 1997, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, Triáda, Praha.
Listina základních práv a svobod, 1993, Hlava první (obecná ustanovení), článek 1; 
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

MAREK JAKOUBEK 12.



192

Marušiaková, Jelena, 1985, K problematike cigánskej skupiny, Slovenský národopis 
33, 4/1985.
Murdock, George Peter, 1969, Fundamental Characteristic of Culture, in: Murdock, 
George Peter, Culture and Society, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, s. 80–86.
Novák, Karel, 2003, Romská osada – tradice vs. regres In: Jakoubek M., Poduška, O. 
(eds.) – Romské osady v kulturologické perspektivě, Brno 2003, str. 31-40.
Paměti romských žen. Kořeny I., Brno, bez vročení, str. 63
Podlaha, Bronislav, 2002, Hrst poznámek ke strukturaci Romských osad, diplomová 
práce na FHS UK, Praha.
Pogány, Ištván, 2008, Přijímání ustavující se národní identity: Romové střední a vý-
chodní
Evropy, in: Jakoubek, Marek – Cikáni a Etnicita, Triton, Kroměříž/Praha str. 165–186.
Pospíšil, Milan – Sekyt, Viktor, 1999, Mezinárodní dokumenty a Romové, in: Romové 
v ČR, Socioklub, Praha. 
Raichová, Irena, 1999, Romové a náboženství, in: Romové – O Roma. Tradice a sou-
časnost, Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, Brno, s. 64-68.
Roško, Róbert, 2001, Rómovia a Slovensko – sociologický pohľad, Sociológia 33, 
2001, č. 5, Bratislava.
Štampach, František, 1929, Cikáni v Československé republice, Česká akademie věd 
a umění, Praha.
Šúryová, Eva, 2001, Rómovia a kriminalita, Sociológia 33, 2001, č. 5, Bratislava.
Thálová, Lydie, 2001, Sociální problematika a Romové, in. Raichová, Irena, Romové 
a nacionalismus?, Brno.
Vermeersch, Peter, 2005, Marginality, advocacy, and the ambiguities of multicultura-
lism: Notes on Romani activism in Central Europe, Identities: Global Studies in Culture 
and Power, 12 (4): 451-478.
Willems, Wim, 2008, Smrtelná past etnicity: Historie studia Cikánů, in: Jakoubek, 
Marek – Cikáni a Etnicita, Triton, Kroměříž/Praha str. 48–72.

12. ÚSKALÍ BUDOVÁNÍ ROMSKÉHO NÁRODA?



193

MAREK JAKOUBEK 12.



194



195

13.

abstract: ForEIGn anD SECUrITY PoLICY In CEnTRAL EUroPE: DECLaRATIonS, 
STRATEGIES, anD PRACTICE 
The main aim of this article is to compare foreign policy and security policy goals of Central European 
states (poland, Slovakia, Hungary and Czech Republic) published in official strategies, concepts and 
policies of mentioned states. The „practice“ is measured by analysis of distribution of official develop-
ment aid, diplomatic networks, troops abroad to key regions and partner states. With this data we are 
able to “measure” the willingness of Central European states to engage in officially declared foreign 
policy and security policy goals. 

Keywords
Central Europe, security policy, foreign policy, security strategies, foreign policy priorities
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ZaHRAnIČná a BEZPEČnoSTná 
PoLITIKA V STrEDnEJ EUrÓPE: 
DEKLaráCIE, STRATÉGIE a PRAX

Úvod

Cieľom tohto textu je posúdiť, do akej miery korešpondujú ofi-
ciálne deklarované zahranično-politické a bezpečnostné ciele štá-
tov V4 s praktickými krokmi. 

pri analýze som sa stretol s dvoma problémami: z akých zdrojov 
vychádzať pri definovaní cieľov zahraničných a bezpečnostných 
politík a na základe akých faktorov skúmať „prax“, teda „reálne kro-
ky“ stredoeurópskych štátov. 

V prípade prvej otázky – zdroje – som sa rozhodol pre priori-
tu oficiálnych zahranično-politických a bezpečnostných stratégií 
a nie pre vládne programy. Vládne programy sú aktuálnejšie a vy-
jadrujú názory vládnucej politickej elity (aj) na zahraničnú a bez-
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pečnostnú politiku. Na druhej strane sú ale základné zahranično-
politické a bezpečnostné záujmy a ciele v každej stredoeurópskej 
krajine viac-menej predmetom širokého konsenzu v rámci politic-
kej elity1. to znamená, že zmena vlády by nemala ovplyvniť tieto 
ciele, ktoré sú tým pádom stabilnejšie ako vládne programy2. 

Druhý problém – „merateľnosť politiky“: v tomto prípade som 
sa rozhodol pre merateľné faktory, ktoré vyjadrujú odhodlanie 
a vôľu daného štátu angažovať sa v záujme deklarovaných cieľov. 
Na základe toho som definoval nasledovné kritériá: vojenské sily 
v zahraničí, rozvojová pomoc a sieť diplomatických zastúpení. 

pohľad na vojenské sily v zahraničí umožní skúmať súlad s re-
gionálnymi politickými prioritami – v ktorom regióne sú sily dis-
lokované – ako aj súlad s politickými-inštitucionálnymi prioritami 
– pod egidou ktorej organizácie sú sily nasadené (OSN, NAtO, 
EÚ, OBSE, koaličné operácie). 

pohľad na rozmiestnenie rozvojovej pomoci umožní predo-
všetkým skúmať súlad s deklarovanými zahraničnopolitickými cieľ-
mi. Samozrejme, v prípade rozvojovej pomoci je prítomný aj silný 
humanitárny faktor, na základe ktorého je značná časť dostupných 
prostriedkov rozdelená v regiónoch, ktoré nepatria k zahranično-
politickým prioritám žiadnej stredoeurópskej krajiny – typickým 
prípadom je subsaharská Afrika3. Ale popri deklarovaných humani-
tárnych cieľoch slúži humanitárna pomoc aj zahraničnopolitickým 
cieľom. Okrem toho je veľká časť projektov financovaných z roz-
vojovej pomoci realizovaná mimovládnymi organizáciami, a ich 
pôsobenie sa väčšinou tiež realizuje v regiónoch, ktoré sú prioritné 
z pohľadu zahraničnej politiky. V tejto súvislosti ešte treba uviesť 
jednu veľmi dôležitú poznámku: pri rozvojovej pomoci som bral 
ohľad percento, ktoré pripadá na jednotlivé prioritné regióny a štá-
ty z celkového objemu rozvojovej pomoci, t.j. nie absolútne čísla. 
Absolútne čísla sú totiž z tohto hľadiska irelevantné, vzhľadom na 
neporovnateľnosť HDp jednotlivých stredoeurópskych štátov4. 

Skúmanie siete diplomatických zastúpení môže dať čiastočne 
odpoveď na geografické priority. Opäť treba poznamenať, že nie je 
možné porovnávať veľkosť jednotlivých diplomatických zastúpe-
ní, vzhľadom na rozdielnu veľkosť štátov (až na ČR a Maďarsko). 

Zahranično-politické a bezpečnostné priority štátov 
V4 – úroveň deklaratívna 

Poľsko
V prípade poľska som vychádzal z cieľov, ktoré boli prezento-

1 Samozrejme, existujú určité 
výnimky, napríklad otázka pro-
tiraketovej obrany v SR alebo 
vzťahy s Ruskom v Maďarsku, no 
tieto faktory nevylučujú konsen-
zus politických elít v základných 
inštitucionálnych a geografických 
prioritách. 

2 Tu by som poukázal na alter-
natívny výklad – zmena vlády 
neovplyvní mnohé otázky, preto-
že o to na strane politickej špičky 
jednak nie je záujem (podstatne 
zaujímavejšie sú otázky eko-
nomické či sociálne), na strane 
druhej zostáva táto oblasť plne 
„v zajatí“ silovej byrokracie, ktorá 
využíva vágne vymedzené „po-
litické smerovanie“ na presadzo-
vanie agendy, ktorú momentálne 
pokladá za dôležitú. „Sociálne 
cítiace“ a „pravicovo-reformné“ 
politické deklarácie tak bývajú 
použité na odôvodnenie tých 
istých cieľov za súbežného pred-
stierania hlbokej odlišnosti a „no-
vej cesty“ – Ľubomír Lupták.

3 Nielen to, rozmiestnenie rozvo-
jovej pomoci odráža aj existujúcu 
infraštruktúru, teda sieť diploma-
tických zastúpení a do značnej 
miery aj „diplomatickú tradíciu“ 
– v prípade SR a ČR vo forme 
nadviazania na socialistickú mi-
nulosť „dobrých stykov“ a „vzá-
jomnej hospodárskej pomoci“ 
s rôznymi krajinami Tretieho sveta. 
Rozdiel medzi pozornosťou veno-
vanou „africkým problémom“ na 
medzinárodných fórach rozhodu-
júcich z hľadiska rozvojovej po-
moci a pozornosťou venovanou 
napríklad „východoeurópskym 
problémom“ je tiež neprehliadnu-
teľný. Nemôžeme opomenúť ani 
faktor osobnostný, teda „kto za 
daný región/oblasť“ zodpovedá 
a „kto je v teréne“ (a aký je jeho 
vplyv v rámci byrokracie), čo sa 
ukazuje v postkomunistických 
pseudopatrimoniálnych byro-
kratických štruktúrach ako veľmi 
dôležité prakticky vo všetkých 
oblastiach – Ľubomír Lupták.

4 HDP Poľska je väčší ako HDP 
ďalších troch stredoeurópskych 
štátov spoločne, ale ČR a Ma-
ďarsko patria približne do tej istej 
„váhovej kategórie“. 
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vané v najaktuálnejšom strategickom dokumente, t.j. Národnej 
bezpečnostnej stratégii poľskej republiky (2007). Ide o doku-
ment, ktorý pomerne jednoznačne definuje základné geografické 
aj inštitucionálne záujmy poľska nielen v oblasti bezpečnostnej 
politiky, ale aj v širšom poňatí vrátane zahraničnej politiky. Vzhľa-
dom na to, že aktuálna poľská stratégia nebola v predchádzajúcich 
panorámach analyzovaná, uvediem jej základné črty, ktoré súvisia 
s cieľmi tohto textu. 

Inštitucionálne priority: „členstvo poľska v NAtO a EÚ, ako 
aj spojenectvo so Spojenými štátmi zabezpečujú vysokú mie-
ru bezpečnosti a sú základnými garantmi vnútorného rozvoja 
a medzinárodnej pozície poľska“ (NSSp 2007:4). Odvolávanie 
sa na členstvo v EÚ a NAtO nie je v strednej Európe nijak vý-
nimočné, zaujímavé je postavenie spojenectva s uSA na rovna-
kú úroveň. V ďalších častiach („Opportunities for Security“) 
sa potvrdzuje táto orientácia na NAtO, EÚ a uSA. NAtO je 
chápané ako priorita z pohľadu kolektívnej obrany aj ako orga-
nizácia posilňujúca civilné a vojenské spôsobilosti na boj proti 
novým hrozbám. EÚ slúži ako inštrument na priblíženie poľ-
ska k vývojovému stupňu západných krajín, aj na posilnenie 
poľského postavenia vo svete, je ale aj stále dôležitejším akté-
rom v oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, čo je aj 
v poľskom záujme. kým NAtO je dôležitejšie pre bezpečnosť 
(„najdôležitejšie multilaterálne fórum spolupráce v politickej 
a vojenskej dimenzii bezpečnosti“) (NSSp 2007:10), z „civili-
začného“ a ekonomického pohľadu sa do popredia dostáva EÚ. 
Oslabenie transatlantických vzťahov by bolo ohrozením poľskej 
bezpečnosti. 

Zhrnutie: NAtO je stále dôležitejšie pre bezpečnosť, pozícia 
EÚ v poľskej zahraničnej politike ale v posledných rokoch výrazne 
vzrástla. Špecifikom sú stále veľmi silné väzby na uSA (špeciálne, 
strategické partnerstvo, „najdôležitejší spojenec poľska“) (NSSp 
2007:12) vrátane odhodlania participovať na operáciách v rámci 
„ad hoc koalícií“ (NSSp 2007:23). 

Geografické priority: poľsko podporuje „dynamické demokrati-
začné a ekonomické transformačné procesy v strednej, východnej 
a juhovýchodnej Európe“ a budovanie užších vzťahov s NAtO 
a EÚ – vyzdvihnuté sú ukrajina, Moldavsko, Západný Balkán 
a zakaukazské štáty. Demokratizácia Bieloruska môže prispieť 
k zvýšeniu poľskej bezpečnosti. poľsko podporuje aj snahy EÚ 
v súvislosti so stabilizáciou Moldavska, južného kaukazu a západ-
ného Balkánu (NSSp 2007:12). poľsko-ukrajinské vzťahy majú 
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charakter „strategického partnerstva“, podobne ako vzťahy s Mol-
davskom. 

Slovensko
V oblasti zahraničnej politiky som vychádzal z cieľov de-

klarovaných v Strednodobej stratégii zahraničnej politiky SR 
(MZV SR 2004), ktorá je však v tejto oblasti pomerne všeobec-
ná. Oveľa konkrétnejším dokumentom je Bezpečnostná stra-
tégia 2005 (NR SR 2005), ktorá už bola v predchádzajúcich 
panorámach analyzovaná, preto sú prezentované len najzáklad-
nejšie stanoviská. 

Strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015: Eu-
rópska únia a NAtO tvoria multilaterálny rámec zahraničnej poli-
tiky SR, európska a transatlantická dimenzia zahraničnej politiky 
sú na druhom a treťom mieste za regionálnou dimenziou a pred 
dimenziou globálnou. NAtO je kľúčové pre bezpečnosť SR (spo-
menuté sú ale aj spoločné hodnoty a príslušnosť k rovnakému ci-
vilizačnému okruhu), kým vnímanie EÚ je širšie a komplexnejšie. 
uSA sú vnímané ako strategický partner. 

Bezpečnostná stratégia SR 2005: Stratégia sa snaží o vybalanso-
vanie atlantického a európskeho vektora, ale z hľadiska bezpečnos-
ti potvrdzuje jednoznačný atlanticizmus SR. Z medzinárodných 
organizácií je z pohľadu bezpečnosti najdôležitejšie NAtO, ktoré 
pre „SR predstavuje garantovanú bezpečnosť a nástroj presadzo-
vania jej bezpečnostných záujmov“ (NR SR 2005:13). NAtO by 
„podľa nášho presvedčenia malo zostať „hlavnou platformou“ spo-
lupráce v bezpečnostnej a vojenskej oblasti v rámci euroatlantické-
ho priestoru a hlavným fórom transatlantického dialógu“. Z pohľa-
du bezpečnostných záujmov SR má „osobitné postavenie“ vzťah 
so Spojenými štátmi: „uSA sú strategickým spojencom SR“ (NR 
SR 2005:14). Stratégia potvrdzuje aj často prezentované geogra-
fické priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR: ukrajina 
a západný Balkán. 

Maďarsko
Zahraničnopolitická stratégia Maďarska (MFA Hu 2008) a Ná-

rodná bezpečnostná stratégia MR (MFA Hu 2004a) definujú prio-
rity nasledovne. 

Inštitucionálne ciele: na prvom mieste je „zvyšovanie efektivity“ 
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. paralelne s tým sa však 
potvrdzuje aj ústredné miesto NAtO v euroatlantickej bezpečnost-
nej architektúre, a transformácia aliancie na nové podmienky. Do 
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tejto kategórie patrí aj volanie po ďalšej vojenskej prítomnosti uSA 
v Európe.

Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politika EÚ hodnotí ako 
čoraz dôležitejší rámec, pričom „položením základov európskej bez-
pečnostnej a obrannej politiky sa spravil vážny krok smerom k vyššej 
angažovanosti Európskej únie vo svetovej politike a posilneniu jej 
spôsobilostí pre krízový manažment“. paralelne s tým sa EÚ čoraz 
viac angažuje aj v zabezpečovaní stability a bezpečnosti susedných 
území, aj keď základom kolektívnej obrany stále zostáva NAtO. 
Bezpečnostnú stratégiu Maďarska je možné charakterizovať ako vy-
váženú, pričom charakteristickým znakom ja snaha neprikloniť sa 
príliš ani na stranu silného atlanticizmu, ani na stranu „euroautono-
mizmu“.

Geografické priority MR sú jednoznačné a konštantné: Balkán, 
ukrajina. 

Česká republika
Inštitucionálne ciele: České strategické dokumenty jednoznač-

ne prezentujú zakotvenosť ČR v medzinárodných organizáciách, 
predovšetkým NAtO a EÚ. Na rozdiel od SR sa však za jedno-
značnú a viacnásobne deklarovanú prioritu považuje NAtO. 
Alianciu jednoznačne kladie pred EÚ aj vo formovaní bezpeč-
nostnej politiky, ako aj v prípade účasti na medzinárodných mi-
siách, pričom tieto faktory determinujú aj výstavbu a plánovanie 
ozbrojených síl. 

Geografické priority sú v prípade Českej republiky menej prezen-
tované ako inštitucionálne, kde dominuje NAtO, ale predsa existu-
jú: Balkán a východná Európa. 

Zahranično-politické a bezpečnostné priority štátov 
V4 – prax 

pri analýze „praxe“ treba začať s prezentovaním základných úda-
jov v troch oblastiach: diplomatické zastúpenie v prioritných regió-
noch a štátoch, dislokácia vojenských síl v zahraničí z geografického 
a inštitucionálneho pohľadu a distribúcia rozvojovej pomoci. 

pri prezentovaní údajov som sa sústredil na tie, ktoré majú výpo-
vednú hodnotu pre túto analýzu – preto som napríklad nezahŕňal 
subsaharskú Afriku alebo ďalšie regióny, resp. OBSE, ktoré ani v prí-
pade jedného stredoeurópskeho štátu nepredstavuje zahranično-po-
litickú prioritu. 

RÓBERT ONDREJCSÁK 13.
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Diplomatické zastúpenie stredoeurópskych štátov
(východná Európa a Balkán)

poľsko Maďarsko Česká
republika Slovensko

ukrajina x x x x (1)
Bielorusko x x x
Moldavsko x x (2) x
Bosna a Hercegovina x x x x (3)
Srbsko x x x x
Čierna Hora x x
kosovo x x x x
Macedónsko x x x
Albánsko x x x
Poznámky:
Kosovo – v toto prípade kvôli špecifickému postaveniu Kosova sme započítali aj 
oficiálne ZÚ aj „styčné úrady“.
Ukrajina – každý stredoeurópsky štát tam má veľvyslanectvo (ZÚ SR pôsobí aj ako 
kontaktné veľvyslanectvo NATO). 
MR má silné zastúpenie v európskych misiách v Moldavsku: ambasádor Kálmán Miz-
sei je Vysoký predstaviteľ EÚ a generál Ferenc Bánfi je vedúci misie EUBAM. 
Slovenský diplomat M. Lajčák je Vysoký predstaviteľ EÚ pre Bosnu a Hercegovinu 
Afganistan – špeciálny prípad: diplomatická prítomnosť nevyjadruje geografickú pri-
oritu zahraničnej politiky, ale angažovanosť v záujme politických a inštitucionálnych 
cieľov (NATO a strategické vzťahy s USA). 

Zdroje
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_CE-
8773F4B7AC9294C125705A0033D328_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/
WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_780F5BDA7592D0D6C12570D100610C67_SK&O-
penDocument=Y&LANG=SK&HM=118-SZZALL, (SK);
http://www.mfa.gov.pl/Polish,Missions,Abroad,2349.html (PL);
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/zu.asp?StaID={5D956424-0C0E-43A1-AC5F-B-
466B7E83EB7}&show=0 (CZ);
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kepviseletek/Magyar_kulkepviseletek_kulfol-
don/ (HU), 15. 10. 2008.

Prítomnosť stredoeurópskych štátov v zahraničných vojenských 
misiách 
Slovenská republika5 – celkom 524 vojakov v zahraničných misiách. 

Inštitucionálne: 
NATO	–	238	(Kosovo,	Afganistan),	t.j.	45	percent;	
EÚ	–	39	(Bosna	a	Hercegovina),	t.j.	7	percent;
OSN – 247 (Golanské výšiny a Cyprus), t.j. 47 percent. 
Geograficky (len priority): 
Balkán – 209, t.j. 40 percent. 

Poľsko6 – celkom 3 250 vojakov v zahraničných misiách.
Inštitucionálne: 

5 Podľa najnovších informácií 
bolo schválené zvýšenie počet-
ných stavov v misii NATO v Af-
ganistane na cca 250 a zruše-
ná bola slovenská účasť na misii 
OSN na Golanských výšinách. 
V celkovom percentuálnom 
hodnotení to zvýši váhu NATO 
a zníži váhu OSN, t.j. realizuje 
sa to v súlade s inštitucionálny-
mi prioritami, nerieši ale proble-
matiku participácie z pohľadu 
geografických priorít (Balkán). 
Počty podľa http://www.mosr.
sk/aktualny-pocet-vojakov-v-mi-
siach, 15. 10. 2008 (stav k 5. 
6. 2008).

6 Do konca roka 2008 plánuje 
Poľsko zvýšiť svoju participáciu 
v misii NATO v Afganistane 
zvýšiť na 1600, a participovať 
aj na ďalšej operácii EU v Čade 
s 400 vojakmi. Tieto zvýšenie 
prirodzene zvýšia aj podiel 
NATO a v menšej miere aj EU 
na celkovej participácii. Do kon-
ca roka 2008 sa podľa plánov 
stiahnu poľské sily z Iraku, čím 
sa zruší poľská participácia na 
koaličnej operácii pod vedením 
USA. 
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NATO	–	1	430	(Afganistan,	Kosovo),	t.j.	44	percent;	
EÚ	–	170	(Bosna	a	Hercegovina),	t.j.	5	percent;
OSN	–	750	(Libanon,	Golanské	výšiny),	t.j.	23	percent;	
koaličná operácia pod vedením uSA (Irak) – 900, t.j. 28 percent. 
Geograficky (len priority): vzhľadom na to, že hlavná geografická 
priorita poľskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (východná 
Európa) je z pohľadu nasadenia vojenských síl v súčasnosti irele-
vantná a medzi nástrojmi realizácie poľského vplyvu a záujmov do-
minujú nevojenské nástroje, geografický pohľad bude riešený v prí-
pade analýzy rozvojovej pomoci a diplomatického zastúpenia. 

maďarsko – celkom 1 040 vojakov v zahraničných misiách (HM 
Hu 2007)

Inštitucionálne:
NATO	–	714	(Afganistan,	Kosovo),	t.j.	69	percent;	
EÚ	–	195	(Bosna	a	Hercegovina),	t.j.	19	percent;
OSN – 102 (predovšetkým Cyprus), t.j. 10 percent. 
Geograficky (len priority): 
Balkán – 662, t.j. 64 percent. 

Česká republika – celkom 939 vojakov v zahraničných misiách7 
(Zahraniční 2008)

Inštitucionálne:
NATO	–	857	(Kosovo:	515,	Afganistan:	342),	t.j.	91	percent;	
EÚ	–	4	(Bosna	a	Hercegovina),	t.j.	0,5	percent;	
OSN	–	13	v	rôznych	pozorovateľských	misiách,	t.j.	1,5	percent;	
koaličná operácia v Iraku – 65, t.j. 7 percent. 
Geograficky (len priority): 
Balkán – 520, t.j. 55 percent. 

Rozvojová pomoc stredoeurópskych štátov
Poľsko (2007) – celkom 62 (v mil. pLN) (MSZ Rp 2008)

Hodnotenie podľa geografických priorít (partnerské krajiny):
východná Európa (ukrajina, Bielorusko, Moldavsko) – 45, t.j. 73 
percent;	
Balkán	–	0;	
Kaukaz	(Gruzínsko)	–	4	–	6,5	percent;	
Afganistan	–	8	–	13	percent;
ostatné krajiny – 5 percent. 

Sr – celkom pre programové a projektové krajiny (2007) 168, 744 
miliónov Skk (Slovakaid 2008) 

Hodnotenie podľa geografických priorít (partnerské krajiny):
Balkán – Srbsko (17 projektov), Čierna Hora (3 projekty) – 101 
miliónov, t.j. 60 percent. + 2 projekty pre Macedónsko, čo ďalej 

7 Počty podľa http://www.
army.cz/scripts/detail.php?p-
gid=69, 15. 10. 2008.
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zvyšuje	váhu	Balkánu;	
východná Európa: ukrajina a Bielorusko – po tri projekty + 2 pro-
jekty	pre	Moldavsko;
ostatné krajiny – 7 projektov. 

maďarsko – 388 mil. HuF (2006) (kM Hu 2008) 
Hodnotenie podľa geografických priorít (partnerské krajiny): ku 
konkrétnym číslam sa mi nepodarilo dopracovať. V drvivej väčši-
ne prípadov sa deklaruje jednoznačná priorita pre Balkán (Bosna 
a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko). Nemám však k dispozícii 
konkrétne čísla, aby som vedel posúdiť distribúciu maďarskej roz-
vojovej pomoci. 

Čr – 77,2 mil. uSD pre bilaterálne aktivity v roku 2006 (48 percent 
z celkovej sumy 160,9 mil. uSD8) 

Hodnotenie podľa geografických priorít (partnerské krajiny):
Irak	–	10,	t.j.	13	percent;
Srbsko,	Čierne	Hora,	Bosna	a	Hercegovina	–	8,1,	t.j.	10,5	percent;
Ukrajina,	Bielorusko	–	4,9,	t.j.	6	percent;
Afganistan – 3,1, t.j. 4 percent. 

Závery – silné a slabé stránky jednotlivých 
stredoeurópskych štátov, resp. súlad medzi 
deklarovanými strategickými cieľmi a praxou 

Poľsko 
Spomedzi všetkých stredoeurópskych štátov má poľsko najvyššie 

percento z celkových nasadených síl v zahraničí v koaličnej operácii, 
t.j. v operácii, ktorá je spojená predovšetkým so strategickým partner-
stvom s uSA. Okrem Českej republiky, ktorá má 7 percent svojich 
síl v zahraničí v koaličnej operácii v Iraku, tam ďalšie stredoeurópske 
krajiny zastúpenie nemajú. Skutočnosť, že viac ako štvrtina poľských 
síl (28 percent) je dislokovaných práve v tejto operácii, poukazuje 
na strategickú dôležitosť poľsko-amerických vzťahov pre Varšavu. 
Na druhej strane má poľsko podľa súčasných plánov ukončiť svoju 
prítomnosť v Iraku do konca roka 2008, čo pravdepodobne súvi-
sí so zahraničnopolitickou líniou súčasnej poľskej vlády D. tuska, 
ktorá na rozdiel od predchádzajúcej kaczyńského vlády pristupuje 
k poľsko-americkým vzťahom relatívne opatrnejšie (to ale nevylu-
čuje strategický charakter vzťahov s uSA a jednoznačnú prioritu pre 
„americkú“ a „atlantickú“ opciu v bezpečnostnej a čiastočne aj v za-
hraničnej politike). podobná je situácia v súvislosti s s poľskou účas-
ťou v americkom protiraketovom systéme9. Samozrejme tento prí-
stup má svoje limity, t.j. nikto z poľských vládnych politikov nemieni 

8 Podľa http://www.mzv.cz/
servis/soubor.asp?id=27046, 
15. 10. 2008.

9 Podrobnejšie viď príspevok 
B. Górka-Winter.
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oslabiť strategické partnerstvo s uSA. Navyše sa plánované zrušenie 
poľských síl v Iraku realizuje paralelne s dôrazným zvýšením poľskej 
prítomnosti v Afganistane zo súčasných 1 000 na 1 600 do konca 
roka 2008. týmto krokom sa až tri štvrtiny poľských síl v zahraničí 
presunú pod velenie NAtO a čo je ešte dôležitejšie, väčšina týchto 
síl bude dislokovaná v operácii, ktorá pre Spojené štáty predstavuje 
absolútnu prioritu. Z tohto dôvodu teda je možné vyhlásiť, že poli-
tické „body“, ktoré poľsko stratí v uSA stiahnutím svojich síl z Iraku, 
budú vo veľkej miere získané späť participáciou na operácii NAtO 
v Afganistane a tiež súhlasom s umiestnením dôležitých elementov 
amerického protiraketového systému. 

Zaujímavé je aj porovnanie podielu síl v operáciách NAtO verzus 
Európska únia: 44 percent pod velením NAtO, kým len 5 percent 
pod egidou EÚ. Znamená to, že napriek menším posunom v poľskom 
strategickom myslení – v zmysle väčšej úlohy EÚ v bezpečnostnej 
politike – aliancia stále ostáva primárnym fórom pre realizáciu poľ-
skej bezpečnostnej politiky. EÚ je ešte stále vnímaná ako nástroj pre 
„dobiehanie“ hospodárskej úrovne západoeurópskych štátov a nie 
ako reálny bezpečnostný aktér v medzinárodných vzťahoch. 

Vidíme, že poľsko má de facto diplomatické zastúpenie v každom 
štáte na Balkáne a vo východnej Európe, čo však súvisí vo veľkej mie-
re s rozsiahlosťou poľskej zahraničnej služby a relatívnou veľkosťou 
poľska ako štátu. Geografické rozloženie poľskej rozvojovej pomoci 
ukazuje dominantný podiel východnej Európy – 73 percent + 6,5 
percent pre kaukazskú oblasť – čo poukazuje predovšetkým na poľ-
ské vnímanie celého východoeurópskeho a čiernomorského regi-
ónu ako oblasť priority číslo 1 (so silným dôrazom na Gruzínsko 
v kaukazskej oblasti). 

Z týchto údajov vyplýva, že existuje pomerne vysoká miera zho-
dy medzi deklarovanými poľskými zahraničnopolitickými priorita-
mi a poľskými praktickými krokmi: strategické partnerstvo s uSA 
v	bezpečnostnej	politike;	jednoznačná	prevaha	NATO	nad	EÚ	a	sil-
né záujmy vo východnej Európe a čiastočne aj v kaukazskej oblasti. 

Slovenská republika 
Spomedzi všetkých štátov V4 má SR najmenej zastupiteľských 

úradov (jún 2008) v „prioritných regiónoch“: chýbajú ZÚ v Mol-
davsku, Čiernej Hore, Albánsku a Macedónsku. Vzhľadom na sku-
točnosť, že SR neuznáva kosovo ako samostatný štát, v prištine 
nefunguje diplomatické zastúpenie na úrovni veľvyslanectva. Súvi-
sí to čiastočne so skutočnosťou, že SR ako najmenší štát v regióne 
disponuje obmedzenejšími prostriedkami a preto má menej úradov 
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v zahraničí. treba ale dodať, že na jednej strane SR nemá zastúpenie 
v štátoch, ktoré ležia v regiónoch, ktoré sú z hľadiska slovenských za-
hraničnopolitických záujmov najexponovanejšie, a na druhej strane 
existujú slovenské zastupiteľstvá tam, kde si to geografické priority 
nevyžadujú – pravdepodobne to súvisí s deklarovanou „ekonomic-
kou dimenziou“ zahraničnej politiky10. Neprítomnosť SR v niekto-
rých – najmä balkánskych – štátoch sa však vo veľkej miere kompen-
zuje skutočnosťou, že slovenský diplomat Miroslav Lajčák je Vysoký 
predstaviteľ EÚ pre Bosnu a Hercegovinu, čo môže posilniť relatív-
nu diplomatickú váhu SR v regióne. 

Veľkú zhodu medzi deklarovanými geografickými prioritami 
a skutočnosťou je možné identifikovať v prípade distribúcie rozvo-
jovej pomoci: z celkovej sumy išlo až 60 percent do Srbska a Čier-
nej Hory, plus ďalšie dva projekty do Macedónska, čo potvrdzuje 
absolútnu prioritu pre Balkán. podobný výsledok získame analýzou 
počtov, t.j. z celkového počtu 37 projektov sa 22 realizuje na Balkáne 
a 8 vo východnej Európe (samozrejme okrem pomeru ceny a počtu 
projektov by bolo vhodná aj kvalitatívna analýza dopadu jednotli-
vých projektov, to však už presahuje rámec tejto analýzy). 

Oveľa menší súlad medzi deklarovanými cieľmi a realitou zistí-
me pri pohľade na jednotlivé vojenské misie v zahraničí. Napriek 
jednoznačne deklarovanej geografickej priorite – Balkán – je len 40 
percent z celkového počtu vojakov v zahraničných misiách disloko-
vaných na Balkáne, čo je najnižšie číslo spomedzi všetkých stredo-
európskych štátov (okrem poľska, ktoré však Balkán ako geografickú 
prioritu zahraničnej a bezpečnostnej politiky nedeklarovalo). 

podobný problém zistíme pri pohľade na inštitúcie, pod ktorý-
mi sú slovenskí vojaci nasadzovaní v zahraničných operáciách. Níz-
ky podiel operácií EÚ je spoločným prvkom štátov V4, s výnimkou 
Maďarska. 45-percentný podiel operácií NAtO je ešte porovnateľ-
ný s poľskom (ktoré to kompenzuje účasťou v Iraku), ale je to oveľa 
menej ako má ČR a MR (91 resp. 69 percent). unikátne však je, že 
najväčší počet slovenských vojakov v zahraničí je ešte stále nasadený 
pod egidou OSN (47 percent), a to v oblastiach, ktoré vôbec nesúvi-
sia s geografickými prioritami SR11. Navyše keď spočítame počty, kto-
ré pokrývajú inštitucionálne priority SR – NAtO a EÚ – zistíme, že 
tieto priority dávajú len niečo cez polovicu celkových síl v zahraničí. 
Na základe týchto faktorov je možné vyhlásiť, že v prípade nasadenia 
ozbrojených síl SR v zahraničí ani geografické ani inštitucionálne (de-
klarované) priority nekorešpondujú v súčasnosti s reálnym stavom. 

k tejto problematike však treba dodať, že na základe najnovších 
informácií sa má zvýšiť podiel operácií NAtO (zvýšenie účasti v Af-

10 Deklaratívna rovina zahra-
ničnej politiky a slovný dôraz 
kladený na Balkán nemusia byť 
podložené takými praktickými 
krokmi, aké by sa žiadalo po-
zorovateľovi vidieť. Svoj (per-
formatívny) účel – symbolické 
upevnenie predstavy Slovenska 
ako „suverénneho štátu“ a „me-
dzinárodnopolitického aktéra“ 
– spĺňa aj bez nich, a to vytvo-
rením „agendy“ na „riešenie“ 
pre byrokraciu, „regiónu“ na 
deklarovanie „záujmu“ pre po-
litické špičky, a „témy“ pre „mé-
diá“ a pospolitý ľud. Navyše 
je rozdiel medzi prítomnosťou 
a neprítomnosťou slovenského 
zastupiteľského úradu v nejakej 
krajine na Balkáne či v Afrike 
ľahko pominuteľný – pozn. Ľu-
bomír Lupták.

11 No súvisia s ťažkosťami spre-
vádzajúcimi prípadné snahy 
o ukončenie pôsobenia v misii 
OSN, v ktorej Slovensko v čase 
nadšeného snaženia o integrá-
ciu do NATO a pomečiarovské-
ho predstierania „štandardnos-
ti“ a „zodpovednosti“ prevzalo 
dominantnú úlohu, teda na 
Cypre. Toto gesto má, zdá sa, 
o čosi dlhšie trvanie – no misia 
na Cypre vraj slúži slovenským 
vojakom dobre ako jazykový 
kurz a prípravka na „skutočné“ 
misie – pozn. Ľubomír Lupták.
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ganistane) a znížiť podiel OSN (zrušenie účasti na Golanoch). Stále 
to ale nerieši problematiku nízkeho pomeru misií na Balkáne (40 
percent), čo poukazuje na pretrvávajúci nesúlad medzi deklarovaný-
mi oficiálnymi prioritami a praxou. 

Z tohto prehľadu vyplýva, že zhoda medzi praxou a deklarovaný-
mi záujmami je v prípade SR diferencovaná: v kategórii rozvojovej 
pomoci existuje vysoká miera zhody, v diplomatickom zastúpení už 
menšia – čo ale súvisí aj s obmedzenými prostriedkami SR v porov-
naní s ďalšími štátmi V4 – a v prípade vojenských síl v zahraničí je 
táto zhoda ďaleko najmenšia. 

Česká republika
Distribúcia českej rozvojovej pomoci je z geografického pohľadu 

veľmi diferencovaná/diverzifikovaná. Východná Európa a Balkán, t.j. 
najbližšie geografické priority zaujímajú 2. a 3. miesto medzi recipient-
mi, kým na prvom mieste sa nachádza Irak a na štvrtom Afganistan. 
Distribúcia českej rozvojovej pomoci sa viac ako na geografické prio-
rity orientuje na oblasti a štáty, kde je ČR vojensky silne prítomná. 

Diplomatická prítomnosť ČR v prioritných regiónoch je porov-
nateľná s podobne veľkým Maďarskom: obom štátom „chýba“ jedno 
veľvyslanectvo, v prípade ČR v Čiernej Hore. 

Z pohľadu súvislosti medzi geografickými prioritami a nasade-
ním českých síl v zahraničí zaujíma Česká republika druhé miesto 
v rámci V4 – až 55 percent síl v zahraničí je dislokovaných na Bal-
káne. popri poľsku je ČR jediným stredoeurópsky štátom s reálnou 
vojenskou prítomnosťou v Iraku – 7 percent síl je nasadených v ko-
aličnej operácii. 

unikátny je však veľmi vysoký, viac ako 90 percentný podiel čes-
kých síl v operáciách pod egidou NAtO. Žiadny iný stredoeurópsky 
štát nemá porovnateľné údaje. polpercentné zastúpenie operácií EÚ 
jednoznačne deklaruje, aké miesto má v Českej republike Európska 
únia ako bezpečnostný aktér. 

Celkové hodnotenie: v kategórii zastupiteľských úradov má ČR 
solídne pokrytie regiónu, v nasadení vojakov v zahraničí je zhoda 
deklarovaných cieľov a praxe veľmi vysoká (možno už aj na úkor 
EÚ), kým v prípade rozvojovej pomoci je dosiahnutý pomer/po-
mery výsledkom mierne odlišnej koncepcie distribúcie rozvojovej 
pomoci. 

Maďarsko
Sieť zastupiteľských úradov MR je de facto zhodná s Českou re-

publikou – chýbajúce jedno veľvyslanectvo v Bielorusku. 
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Spomedzi všetkých štátov V4 má Maďarsko najvyšší pomer síl 
nasadených v zahraničí na Balkáne, takmer dve tretiny. poukazuje to 
na najvyššiu mieru zhody vo V4 medzi deklarovanými geografický-
mi prioritami a praxou (samozrejme len na úrovni síl v zahraničných 
operáciách). keď tú istú kategóriu hodnotíme z pohľadu inštitucio-
nálnych priorít, zistíme, že aj v prípade Maďarska dominuje NAtO 
(viac ako dve tretiny síl v zahraničí pod egidou aliancie), OSN je za-
stúpené desiatimi percentami. Čo je ale najzaujímavejšie, v regióne 
má Maďarsko najvyšší podiel v misiách pod velením Európskej únie 
(takmer pätina). Súvisí to s dvoma faktormi: po prvé, špecifická línia 
maďarskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, zameraná na čo naj-
vyššiu miery balansu medzi NAtO a EÚ – vnímanie EÚ ako aktéra 
v medzinárodných vzťahoch je v strednej Európe pravdepodobne 
najintenzívnejšie v maďarskom strategickom myslení. Súvisí to však 
aj s s celkovým „soft-atlanticizmom“ Maďarska, ktorý determinuje 
myslenie veľkej časti odbornej aj politickej elity MR. po druhé, MR 
má spomedzi stredoeurópskych štátov najsilnejšie vojenské zastúpe-
nie v misii EÚ v Bosne a Hercegovine (195 vojakov), čo však mini-
málne tak ako s inštitucionálnymi prioritami súvisí aj s geografický-
mi prioritami a dôrazom na silnú prítomnosť na Balkáne. 

Celkovo sa dá povedať, že prezentované údaje sú v súlade s naj-
dôležitejšími deklarovanými zahraničnopolitickými a bezpečnost-
no-politickými cieľmi Maďarska: silná prítomnosť na Balkáne (dip-
lomaticky, vojensky aj v oblasti rozvojovej pomoci) a čo najvyššia 
miera rovnováhy medzi NAtO a EÚ12.
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abstract
Corruption is among the most serious problems encountering most countries of the European union. 
It presents serious danger for purity of public life, violates ethic and legal norms, i.e. the essence of 
democracy. Struggle against corruption should be a priority for each country including the Slovak 
Republic. to be successful in this field, we must realize the importance of international cooperation, 
especially regarding Visegrad countries. Exchange of information, knowledge and experience, compa-
rison of existing legal conditions, and prevention and repression activities in each Visegrad country 
may bring certain improvements to our situation. Although there are some persistent problems, regio-
nal cooperation in Central Europe seems to have substantial value.

Keywords
Corruption, control of corruption, prevention and repression, Visegrad Group, regional cooperation, 
international cooperation
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KorUPCIa Vo VYBRAnÝCH ŠTáToCH 
STrEDoEUrÓPSKEHo rEGIÓnU a JEJ 
moŽnÝ DoPaD na BEZPEČnoSTnÚ 
PoLITIKU SLoVEnSKEJ rEPUBLIKY

Úvod

Starobylé maďarské mesto Vyšehrad (maď. Visegrád) bolo sved-
kom niekoľkých dôležitých historických udalostí. V roku 1335 bolo 
miestom, kde sa stretli uhorský, český a poľský kráľ, aby sa dohodli 
na vzájomnej spolupráci v oblasti politiky a obchodu a o 656 rokov 
neskôr aj miestom podpísania dokumentu upravujúceho vzájomnú 
spoluprácu ČSFR, poľska a Maďarska. Dňa 15. 2. 1991 tak vzniklo 
oficiálne zoskupenie troch postkomunistických stredoeurópskych 
krajín, ktoré majú veľa spoločného. Či už išlo o spoločnú históriu, 
náboženské a kultúrne tradície, mentalitu obyvateľstva, všetko pod-
porené ich geografickou polohou priamo v strede Európy, až po no-
vodobé udalosti spojené s pádom totalitných režimov a so snahami 
začleniť sa do existujúcich európskych štruktúr. V roku 1993 sa sku-
pina zmenila na Vyšehradskú štvorku a dôvodom tejto transformá-
cie bolo rozdelenie ČSFR na dva suverénne štáty. 

podľa pôvodného dokumentu boli proklamovanými cieľmi tejto 
skupiny: 
•	 obnova	štátnej	suverenity,	demokracie	a	slobody,
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•	 likvidácia	 všetkých	 existujúcich	 spoločenských,	 ekonomických	
a duchovných pozostatkov totalitného systému, 

•	 vybudovanie	parlamentnej	demokracie,	moderného	právneho	štá-
tu, dodržovanie ľudských práv a základných slobôd, 

•	 vytvorenie	moderného	tržného	hospodárstva,
•	 plné	zapojenie	sa	do	európskeho	politického,	hospodárskeho,	bez-

pečnostného a právneho systému (V4 1991). 
práve spoločná minulosť, súčasnosť reprezentovaná rovnakými 

problémami a snaha o spoločnú budúcnosť – rozvoj stredoeurópske-
ho regiónu – sú dôvodmi, prečo skupina krajín V4 existuje dodnes, 
napriek tomu, že väčšinu cieľov, ktoré si stanovila, sa im už podarilo 
naplniť. Za pravdepodobne najvýznamnejší triumf možno považo-
vať úspešnú integráciu krajín V4 do EÚ, ktorá bola zavŕšená v máji 
2004. týmto však spoločné snaženie zďaleka nekončí. Spoločenská, 
politická, ekonomická, ako aj bezpečnostná situácia permanentne 
vyvoláva potrebu neustále pracovať na zvyšovaní životnej úrovne 
obyvateľstva, aby bola porovnateľná s ostatnými západoeurópsky-
mi krajinami, ako aj na úrovni demokratizačných procesov u nás 
a v okolitých štátoch. V tomto prípade sa to osobitne týka štátov, 
ktoré sa rozhodli začleniť do EÚ, resp. sa už začlenili, pričom v ich 
režime sú ešte registrované pozostatky totalitného systému (ukraji-
na, Moldavsko, Bielorusko, Rumunsko, Bulharsko, štáty západného 
Balkánu a pod.).

Z bezpečnostného hľadiska sa v súčasnosti javí ako mimoriad-
ne závažný fenomén korupcia v štátnej a verejnej správe. korupcia 
podkopáva zásady moderného právneho štátu, narúša základné ľud-
ské práva a slobody, demokraciu v pravom zmysle slova. Je problé-
mom, ktorý trápi nielen SR, ale aj iné postkomunistické krajiny či 
ostatné západné veľmoci. uvedené skutočnosti boli s mimoriadnou 
pozornosťou sledované a eliminácia ich vplyvu bola jedným zo zá-
kladných kritérií pre vstup krajín do EÚ. Je to zrejmé z hodnotiacich 
správ Európskej komisie (Ek), v ktorých bola hodnotená príprava 
kandidátskych krajín na členstvo do EÚ (vrátane krajín V4). Vyslo-
vené námietky k úrovni korupcie sa stali dôvodom na vážne znepo-
kojenie, ktoré je možné eliminovať aj skvalitňovaním medzinárod-
nej spolupráce. 

potreba užšej medzinárodnej spolupráce politického a bezpeč-
nostného charakteru je jednou z podmienok, ako vytvoriť relatívne 
bezpečný európsky priestor. Absolútne bezpečný európsky priestor 
je síce snom EÚ, no má značne utopický podtext. preto by sa EÚ 
mala snažiť dosiahnuť takú úroveň bezpečia, ktorá by sa čo najviac 
približovala k ideálu. Z tohto uhla pohľadu možno vzájomnú spo-



211

MONIKA HULLOVÁ 14.

luprácu medzi krajinami V4 vnímať výrazne pozitívne aj s ohľadom 
na boj proti trestnej činnosti korupčného charakteru, resp. kontrolu 
tohto fenoménu.1 Zdá sa, že z pohľadu medzinárodnej spolupráce 
je to možné realizovať výmenou informácií, skúseností a poznatkov, 
vzájomnou komparáciou existujúcich systémov a nástrojov kontroly 
korupcie (aj v rámci krajín V4), ktorými je možné nájsť efektívny 
model aplikovateľný vo všetkých štátoch EÚ. 

V mojom príspevku som sa rozhodla komparáciou načrtnúť kon-
krétne prístupy k eliminácii korupcie v krajinách V4. Na tomto mies-
te sa priam ponúkajú viaceré podmieňujúce otázky: „prečo by sme 
sa mali prednostne orientovať práve na krajiny V4? Nebolo by vhod-
nejšie čerpať predmetné „know-how“ od ostatných štátov v rámci 
(ale aj mimo) EÚ? Ak áno, od všetkých v rovnakej miere, alebo je 
potrebné vyselektovať niektoré z nich?“ potenciálnych odpovedí je 
viac, ale niektoré skutočnosti je potrebné zdôrazniť. V prvom rade 
to, že podpora medzinárodnej spolupráce v rámci V4 neneguje mož-
nosť spolupráce s inými štátmi. Na druhej strane môže spolupráca 
v rámci V4 mať, vzhľadom na analogické podmienky u jednotlivých 
členov, výrazne špecifický charakter odzrkadľujúci sa aj v jej výsled-
koch. Možno len apelovať na všetky krajiny V4, aby využili to, čo nás 
spája, proti tomu, čo nás rozdeľuje, a v tejto súvislosti je separujúci 
účinok korupcie ako negatívneho celosvetového fenoménu viac než 
badateľný. 

Korupcia v Českej republike 

predstavitelia ČR si priznávajú nedostatočnú razanciu v postupe 
proti korupcii. prvá správa o korupcii v ČR, zostavená vládou v roku 
2002, uvádza ako najvýznamnejšie problémy úplatkárstvo v štátnej 
sfére a podvody v podnikateľskom sektore. korupcia podľa tejto 
správy ovplyvňuje činnosť administratívy, polície (predovšetkým 
v dopravnej oblasti a oblasti prisťahovalectva), zdravotníctva, súd-
nictva a spravodajskej služby (Sedlák – Záborský 2003).

predpokladaná dynamika trestnej činnosti korupcie má na-
rastajúci charakter, aj keď podľa štatistík Ministerstva vnútra 
ČR nemožno hovoriť o závratných číslach. pre ilustráciu možno 
uviesť časové rozpätie rokov 1994-2004. Z dostupných údajov 
je zrejmé, že v priebehu spomenutých desiatich rokov došlo ku 
každoročnému priemernému nárastu zistených trestných činov 
len o 10 prípadov (spolu bol zaznamenaný nárast o 93 prípadov 
na konečných 287). Vzhľadom na predpokladaný vysoký stupeň 
latencie však nemožno hovoriť o informáciách, ktoré by odrážali 

1 Pod kontrolou korupcie mož-
no rozumieť udržiavanie jej 
úrovne na hladine tolerovateľ-
nej štátom a spoločnosťou.
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reálny stav. Situácia v SR bola v tom čase obdobná, Úrad boja 
proti korupcii evidoval 207 vyšetrovacích spisov týkajúcich sa 
korupcie. Naproti tomu, ak by sme chceli hodnotiť efektívnosť 
celého procesu vrátane počtu takto odsúdených páchateľov, čísla, 
ku ktorým by sme dospeli, by boli ešte o čosi menej priaznivé. 
V roku 1994 bola návratnosť procesu vyjadrená pomerom ziste-
ných trestných činov a odsúdených páchateľov len 46 % a v roku 
2004 len 33 %. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že používanie 
ofenzívnejších metód policajnej práce reprezentovaných napr. aj 
inštitútmi agenta provokatéra a korunného svedka by mohli pri-
spieť k zlepšeniu stavu. tým však nebolo naznačené, že situácia 
v SR je v dôsledku takejto činnosti výrazne lepšia. Opätovne to 
možno potvrdiť štatistickými údajmi, kde v roku 2004 bola v SR 
návratnosť procesu (vyjadrená pomerom zistených trestných či-
nov a odsúdených páchateľov) len 28 %, čo je ešte nižšie číslo ako 
dosiahla ČR (len 66 prípadov z pomedzi 244 bolo právoplatne 
odsúdených) (Hullová 2008).

Čo sa týka vnímania korupcie občanmi ČR, podľa prieskumov 
transparency International je na tom Česko v porovnaní so Slo-
venskom lepšie. A hoci prieskumy verejnej mienky ešte nemusia 
hovoriť o reálnej situácii, vzhľadom na renomovanosť spomenutej 
mimovládnej organizácie medzinárodných rozmerov možno ho-
voriť o reliabilných tvrdeniach. V roku 2007 bola ČR na 41. mieste 
(Corruption	Perception	Index	–	CPI	–	dosahoval	5,2;	čím	je	index	
bližšie k číslu 10, tým je daná oblasť z korupčného hľadiska vnímaná 
ako čistejšia) a SR na 49. mieste (CpI 4,9) (tI 2007). Rozdiely síce 
nie sú markantné, napriek tomu však rozdielmi sú, a v tomto ohľade 
je ČR pre nás vzorom. Skutočným a nielen proklamovaným cieľom 
nás všetkých je dosiahnuť čo najčistejšie a najtransparentnejšie fun-
govanie štátu.

Čo sa týka perspektív boja proti korupcii v ČR je podľa Stratégie 
vlády v boji proti korupcii na obdobie rokov 2006 až 2011 vládny 
postup postavený na 3 pilieroch: prevencii, transparentnosti a po-
stihu. podstata prevencie spočíva predovšetkým v minimalizácii 
štátnej regulácie, zjednodušení legislatívy, odstránení byrokracie, 
znížení prostriedkov prerozdeľovaných štátom a zefektívnení kon-
troly ich čerpania, zavedení protikorupčnej výchovy na školách 
a vytváraní protikorupčnej atmosféry aj prostredníctvom médií. 
transparentnosť alebo priehľadnosť procesov verejnej správy je 
tiež jedným z veľmi dôležitých nástrojov kontroly korupcie a mož-
nosť ako tento cieľ dosiahnuť zahŕňa o. i. sprehľadnenie čerpania 
verejných finančných prostriedkov, verejných súťaží a dražieb a in-
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formovanosť obyvateľov. V nadväznosti na prvé dva spomenuté 
piliere má svoje opodstatnenie aj tretí pilier reprezentovaný „po-
stihom“ v zmysle zefektívnenia právnych a inštitucionálnych mož-
ností ako páchateľovi korupcie preukázať vinu a spravodlivo ho 
potrestať. patrí tu aj zvýšenie trestných sadzieb, vyvodenie zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú takýmto postupom či zákaz činnosti 
(Vláda ČR 2006).

trestné sadzby za trestné činy prijímania úplatku, podplácania 
a nepriamej korupcie sa pohybujú od 6 mesiacov do 8 rokov v zá-
vislosti od druhu skutku a jeho spoločenskej závažnosti, pričom 
najvyššia trestná sadzba môže byť páchateľovi uložená v prípade 
prijatia úplatku veľkého rozsahu, čo podľa českého právneho po-
riadku je suma presahujúca 5 mil. CZk. právny poriadok SR za 
trestný čin korupcie pripúšťa uloženie ďaleko prísnejších trestov, 
napr. pri prijímaní úplatku zahraničným verejným činiteľom môže 
tejto osobe súd uložiť trest odňatia slobody až do výšky 15 rokov. 

ČR má, čo sa týka širších historických, politických, sociálnych, 
kultúrnych, geografických a iných súvislostí, k SR veľmi blízko a aj 
to je zrejme jeden z dôvodov podporujúcich myšlienky medziná-
rodnej spolupráce na úseku kontroly korupcie. Načrtnuté súvis-
losti sú v kontexte kontroly korupcie výrazom relevancie takejto 
spolupráce. poznanie existujúcej štruktúry systému kontroly ko-
rupcie v ČR, jej inštitucionálnych a právnych subsystémov, je tiež 
jednou z možností ako nájsť národným aj medzinárodným spolo-
čenstvom akceptovateľný model postupu.

Za výsostne represívnu zložku štátu, ktorá sa zaoberá odhaľova-
ním, objasňovaním a vyšetrovaním korupcie, možno v podmien-
kach ČR považovať Útvar pre odhaľovanie korupcie a finančnej 
kriminality Služby kriminálnej polície a vyšetrovania. 

V porovnaní s jeho slovenským ekvivalentom, t. j. Úradom boja 
proti korupcii, majú obidva útvary celorepublikovú pôsobnosť 
a okrem trestných činov korupcie sa zameriavajú aj na závažnej-
šie prípady trestnej činnosti páchanej v ekonomike. V prípade SR 
je špecifikom tohto úradu aj jeho výberová právomoc, čo zname-
ná, že útvar sa v prípade potreby môže rozhodnúť (vybrať), či sa 
bude zaoberať aj inými trestnými činmi, ktoré nemusia mať nutne 
ekonomický resp. korupčný charakter. Môže ísť o trestnú činnosť 
páchanú kriminálnymi skupinami,2 verejnými činiteľmi, štátnymi 
úradníkmi a funkcionármi a iné trestné činy, ktoré sú vo vecnej 
príslušnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu. 

V tejto súvislosti vzniká dilema, či sú tieto inštitúcie zriade-
né v súlade s Ústavou SR a medzinárodným právom. Z diskusií na 
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2 Pod pojmom kriminálne skupi-
ny možno podľa § 129 Trestné-
ho zákona (NR SR, 2005) chá-
pať organizovanú, zločineckú 
a teroristickú skupinu. 
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slovenskej politickej scéne a v právnických kruhoch vychádzajú na 
povrch nejednotné (v mnohých prípadoch až extrémne rozdielne) 
názory. Najvážnejším argumentom, ktorý na verejnosti rezonuje 
proti zriadeniu týchto inštitúcií, je nepriame akceptovanie korupcie 
v polícii, prokuratúre a justícii v protiklade so snahou chrániť samot-
ných sudcov a prokurátorov riešiacich závažné kauzy pred možným 
ovplyvnením zo strany organizovaného zločinu, či už formou násilia, 
hrozieb násilia, alebo poskytnutím úplatkov. Spojovacím článkom 
oboch názorových smerov je úsilie spoločnosti chrániť spravodli-
vosť, zákonnosť a nestrannosť súdneho procesu, ktorý je zárukou 
každého právneho štátu.

Medzi ďalšie argumenty proti patrí aj finančná náročnosť, 
ktorá je v porovnaní s bežným súdnictvom predimenzovaná. 
Na druhej strane, medzi prevažujúce argumenty zástancov patrí 
efektívnosť, no predovšetkým rýchlosť trestného konania, ktorá 
je v porovnaní s fungovaním bežnej justície niekoľkonásobne 
vyššia. pružnosť procesu, nadštandardná spolupráca s prokurá-
tormi a sudcami, ktorá je v prípade preukazovania skutku viac 
ako dôležitá, najmä čo sa týka schvaľovania použitia prostried-
kov operatívno-pátracej činnosti (napr. agenta, sledovania osôb 
a vecí), je pracovníkmi úradu často hodnotená vysoko pozitívne. 
Riešení na prezentované protichodné názory sa ponúka viacero, 
ale podľa môjho názoru by situáciu mohla vyriešiť aj zmena v or-
ganizačnej štruktúre týchto inštitúcií vrátane zmeny názvu (napr. 
prokuratúra by mohla byť samostatnou súčasťou krajskej proku-
ratúry s tzv. výberovou právomocou a užším zameraním na otáz-
ky organizovanej trestnej činnosti).

ČR nedisponuje špeciálnou justíciou, no podľa dostupných 
informácií v blízkej budúcnosti uvažujú o jej zriadení (Sedlák 
– Záborský 2003). Aj posledná hodnotiaca správa Európskej 
komisie o ČR mala určité výhrady k činnosti a rýchlosti súdov 
a upozorňovala na existujúce prieťahy v súdnom konaní (Sedlák 
– Záborský 2003) 

Medzi ďalšie odlišnosti, ktoré sa odzrkadľujú v spôsobe od-
haľovania, objasňovania, vyšetrovania a preukazovania skutkov 
korupčného charakteru možno zaradiť aj absenciu, v našich pod-
mienkach už osvedčených inštitútov, korunného svedka a tzv. 
aktívnej činnosti agenta, laicky a nesprávne označovaného ako 
agenta provokatéra. uplatnenie korunného svedka možno vidieť 
predovšetkým v nadväznosti na zefektívnenie postupu orgánov 
činných v trestnom konaní na úseku boja proti závažnejším, orga-
nizovaným formám trestnej činnosti. poskytnutím určitých vý-
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hod možno motivovať osoby, ktoré sa istým spôsobom kriminál-
ne aktivizujú, k spolupráci s políciou, prokuratúrou a justíciou na 
tomto úseku. Na druhej strane, význam aktívnej činnosti agenta 
spočíva v tom, že podľa našej právnej úpravy možno po splnení 
zákonných podmienok3 beztrestne ponúknuť úplatok, hoci za 
iných podmienok by išlo o návod na spáchanie trestného činu 
prijímania úplatku, resp. o trestný čin podplácania. Ďalší rozdiel 
v súvislosti s agentom je ten, že v našich podmienkach môže byť 
pri odhaľovaní trestného činu korupcie a usvedčovaní jeho pá-
chateľov agentom aj civilná osoba, nielen policajt. Je zrejmé, že 
v mnohých prípadoch sa tento inštitút vo všetkých spomenu-
tých súvislostiach javí ako veľmi účinný a pravdepodobne aj to 
bol jeden z dôvodov, prečo sa vláda ČR vo svojej prezentovanej 
Stratégii boja proti korupcii (Vláda ČR 2006) snažila do právnej 
úpravy zapracovať zmeny umožňujúce využívanie inštitútu „pro-
ti korupčného agenta“ a rovnako aj „korunného svedka“. 

Korupcia v Poľskej republike

korupcia v poľskej republike je naozaj vážnym problémom, kto-
rý si zasluhuje zvýšený záujem zo strany kompetentných orgánov. 
Dôkazom uvedomenia si vážnosti situácie je aj deklarovaná snaha 
o zvýšenie aktívneho prístupu pri riešení korupcie, podpora represie 
a sprísnenie súdneho konania avizovaného ministrom spravodlivos-
ti poľskej republiky. 

V neposlednom rade aj samotné štatistiky bezpečnostných zlo-
žiek hovoria o nepriaznivej situácii v poľsku rečou jasných čísel. Od 
roku 1999 došlo k niekoľkonásobnému nárastu (približne 4,5-ná-
sobnému) počtu trestných činov korupcie. Napríklad podľa do-
stupných štatistických informácií bolo v roku 1999 zistených 1 349 
trestných činov korupcie a v roku 2005 až 6 096 trestných činov. 
Samozrejme, že je potrebné brať do úvahy rozlohu štátu a počet 
obyvateľov pri posudzovaní miery korupcie. pre názornejšiu ilustrá-
ciu, verifikáciu tvrdenia a naznačenie problému v hrubých rysoch 
a súvislostiach možno uviesť komparáciu štatistických ukazovateľov 
bezpečnostných zložiek na úseku korupcie v roku 2004.4 kým v SR 
(ktorá je cca 6,4-krát menšia ako poľsko a počet obyvateľov je cca 
7-krát menší ako v poľsku) bolo zistených 207 trestných činov ko-
rupcie (čo je cca 21-krát menej ako v poľsku) a v ČR bolo v rovna-
kom období (ČR je cca 4-krát menšia ako poľsko, počet obyvateľov 
je cca 3,8-krát menší ako v poľsku) zistených 287 trestných činov 
korupcie (čo je cca 14,5-krát menej ako v poľsku) (Hullová 2008). 
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Z uvedeného vyplýva, že miera výskytu korupcie v poľsku je z pohľa-
du štatistických informácií bezpečnostných zložiek zaoberajúcich sa 
korupciou najvyššia. Opätovne je však potrebné zdôrazniť, že štatis-
tické informácie nie sú objektívnym odrazom reálneho stavu, vzhľa-
dom na predpokladanú vysokú mieru latencie korupcie. Môžu nám 
však byť nápomocné pri posudzovaní možných tendencií, hrozieb, 
tvorbe prognóz a hľadaní odpovedí. 

podľa prieskumov transparency International (tI 2007) bolo 
v roku 2007 poľsko na 61. mieste, čo je v porovnaní s ostatnými kra-
jinami V4 najslabšie umiestnenie. CpI dosahoval 4,2, teda bol o 0,8 
nižší ako malo Slovensko a o 1,0 nižší ako dosiahlo Česko. tento 
trend mierneho zaostávania, čo sa týka miery korupcie v krajinách 
V4, má dlhodobejší charakter, aj keď v rokoch 1998-2002 bolo v tom 
istom postavení Slovensko. k pomalému obratu došlo v roku 2003, 
kedy sa SR podarilo poľsko „predbehnúť“. 

príčiny takéhoto stavu možno hľadať aj v právnych základoch 
kontroly korupcie. Napriek tomu, že počet bezpečnostných zložiek 
je dostačujúci (berúc ohľad na veľkosť krajiny) právne možnosti 
týchto subjektov sú dosť oklieštené. Čo sa týka právnych inštitú-
tov na úseku odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania korupcie, 
ich trestný poriadok pripúšťa možnosť využívať činnosť príslušníka 
bezpečnostnej zložky pod fiktívnou identitou za použitia fiktívnych 
dokladov (v našich podmienkach zodpovedá prostriedku operatív-
no-pátracej činnosti definovanom v zákone NR SR č. 171/1993 Z. z. 
o policajnom zbore s názvom „krycie doklady“ za využitia operatív-
nych metód) a činnosť osoby, ktorá nie je príslušníkom bezpečnost-
nej zložky, teda osoby poskytujúcej pomoc pri vykonávaní činností 
operatívneho a objasňovacieho charakteru často práve za finančnú 
odmenu (v našich podmienkach zodpovedá prostriedku operatív-
no-pátracej činnosti definovanom v zákone NR SR č. 171/1993 Z. 
z. o policajnom zbore s názvom „osoba konajúca v prospech poli-
cajného zboru“). uvedené prostriedky sa aj v našich podmienkach 
považujú za osvedčené nástroje kontroly korupcie. Čo však možno 
poľskej legislatíve vytknúť ako mierny nedostatok, je absencia trest-
no-právnej úpravy agenta a agenta provokatéra. Napriek tomu, že 
agent nie je „všemocným liekom“ na problém korupcie, dôkazom 
čoho je napríklad aj počet jeho nasadení v roku 2007 Úradom boja 
proti korupcii v SR (išlo len o 29 prípadov, v roku 2006 o 35 prípa-
dov), vo vzťahu k všeobecnej náročnosti procesu preukázania skut-
ku páchateľovi je aj malý úspech úspechom.

Za pozitívum poľskej právnej úpravy v porovnaní s ČR možno 
považovať existenciu právneho zakotvenia inštitútu korunného 
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svedka. Jeho prínos spočíva v tom, že súd môže motivovať osoby – 
páchateľov trestnej činnosti k spolupráci a ako prostriedok motivá-
cie použiť zníženie trestnej sadzby, resp. upustenie od potrestania. 

Na rozdiel od Slovenska a Česka nemá poľsko centrálny program 
boja proti korupcii, zapája sa však do medzinárodných aktivít v boji 
proti korupcii. Viac ako dva roky je členom skupiny boja proti ko-
rupcii (GRECO) pri Rade Európy (Sedlák – Záborský 2003). De-
centralizovaný charakter má aj systém bezpečnostných orgánov za-
oberajúcich sa korupciou. kým v našich a českých podmienkach je 
to špecializovaný útvar zastrešujúci odhaľovanie, objasňovanie a vy-
šetrovanie korupcie, v poľsku túto činnosť vykonáva celý rad sub-
jektov. počnúc Centrálnym kriminálnym úradom (CBŚ) Hlavného 
veliteľstva polície (kGp), cez Vnútorný úrad kGp, odbory resp. od-
delenia vojvodských veliteľstiev polície (kWp), Správu vnútorných 
vecí Hlavného veliteľstva Hraničnej stráže, Odbor pre boj s organi-
zovanou kriminalitou a korupciou Agentúry vnútornej bezpečnosti 
(ABW) až po Centrálny antikorupčný úrad (CBA) a Vojenskú polí-
ciu (ŽW) Ministerstva národnej obrany (MON) poľskej republiky. 
Rovnako možno povedať, že odhaľovaniu a vyšetrovaniu korupcie 
sa venujú aj všetky stupne prokuratúry, aj keď ich nemožno považo-
vať za bezpečnostné zložky (Hullová 2008).

Misia GRECO na jar 2001 poukázala na stále pretrvávajúcu ko-
rupciu vo verejnom sektore, navrhla zaviesť vládny program boja 
proti nej a posilniť právomoci vyšetrovacích orgánov. Dosiaľ boli 
protikorupčné aktivity najúčinnejšie v oblasti nelegálneho prisťaho-
valectva, kde vyšetrovatelia vzniesli niekoľko stoviek obvinení (Sed-
lák – Záborský 2003).

Efektívna a ofenzívna právna úprava dáva štátu v tomto prípade 
reprezentovaného bezpečnostnými zložkami do rúk „silné zbrane“, 
od ktorých často závisí výsledok celého procesu. uvedomujúc si zá-
važnosť problému, ale aj celkovú náročnosť jeho riešenia, je preto 
potrebné systém nástrojov neustále precizovať.  

trestný postih je tiež jedným z kľúčových momentov, ktoré majú 
vplyv na potenciálnych páchateľov. Vysoké trestné sadzby a nekom-
promisný postup kompetentných orgánov môžu za určitých okol-
ností odradiť určité skupiny ľudí od toho, aby úplatky dávali alebo 
brali a v dôsledku toho porušovali povinnosti, prekračovali právo-
moci vyplývajúce z ich zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie. Dolná hranica trestnej sadzby sa u trestných činov korup-
cie, kam poľské právo zaraďuje prijímanie alebo žiadanie úplatku, 
poskytnutie alebo sľub poskytnutia úplatku, nepriame úplatkárstvo 
(sprostredkovanie), poskytnutie alebo sľub poskytnutia úplatku za 
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sprostredkovanie a zneužitie právomoci verejného činiteľa (pod 
vplyvom prijatia úplatku), pohybuje od 6 mesiacov do 12 rokov tres-
tu odňatia slobody (Hullová 2008). pre porovnanie možno uviesť, 
že v našich podmienkach sú trestné sadzby o čosi vyššie a pohybujú 
sa od 6 mesiacov do 15 rokov, pričom pri zvažovaní výšky trestu be-
rie súd do úvahy aj výšku úplatku a možnosť uloženia trestu odňatia 
slobody na dobu 15 rokov sa spája s úplatkom veľkého rozsahu, čo 
predstavuje sumu 4 mil. Skk. poľské právo nepozná delenie trest-
ných činov korupcie (ani ostatných) podľa výšky úplatku, čo v prak-
tickej rovine (až do podoby absurdnosti) znamená, že prijatie alebo 
poskytnutie úplatku väčšieho ako 0 zlotých je rovnako trestné ako 
prijatie alebo poskytnutie úplatku dosahujúceho výšku 100 mil. zlo-
tých. Je len na zvážení súdu, aby rozhodol spravodlivo, pričom by 
bral do úvahy spoločenskú nebezpečnosť trestného činu, osobu pá-
chateľa, ako aj ďalšie okolnosti podmieňujúce uloženie druhu a výš-
ky trestu. 

Korupcia v maďarskej republike

Situácia v Maďarskej republike je o čosi priaznivejšia i vzhľa-
dom na skutočnosť, že Maďarsko začalo systematicky a koordino-
vane koncentrovať svoju pozornosť na problém kontroly korupcie 
(predtým skôr vnímaný ako boj s korupciou) ešte koncom deväť-
desiatych rokov. Založenie ústredného úradu vyšetrovania v rámci 
ministerstva spravodlivosti v roku 2001, zameraného práve na boj 
proti korupcii a organizovanému zločinu, priniesol nárast počtu ob-
vinení z korupcie o takmer sto percent (Sedlák – Záborský 2003).

podporou tohto tvrdenia je aj prieskum, ktorý realizovala trans-
parency International v roku 2004. prieskum bol zameraný na 
funkčnosť protikorupčných nástrojov verejnej správy miest V4, t.j. 
Varšavy, prahy, Bratislavy a Budapešti. Budapešť, ako vyplýva z vý-
sledkov prieskumu, nemá problémy so zadávaním verejných záka-
ziek a rovnako pozitívne bola hodnotená aj informačná otvorenosť, 
teda prístup občanov k informáciám. paradoxne na 2. mieste skon-
čila Varšava, na treťom praha a Bratislava ako posledná, čo je dôvo-
dom na vážne zamyslenie sa (tI 2004). 

Dokonca možno tvrdiť, že situácia v Maďarsku nie je len o čosi 
priaznivejšia, ale podľa prieskumov verejnej mienky realizovaných 
medzinárodnou mimovládnou organizáciou transparency Inter-
national v roku 2007 aj jednoznačne najlepšia, ak ju porovnávame 
s ostatnými krajinami V4. Okrem toho, ak porovnávame globálne 
postavenie Maďarska v rebríčku všetkých krajín skúmaných trans-
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parency International, spomedzi 179 krajín bolo Maďarsko na pek-
nom 39. mieste. pozitívne je, že sa nejedná o jednorazový fakt, ale 
Maďarsko si tento trend drží dlhodobo. Od roku 1999 až doteraz 
permanentne dosahuje najlepšie výsledky v rámci krajín V4. CpI 
v roku 2007 dosiahol výšku 5,3, čo je o 1,1 viac ako poľsko, o 0,4 
viac ako SR a o 0,1 viac ako ČR (tI 2007). 

V súvislosti s CpI je tu však aj ďalšia, kontroverznejšia skutoč-
nosť. Index vnímania korupcie v Maďarsku dosahoval v roku 2002 
výšku 4,9 bodov, čo je len o 0,4 bodu menej ako v roku 2007, kým 
index vnímania korupcie na Slovensku bol v roku 2002 na úrovni 3,7 
bodu a v roku 2007 na úrovni 4,8, čím sme zaznamenali posun k lep-
šiemu až o 1,2 bodu. Naproti tomu ČR od roku 2002 zaznamenala 
posun až o 1,5 bodu, a poľsko len o 0,2 bodu (tI 2007). Z uvedené-
ho vyplýva, že napriek relatívne dobrej situácii na úseku kontroly ko-
rupcie v Maďarsku, ČR a SR zaznamenali ďaleko intenzívnejší posun 
v antikorupčnej politike, a ak bude tento trend naďalej pokračovať, 
je predpoklad, že sa nám podarí Maďarsko „dobehnúť“, resp. „pred-
behnúť“. 

Slovensko, reformy a korupcia

Bezpečnostná situácia v SR na úseku kontroly korupcie už bola 
čiastočne načrtnutá vyššie v súvislosti s deskripciou problému 
v ostatných krajinách V4. Bez nároku na preceňovanie či naopak 
bagatelizovanie situácie u nás možno konštatovať, že napriek tomu, 
že korupcia je v našich podmienkach naozaj vážnym problémom, 
kompetentné subjekty, t.j. vládne autority, preventívne a represív-
ne zložky štátu si túto skutočnosť uvedomili naozaj dávno, s čím 
logicky korešpondujú prijaté kroky a podniknuté reformy. Ak si 
porovnáme existujúcu právnu úpravu so zavedenými efektívnymi 
inštitútmi (počnúc agentom, „agentom provokatérom“, korun-
ným svedkom, pomerne vysokými trestnými sankciami za trest-
ný čin korupcie a pod.), inštitucionálne zabezpečenie (existencia 
samostatnej represívnej zložky, t.j. Úradu boja proti korupcii, ale 
aj Špeciálneho súdu či Úradu špeciálnej prokuratúry) a zazname-
nané trendy postupného zlepšovania situácie (dokazujú to napr. 
prieskumy realizované transparency International, Európskou 
bankou pre obnovu a rozvoj či Svetovou bankou) možno trošku 
neskromne tvrdiť, že situácia u nás sa pomaly, ale isto zlepšuje 
(Goliaš 2005). 

SR systematicky pracuje na tom, aby sa miera korupcie v štát-
nych orgánoch a inštitúciách znížila. Napriek tomu, že so skončením 
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privatizácie sa skončilo aj vykrádanie bánk a štátnych monopolov 
a zavedenie rovnej dane zrušilo priestor na špekulácie a zneužíva-
nie daňových výnimiek, ostáva tu ešte celý rad možných rizikových 
oblastí. Medzi tie „problémové“ možno naďalej zaraďovať korup-
ciu v konkrétnych odvetviach štátnej a verejnej správy. Napríklad 
aj keď je tu zo strany kompetentných subjektov snaha riešiť situá-
ciu prostredníctvom rôznych reforiem (v zdravotníctve „bezplatná 
zdravotná	starostlivosť“;	v	školstve	externí	študenti	musia	„darovať“	
škole niekoľkotisícové sumy apod.), tento prístup prináša celý rad 
ďalších, súvisiacich problémov, ktoré štát len veľmi neochotne rieši. 
Dôvody nepopulárnosti takéhoto riešenia sú viac než zrejmé a vo 
väčšine prípadov ich možno pripísať alibistickým obavám zo straty 
voličskej podpory.

Zo strednodobého uhla pohľadu možno bezpečnostnú politiku 
SR na úseku kontroly korupcie v roku 2008 vidieť v nasledovných 
súvislostiach:
 postupne odhaľovať a vyšetrovať bežnú každodennú korupciu 

a súčasne využívať získané teoretické znalosti i praktické skúse-
nosti pri odhaľovaní sofistikovanejších prípadov z oblasti veľkej 
hospodárskej korupcie, 

 orientovať svoju pozornosť na zdravotníctvo, školstvo, privati-
záciu štátneho majetku, podvody ku škode štátnych podnikov 
alebo obchodných spoločností s majoritným zastúpením štátu, 
samospráva, vyššie územné celky VÚC, špecializovanú štát-
nu správu, podvody ku škode obchodných spoločností v kon-
kurznom konaní,

 súčasne viesť tvrdý a nezmieriteľný boj proti závažným ekonomic-
kým prípadom, ktoré vytvárajú finančné a personálne základy pre 
bežnú každodennú korupciu, 

 zabrániť prerastaniu (prepojenie skupín alebo infiltrácia jej čle-
nov) zločineckých skupín, tzv. bielych golierov využívajúcich rôz-
ne formy korupcie na páchanie závažnej ekonomickej kriminality 
s centrálnymi a regionálnymi štruktúrami štátnej správy a ovplyv-
ňovaniu zásadných rozhodnutí hospodárskej a legislatívnej straté-
gie štátu, 

 zvýšenou ofenzívou pri odhaľovaní a vyšetrovaní závažných eko-
nomických prípadov podstatne znížiť únik finančných prostried-
kov zo štátneho rozpočtu do kriminálneho prostredia, 

 maximálne využívať trestnoprávne inštitúty umožňujúce v závaž-
ných ekonomických prípadoch a korupcie odčerpať neoprávnený 
majetkový prospech, 

 organizačne, personálne a materiálno-technicky vybudovať úrad 

14. KORUPCIA VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH STREDOEURÓPSKEHO REGIÓNU



221

boja proti korupcii ako vysoko profesionálny orgán na represiu 
a prevenciu proti korupcii a závažnej ekonomickej kriminalite, 

 vytvoriť jednotný blok boja proti korupcii a závažným ekonomic-
kým prípadom pozostávajúci zo špeciálnych policajných a jus-
tičných orgánov, súboru legislatívnych pravidiel a efektívnych 
prostriedkov represívneho a preventívneho charakteru, 

 zabezpečiť aktívnu a efektívnu spoluprácu s inými policajnými 
útvarmi, občanmi, právnickými osobami, občianskymi združe-
niami a adekvátnymi zahraničnými partnermi, 

 získať dôveru spoločnosti pre úspešný boj proti korupcii a dosiah-
nutými výsledkami zvrátiť myslenie o celospoločenskej potrebe 
jej minimalizácie, 

 súbežne odhaľovať a vyšetrovať prípady veľkej korupcie tzv. bie-
lych golierov s vysokou spoločenskou nebezpečnosťou a drobnú 
každodennú korupciu na nižšej úrovni, 

 postupné nahradzovať represívnej činnosti preventívnymi opat-
reniami, 

 zabezpečiť efektívnu spoluprácu so zahraničnými partnerskými 
policajnými zložkami v oblasti priamej spolupráce pri odhaľovaní 
a dokumentovaní korupcie v prípadoch s medzinárodným prv-
kom, ale aj v oblasti školiacej a metodickej, 

 zabezpečiť etablovanie sa úradu v medzinárodných štruktúrach 
zaoberajúcich sa bojom proti korupcii s cieľom pozitívneho 
vplyvu na vnímanie SR ako krajiny realizujúcej nekompromisné 
a efektívne kroky v boji proti tomuto fenoménu.5 
 

Záver (implikácie pre Slovenskú republiku a krajiny V4) 

Aký je význam spolupráce štyroch postkomunistických štátov 
v rámci V4? Na čo je potrebná existencia takéhoto zoskupenia 
v rámci EÚ a NAtO? Má ešte nejakú perspektívu? Nejde už len 
o akýsi sentimentálny prežitok? Zrejme to budú najfrekventova-
nejšie a najpálčivejšie otázky, s ktorými sa možno stretnúť v súvis-
losti s V4. 

Minulosť nám bez diskusií ukazuje, že spolupráca v rámci V4 
mala svoje opodstatnenie, otázne však je, či táto opodstatnenosť má 
aj pretrvávajúci charakter. Na margo uvedeného možno konštatovať 
a	konštatácie	podporiť	aj	názormi	odborníkov	(napr.	Minárik,	2004;	
Weiss, 2003), že výhody takéhoto zoskupenia v blízkej budúcnosti 
sú viac než zjavné. Zo strednodobého prognostického hľadiska tak 
možno len predpokladať, že spolupráca:

bude aj naďalej pokračovať, a nebude to len spolupráca na vlád-
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5 Strategický zámer boja proti 
korupcii v SR do roku 2014, 
Strednodobý – taktický zámer 
boja proti korupcii v SR do roku 
2008.



222

nej úrovni, ale aj na ostatných podúrovniach vrátane regionálnych 
a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií i akademických 
kruhov. 

Samozrejme, že sú tu aj určité riziká, kde možno okrem iného 
zaradiť vyhrotené vzťahy Slovenska s Maďarskom. krízu spôsobilo 
viacero aktov vládnych predstaviteľov, počnúc otváraním tzv. „Bene-
šových dekrétov“, cez zahraničnú politiku Maďarska vo vzťahu k ma-
ďarskej menšine žijúcej na Slovensku, ktorá našla vyjadrenie v kon-
troverznom zákone o zahraničných Maďaroch, až po nie celkom 
korektnú reakciu slovenskej vládnej garnitúry. problémy existujú 
a je predpoklad, že tak skoro sa ich ani nepodarí vyriešiť. Napriek 
tomu by bola veľká škoda, keby tieto problémy spôsobili rozpad zo-
skupenia. Je preto potrebné prehodnotiť politický prístup SR, aby sa 
spolupráca s nami pre krajiny V4 stala atraktívnou (Weiss 2006).

Jednou z možností je iniciovať riešenie problémov, ktoré trápia 
nielen nás, ale celú Vyšehradskú štvorku či EÚ, a k takým problé-
mom korupcia bezo sporu patrí. Z uvedeného uhla pohľadu možno 
charakterizovať strategický rámec kontroly korupcie do roku 2014, 
ktorý sa prekrýva so strednodobými víziami, pričom medzi najväč-
šie problémy a výzvy možno zaradiť:
 zníženie úrovne bežnej korupcie na centrálnej i regionálnej úrov-

ni štátnej správy a samosprávy, 
 zabránenie prerastaniu zločineckých skupín tzv. bielych golierov 

využívajúcich rôzne formy korupcie na páchanie závažnej ekono-
mickej kriminality s centrálnymi a regionálnymi štruktúrami štát-
nej správy a ovplyvňovaniu zásadných rozhodnutí hospodárskej 
a legislatívnej stratégie štátu, 

 zabezpečenie fungujúceho systému konfiškácie neoprávneného 
majetkového prospechu získaného páchateľmi korupcie a závaž-
nej ekonomickej kriminality. (Správa o stave plnenia Akčného 
plánu boja proti korupcii v pôsobnosti MV SR, 2007)
prioritou však zostáva, aby všetky krajiny V4 dosahovali zlep-

šenie stavu, to znamená, že nemožno hovoriť o súťažení, kto skôr 
dobehne do cieľa, ale aby sme tam za aktívnej vzájomnej pomoci 
dobehli všetci ako jeden tím. 

Skutočnosť, že korupcia vo väčšine bývalých komunistických štá-
tov východnej Európy a Strednej ázie klesá, vyplýva aj z prieskumu 
realizovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v kooperácii 
so Svetovou bankou. prieskum bol zameraný na sledovanie dynami-
ky korupcie v rozpätí rokov 2002 až 2005, pričom pozitívne pre SR 
je, že s poklesom o 0,7 bodu sme boli na čele všetkých 26 bývalých 
komunistických štátov. Za nami nasledovalo Gruzínsko s poklesom 

14. KORUPCIA VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH STREDOEURÓPSKEHO REGIÓNU



223

o 0,65 bodu. podľa vtedajších informácií sa situácia zlepšila aj v poľ-
sku, kde podnikatelia vnímali korupciu pozitívnejšie o 0,32 bodu. 
Na druhej strane v Maďarsku bol stav za posledné tri roky takmer 
nezmenený a v ČR sa zhoršil, keď vnímanie korupcie stúplo o 0,5 
bodu (Sedlák – Záborský, 2003). Zrejme je len ťažko posúdiť objek-
tívnosť takýchto tvrdení, napriek tomu sú pre nás prísľubom zlepše-
nia situácie6. 
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6 Na druhej strane je potrebné 
uvedomiť si isté rozdiely, ktoré 
môžu mať pre nás motivačný 
charakter. Rozšírenie kompa-
račnej perspektívy o iné (v tom-
to prípade svetové veľmoci) 
vykresľuje situáciu v reálnejších 
kontúrach. Podľa prieskumov TI 
z roku 2007 tak napr. Japon-
sko dosiahlo CPI na úrovni 7,5 
a USA 7,2 bodu (TI 2007). Ak 
vezmeme do úvahy priemerný 
CPI spomenutých vyspelých 
krajín (7,35) a priemerný CPI 
krajín V4 (4,9), rozdiel medzi 
úrovňou vnímania korupcie 
v porovnávaných celkoch 
dosahuje 2,45 bodu. Kompa-
račnú perspektívu kompletizujú 
niektoré krajiny postsovietskeho 
priestoru. Pre ilustráciu možno 
uviesť Estónsko (6,5), Litvu a Lo-
tyšsko (4,8), Arménsko (3,0), 
Moldavsko (2,8), Ukrajinu 
(2,7), Rusko (2,3), Bielorusko, 
Kazachstan, Kirgizsko, Azer-
bajdžan, Tadžikistan (2,1), Tur-
kmenistan (2,0) a Uzbekistan 
(1,7), (TI, 2007). Priemerný CPI 
uvedených krajín dosahuje hod-
notu 2,94, čo je o 1,96 bodu 
menej ako priemerný CPI krajín 
V4. Napriek tomu, že máme čo 
sa týka priemerných odchýlok 
bližšie ku krajinám bývalého 
ZSSR než k USA a Japonsku 
(v prvom prípade bola ziste-
ná odchýlka 1,96 a v druhom 
2,45), možno situáciu hodnotiť 
pozitívne, vzhľadom na vyššie 
spomenuté prognózy nasvedču-
júce klesaniu korupcie. Je preto 
len otázkou času, kedy sa nám 
aj zásluhou zoskupenia krajín 
V4 podarí posunúť ručičku váh 
smerom k transparentnejšiemu 
europriestoru.   
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abstract: WITH or WITHoUT THE SHIELD? on THE ToUGH nEGoTIaTIonS BETWE-
En PoLanD anD THE UnITED STaTES
The article focuses on the process of negotiation between poland and the united States concerning 
poland’s participation on the Ballistic Missile Defense system. The author also presents a short history 
and some features of the BMD. Though the European part of BMD is by no means finished, and re-
gardless of the final outcome, the negotiating process will have impact on the relations between poland 
and the uSA. 

Keywords
BMD, MDA, NAtO, uSA, poland, negotiations, relations, partnership, strategic decision, public opi-
nion, VISA Waiver program 
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aUTorKA: BEaTa GÓrKA-WInTEr
oPonEnT: ĽUBomÍr LUPTáK

So ŠTÍTom aLEBo BEZ ŠTÍTU?
o ŤaŽKÝCH VYJEDnáVanIaCH 
PoĽSKA So SPoJEnÝmI ŠTáTmI

Úvod

Napriek tomu, že oficiálne vyjednávania v otázke prípadnej účasti 
poľska v americkom systéme protiraketovej obrany (Ballistic Missile 
Defense – BMD) sa začali v máji 2007, naďalej nie je jasné, či sa za-
vŕšia prijatím americkej ponuky. Medzi poľskými politickými elitami 
dominuje presvedčenie, že rozhodnutie o pristúpení k programu tzv. 
protiraketového štítu v BMD je strategickou voľbou (niektorí politici 
a experti ho dokonca prirovnávajú k rozhodnutiu o vstupe do NAtO), 
a preto by sa nemalo uskutočniť bez hĺbkovej analýzy potenciálnych 
následkov tohto kroku, súčasne v rámci vnútornej ako aj zahraničnej 
politiky. tak vláda J. kaczyńského, ktorý začal vyjednávania s admi-
nistratívou G. W. Busha, ako aj po októbrových voľbách vytvorený ka-
binet D. tuska zastávajú názor, že účasť poľska v BMD musí prispieť 
k zvýšení bezpečnosti štátu (hoci oba kabinety odlišným spôsobom 
interpretovali, ako by sa malo toto zvýšenie prejaviť). Dôležitým kon-
textom pre uskutočňované vyjednávania bol tiež negatívny prístup 
poľskej verejnej mienky voči tomuto projektu, ako aj debata na pôde 
NAtO, kde sa tento program stretol s kritikou niektorých spojencov 
(Nemecka, Slovenska), a tiež prudké reakcie Ruskej federácie. 
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15. SO ŠTÍTOM ALEBO BEZ ŠTÍTU?

Chvíľami zvlášť intenzívna debata na tému opodstatnenia účasti 
poľska v BMD sa stala súčasne zámienkou na vyhodnotenie doteraj-
ších vzťahov medzi poľskom a Spojenými štátmi, najmä preto, že vy-
jednávací proces prebiehal súčasne s inými podstatnými udalosťami. 
Išlo o zhrnutie piatich rokov poľskej účasti v irackej kampani, ktorá 
nepriniesla očakávané pozitívne prínosy (predovšetkým v hospo-
dárskej oblasti), ďalšiu stratu šance na zapojenie poľska do programu 
bezvízového styku s uSA (Visa Waiver program) a podstatný pokles 
sympatií poliakov voči Američanom, zaznamenaný v prieskumoch 
verejnej mienky. V nich sa občania uSA po rokoch obsadzovania 
prvého miesta v rebríčku najobľúbenejších v roku 2007 ocitli na 
štrnástom mieste. pre mnohých expertov zaberajúcich sa poľsko-a-
merickými vzťahmi sú problémy, ktoré sa v poslednom čase objavi-
li v týchto vzťahoch, prejavom objavujúcich sa (alebo jednoducho 
momentálne výraznejšie artikulovaných) odlišností záujmov medzi 
oboma krajinami, čo zasa môže znamenať prehodnotenie poľskej 
politiky voči uSA v budúcnosti. 

Trochu histórie, čiže na čo je američanom štít?

Dlhá genéza amerického programu protiraketovej obrany siaha 
do šesťdesiatych rokov, samotná koncepcia sa totiž rodila už v obdo-
bí dvojblokovej rivalizácie veľmocí, ktoré sa po celé obdobie trvania 
Studenej vojny snažili získať absolútnu prevahu nad protivníkom. 
toto predsavzatie však nadobudlo najväčšiu intenzitu až o dvad-
sať rokov neskôr, keď prezident Ronald Reagan inicioval program 
hviezdnych vojen (Strategic Defense Initiative – SDI). V tomto ob-
dobí Američanmi roztočená špirála zbrojenia, hoci sa fakticky sta-
la jednou z príčin pádu sovietskeho impéria, však nepriblížila uSA 
k dosiahnutiu uspokojujúceho stupňa ochrany proti ohrozeniu zo 
strany balistických rakiet. 

Otázka protiraketovej obrany sa opätovne objavila až za adminis-
tratívy Billa Clintona, ale záväzné rozhodnutia v tejto otázke boli pri-
jaté až po prevzatí moci G. W. Bushom1. Hoci sa sovietske ohrozenie 
stalo minulosťou, Bushova administratíva takmer od začiatku zdô-
razňovala, že v každej chvíli môžu občania Spojených štátov (alebo 
ich spojenci v iných častiach zemegule) zažiť na vlastnom území útok 
balistických rakiet, ktoré prenášajú zbrane hromadného ničenia, zo 
strany tzv. darebáckych štátov či dokonca neštátnych subjektov2. pod-
ľa presvedčenia Američanov darebácke štáty a neštátne subjekty ne-
rešpektujú medzinárodné právo, ignorujú existujúce režimy a nedajú 
sa voči ním uplatniť tradičné odstrašujúce stratégie. toto ohrozenie 

1 O genéze MD pozri viac He-
urlin (2005).

2 Por. napr. vystúpenie vtedaj-
šieho ministra obrany Donalda 
Rumsfelda (2002) na National 
Defense University z 31 januá-
ra 2002.
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bolo od začiatku považované za tým viac reálne, že niektoré štáty (Se-
verná kórea, Irán) nezriedka otvorene deklarujú svoj nepriateľský 
postoj voči Spojeným štátom. V iných prípadoch, napr. v pakistane, 
sa zasa zohľadňovala možnosť náhodného, vládou neautorizovaného 
spustenia existujúceho raketového potenciálu, napríklad v dôsledku 
atentátu a prevzatia vlády zoskupeniami nepriateľskými voči uSA. 

Vyššie uvedené predpoklady sa odzrkadlili v najdôležitejších do-
kumentoch určujúcich ciele bezpečnostnej politiky Spojených štá-
tov v posledných rokoch. Na nutnosť vytvorenia efektívnej protira-
ketovej obrany upozorňuje Národná bezpečnostná stratégia z roku 
2002, a v najnovšej bezpečnostnej stratégii z 16. marca 2006 sa do-
konca zdôrazňuje, že protiraketová obrana je prvkom novej strate-
gickej triády. V Národnej stratégii proti šíreniu zbraní hromadného 
ničenia z decembra 2002 sa BMD zasa prezentuje ako jeden z najdô-
ležitejších obranných prostriedkov uSA v prípade útoku s použitím 
zbraní hromadného ničenia.

O prioritnom význame BMD pre Bushovu administratívu sved-
čia taktiež bezprecedentné finančné náklady určené na jeho realizá-
ciu. Rozpočet Missile Defense Agency (MDA), ktorá zodpovedá za 
rozvoj systému (výskum a zavádzanie) dosiahol v posledných ro-
koch priemerne 9 mld. dolárov ročne (v roku 2001 bola táto čiastka 
o polovicu nižšia)3. V ďalších rokoch to bude celkovo (aj s položka-
mi mimo rozpočtu MDA) okolo 12 mld. ročne. pričinením ministra 
obrany Rumsfelda nepodlieha BMD právu fly before you buy, čo 
znamená, že administratíva nemôže investovať do neoverených sys-
témov, ktoré sú vo fáze testovania, predtým ako dosiahnu prvotnú 
operačnú schopnosť. 

Technické aspekty programu

Napriek tomu, že už niekoľko rokov sa európska (i poľská) deba-
ta o BMD koncentruje na potenciálne základne tohto systému v Eu-
rópe, treba mať na pamäti, že pokiaľ tieto základne vzniknú, stanú 
sa súčasťou neobyčajne komplikovaného projektu, ktorý sa bude 
skladať zo stoviek technických zariadení rôzneho druhu vôkol ce-
lej zemegule. Administratíva uSA chce totiž nadobudnúť možnosť 
získania ochrany vlastného teritória a obyvateľstva (a vojsk nachá-
dzajúcich sa mimo hraníc štátu) pred širokým spektrom balistic-
kých hrozieb. Hoci sú technologické bariéry, s ktorými sa stretávala 
a naďalej stretáva realizácia programu, ťažko zdolateľné, Američania 
nerezignujú na komplexný prístup. Maximálna verzia BMD – akýsi 
„systém systémov” – má ochraňovať tak teritórium Spojených štátov 

3 Od 1983 sa do rozvoja 
programu investovalo už vyše 
100 mld. dolárov.
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(aj ich spojencov) ako aj vojská nachádzajúce sa mimo hraníc štátu. 
uSA chcú získať možnosti zachytávania nepriateľských rakiet v ich 
všetkých letových fázach (v boost-phase – to znamená hneď po odpá-
lení strely, v mid-course phase a v terminal phase – v zostupnej fáze), 
nezávisle na mieste vystrelenia rakety4. 

uvedomujúc si technologické obmedzenia, Bushova administra-
tíva chcela do konca roka 2007 zaistiť ochranu teritória uSA pred 
jednotlivými balistickými hlavicami v ich strednej fáze letu (Midco-
urse phase Defense – MpD), vystrelenými zo Severnej kórey, ako aj 
zo štátov ležiacich v regióne Blízkeho východu. Základnými prvka-
mi tejto ochrany sú antirakety, odpaľované súčasne z pozemných od-
paľovacích rámp (Ground-Based Midcourse – GBM), ako aj z lodí. 
Ochrana sa skladá navyše z: (a) satelitov, (b) sietí radarov včasné-
ho varovania, (c) pozemných rádiolokačných staníc pracujúcich 
v pásme X a (d) systému velenia, riadenia a spojenia. Dosiaľ sa už 
rozmiestnila časť pozemného komponentu systému – odpaľovacie 
rampy protirakiet v základniach: Fort Greely na Aljaške a Vanden-
berg v kalifornii (celkovo do konca 2007 sa rozmiestnilo 24 striel). 
pôsobí taktiež centrum velenia v Colorade. Na rok 2007 plánova-
li Spojené štáty taktiež ukončenie vyjednávaní v otázke dislokácie 
tretej základne s ďalšími desiatimi antiraketami v poľsku (očakáva-
ný termín zriadenia – roky 2011 až 2013) a rozmiestnenia radaru 
v Českej republike. uSA deklarujú, že takto konštruovaný európsky 
komponent bude okrem amerických objektov a technických zaria-
dení, chrániť väčšinu teritórií spojencov (bez častí teritórií Rumun-
ska a Bulharska a tiež turecka) pred iránskymi raketami5. 

Rozhodne najviac pokročili práce týkajúce sa operačných sys-
témov na mori (Aegis Ballistic Missile Defense), ktoré prvotnú 
operačnú pripravenosť dosiahli už v roku 2006. Ich jadro tvoria 
lode – momentálne štrnásť torpédoborcov a tri krížniky – vybavené 
systémom Aegis na vyhľadanie a sledovanie balistických strel a ra-
kety Standard SM-3, schopné ničiť rakety stredného a ďalekého do-
letu v ich strednej fáze letu. Z deviatich pokusov zachytenia rakiet, 
sa sedem sa skončilo úspechom (sú v tom zahrnuté aj dva pokusy 
zničenia rakety stredného doletu). prednosti tohto projektu sú však 
z technického hľadiska nesporné – oproti pozemným základniam sa 
takýto objekt môže vďaka svojej mobilite ocitnúť v blízkosti poten-
ciálneho	miesta	odpálenia	rakety;	vďaka	systému	snímačov,	ktorými	
je vybavený, je taktiež dôležitým prvkom podporujúcim pozemné 
systémy, ktoré rýchlo dostávajú signál o útoku. 

V rôznych fázach pokroku sa nachádzajú práce týkajúce sa systé-
mov ničenia rakiet v poslednej fáze letu (Terminal Phase Defense – 
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4 Na tému technických aspek-
tov systému pozri napr. Lindsay 
– O’Hanlon (2001:29-50, 
82-116). Podrobný popis 
všetkých programov zrealizo-
vaných MDA pozri v MDA 
(2007).

5 Technické podrobnosti 
programu pozri okrem iného 
v: Fact Sheets Agentúry protira-
ketovej obrany zverejnené na 
oficiálnej internetovej stránke 
MDA: http://www.mda.mil/
mdalink/html/factsheet.html, 1. 
10. 2008. 



229

tpD) ako sú: mobilný pozemný systém tHAAD, zachytávajúci ra-
kety vo veľkých výškach, strely s taktickým dosahom pAC-3 (Patriot 
Advanced Capability), protiraketový systém Arrow a systém vzduš-
nej obrany stredného dosahu MEADS. Z tejto skupiny najskôr ope-
račnú pripravenosť dosiahol Arrow, ktorého úspešnosť je hodnotená 
veľmi vysoko. 

MDA súčasne uskutočňuje práce na vytvorení komponentu 
systému, ktorý by dával možnosť zničenia rakety ihneď po jej od-
pálení (Boost Phase Defense – BPD), predtým ako sa jej nálož oddelí 
od motora. takýto systém umožní plne ochrániť civilné a vojenské 
ciele na celej zemeguli aj pred raketami ďalekého doletu. Navyše 
strela zostrelená v okamihu, keď dosahuje ešte relatívne nízku rých-
losť, by pravdepodobne spadla na teritórium štátu, ktorý ju spustil, 
čo má dodatočnú odstrašujúcu hodnotu. MDA už začala práce na 
dvoch komponentoch, ktoré majú tvoriť jadro systému: na laseri 
ABL (Airborne Laser), ktorý má byť umiestnený na lietadlách Boe-
ing (laser má ničiť rakety energetickým zväzkom) a na systéme kEI 
(Kinetic Energy Interceptor, ktorého testovanie sa má začať v rokoch 
2010–2012. Existujú taktiež projekty vytvorenia lasera pôsobiaceho 
z kozmického priestoru (SBL). Možnosť zostrelenia rakety v tejto 
fáze letu majú aj odpaľovacie zariadenia umiestnené na lodiach za 
pomoci strely typu SM-3. 

už dlhšiu dobu trvajú aj práce na kozmických komponentoch 
BMD. Jedným z jeho najdôležitejších častí majú byť bojové sateli-
ty ničiace balistické rakety. Ich objavenie sa predznamenávala MDA 
na roky 2007–2008, ale tento termín nebol nikdy reálny. Hoci je 
kozmická protiraketová obrana asi piesňou minulosti, mnohí báda-
telia tvrdia, že MD je pre Američanov zásadnou otázkou najmenej 
z dvoch dôvodov. po prvé, Spojené štáty už dávno hľadajú možnosť 
získať absolútnu prevahu nad potenciálnymi rivalmi vo vesmírnom 
priestore. prostriedkom na jej získanie sú moderné technológie, kto-
ré sa vyvinú v rámci vytvárania MD. V budúcnosti budú slúžiť na 
obranu všetkých (aj civilných či pre ekonomiku dôležitých) zásob 
umiestnených v kozmickom priestore6. po druhé, technológie vy-
pracované v rámci tvorby kozmickej protiraketovej obrany si nájdu 
(napokon ako väčšina riešení vytvorených pôvodne pre vojenské 
účely) široké uplatnenie v civilnom sektore. 

Všetky vyššie uvedené programy sa nachádzajú v rôznych fázach 
pokroku, ale všeobecné tempo ich realizácie a finančné náklady, kto-
ré pohlcujú, vždy vyvolávali pochybnosti. takéto pochybnosti sa 
objavili napríklad v správe amerického Government Accountability 
Office z marca 2008. Zdôrazňuje sa v nej, že v priebehu posledných 
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6 Viac na túto tému pozri Cron-
berg (2005).
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dvoch rokov sa síce dosiahli veľké pokroky v rozširovaní systému, no 
nedosiahli sa všetky určené ciele, najmä v rámci nákladov, ktoré sa 
v tomto období využili (v priebehu realizácie posledného tzv. Blo-
ku 2006, ktorý zahŕňal roky 2006 – 2007, MDA prekročila rozpočet 
najmenej o miliardu dolárov!)7. Aj zbežný prehľad programov, kto-
ré realizovala MDA (je ich viac ako niekoľko desiatok), poukazuje 
na to, že Američania sú doteraz skôr na začiatku ako na konci cesty 
k získaniu uspokojujúcej ochrany. Odhady odborníkov jasne pouka-
zujú na to, že integrácia všetkých vytváraných prvkov nebude možná 
ešte v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí. 

Európsky komponent protiraketovej obrany – not 
(yet) a success story

Z technických príčin bude efektivita Američanmi vytvoreného 
systému, ktorý má umožniť ochranu teritória uSA pred raketami vy-
strelenými z regiónu Blízkeho východu, vo veľkej miere závisieť na 
tom, či niektorí európski spojenci budú súhlasiť so spoluprácou so 
Spojenými štátmi pri jeho vytváraní. pre administratívu G. W. Busha 
bolo dôležité pozitívne rozhodnutie o účasti v programe Veľkej Bri-
tánie a Dánska, s ktorými už boli podpísané príslušné dohody týka-
júce sa modernizácie tam existujúcich rádiolokačných staníc (v zá-
kladniach Fylingdales vo Veľkej Británii a Thule v Grónsku), ktoré 
by sa mohli stať komponentmi BMD8. Navyše Spojené štáty chcú 
umiestniť v Európe tretiu (po Aljaške a kalifornii) základňu s anti-
raketami. podľa oznámenia Agentúry protiraketovej obrany má ísť 
o jedinú základňu tohto typu v Európe.

Oficiálnu ponuku v otázke dislokácie tzv. tretej základne obdržali 
od Spojených štátov na začiatku roku 2007 poľsko a Česká republika. 
Na území poľska by sa malo ocitnúť desať rakiet určených na ničenie 
balistických strel ďalekého doletu v strednej fáze letu (Ground-ba-
sed Midcourse – GBM), a na území Česka radarová stanica. už vo 
februári prejavilo poľské ministerstvo zahraničných vecí priprave-
nosť na začatie vyjednávaní o tejto otázke. Súčasne bolo zdôraznené, 
že cieľom poľskej vlády bude: „posilnenie bezpečnosti našej krajiny, 
Spojených štátov, ako aj medzinárodnej bezpečnosti”.

Do konca roku 2007 sa uskutočnili štyri kola vyjednávaní. V prie-
behu rozhovorov predstavili Američania poľskej strane dva projekty 
dohôd. prvý sa týkal určenia statusu vojsk, ktoré by mali byť umiest-
nené na základni v poľsku (Status of Forces Agreement – SOFA), 
druhý sa týkal výstavby a fungovania základne. Na jej teritóriu by 
sa malo nachádzať okolo 200 – 300 osôb amerického vojenského 

15. SO ŠTÍTOM ALEBO BEZ ŠTÍTU?

7 Pozri GAO (2008).

8 Stanovisko Veľkej Británie 
a iných štátov spolupracujúcich 
so Spojenými štátmi v rámci 
BMD bolo vyčerpávajúco 
predstavené v špeciálnom vy-
daní „Contemporary Security 
Policy” (2005), a tiež v Heurlin 
– Rynning (2005). 
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a civilného personálu spolu s rodinami. Okrem iného sa prerokú-
valo rozdelenie nákladov na rozmiestnenie a údržbu technických 
zariadení, odhadovaných na zhruba 30 mil. dolárov ročne (najmä 
okolo tohto bodu sa objavili určité kontroverzie), zásad informova-
nia poľskej vlády o spustení antirakiet a zodpovednosti za prípadne 
následky. 

popri formálnych rokovaniach rôzneho rangu viedli predsta-
vitelia americkej administratívy v poľsku intenzívnu informačnú 
a lobingovú kampaň (Spojeným štátom z rôznych dôvodov, ale pre-
dovšetkým s ohľadom na volebný kalendár, záležalo, aby boli roz-
hovory ukončené do jesene 2007)9. Ešte pred začatím vyjednávaní, 
na prielome marca a apríla, navštívili poľsko postupne Daniel Fried, 
asistent štátneho tajomníka pre Európu a Euráziu, riaditeľ Agentúry 
protiraketovej obrany, divízny generál Henry G. Obering III a jeho 
zástupca generál patrick O’Reilly, a samotný minister obrany v ad-
ministratíve G. W. Busha Robert Gates. počas stretnutí so zástupca-
mi vlády, parlamentu (i s opozičnými politikmi), odbornej verejnos-
ti a médií boli hlavnými bodmi debát vysvetlenie zámerov, ktorými 
sa riadia Spojené štáty pri tvorbe BMD, technických podrobností 
projektu, ako aj rozptýlenie politických pochybností najmä voči vý-
hradám Ruskej federácie (niektorí vysoko postavení generáli ruskej 
armády otvorene varovali, že ak by poľská vláda súhlasila s prijatím 
týchto technických zariadení, budú proti cieľom v poľsku namierené 
rakety), a tiež niektorých európskych štátov NAtO. tieto krajiny sa 
obávali, že taký dôležitý vojenský projekt, ktorý bude záväzný len 
pre niektorých spojencov v NAtO, negatívne ovplyvní spojenec-
tvo. počas rozhovorov Američania uistili, že plánované technické 
zariadenia bude chrániť (s určitými výnimkami) teritória spojencov 
v Európe. Aj poľsko10. 

Hoci podrobné vyjednávacie inštrukcie poľskej skupiny zodpo-
vednej za rokovania ostávali samozrejme utajené, všeobecný náčrt 
poľskej koncepcie vedenia rozhovorov s Američanmi je možno vy-
vodiť z komentárov osôb, ktoré boli ich priamymi alebo nepriamymi 
účastníkmi. Zdôrazňovalo sa predovšetkým, že pre poľsko by bolo 
najviac žiaduce uzavretie politicko-vojenskej dohody so Spojenými 
štátmi, ktorá by zvýšila úroveň vzťahov medzi obidvomi krajinami 
(napr. vďaka forme obojstrannej aliancie fungujúcej popri štruk-
túrach NAtO) a určila širší kontext poľsko-amerických vzťahov 
v oblasti bezpečnosti. prvé signály, ktoré prišli z Washingtonu, však 
poukázali na to, že táto požiadavka sa ukázala ako málo realistická, 
pretože uSA nepraktizujú uzatváranie dodatočných dohôd v oblasti 
obrany so štátmi, ktoré už sú členmi Washingtonskej zmluvy11. 
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9 Pozri list Victora Asha, veľ-
vyslanca USA v Poľsku (Ashe 
2007).

10 Treba však zdôrazniť, že 
vo svojich predchádzajúcich 
vyjadreniach gen. Obering 
vymenúval ochranu území eu-
rópskych spojencov zo strany 
BMD až na treťom mieste.

11 Pozri Rice (2008).
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Napriek dočasnému urýchleniu priebehu vyjednávaní na jeseň 
2007, sa nepodarilo uzavrieť vedené rokovania, ktoré boli nako-
niec prerušené pre vyhlásenie predčasných parlamentných volieb 
v poľsku a vznik novej vlády. už v priebehu volebnej kampane lídri 
Občianskej platformy, ktorá sa stala víťazom volieb, predpoveda-
li verifikáciu niektorých úprav poľského vyjednávacieho postoja. 
Zdôrazňovalo sa, že poľsko by malo očakávať zvýšenie pomoci Spo-
jených štátov, okrem iného v oblasti modernizácie armády, čo by 
priamo prispelo k poslneniu bezpečnosti krajiny (momentálne z Fo-
reign Military Financing dostáva poľsko na tento cieľ okolo 30 mil. 
dolárov ročne, táto suma však nezodpovedá poľským očakávaniam). 
V novembrovom expozé premiéra D. tuska sa objavila informácia, 
že ďalšie vyjednávania sa začnú až po konzultáciách so spojencami 
z NAtO a niektorými susedmi. 

Nasledujúce kolá rozhovorov sa začali až v roku 2008 a prebieha-
jú s veľmi premenlivou dynamikou. Zo signálov, ktoré prichádzajú 
z vlády D. tuska, vyplýva, že sa v nich ocitli požiadavky týkajúce sa 
zvýšenia finančnej pomoci určenej na modernizáciu poľskej armády 
(aj systému vzdušnej obrany). Je taktiež známe, že sa zatiaľ nestretli 
s pochopením úradujúcej administratívy. Američania dlho trvali na 
tom, že samotná raketová základňa uSA umiestnená na území poľ-
ska významne zvyšuje jeho bezpečnosť, pretože chráni poľské teritó-
rium pred balistickým ohrozením. Nakoniec však v dôsledku nátlaku 
zo strany poľských vyjednávačov i samotného ministra zahraničných 
vecí vo vláde D. tuska Radosława Sikorského12 boli vytvorené štyri 
skupiny na vyhodnotenie ohrození, ktoré môžu vyplývať pre poľsko 
z faktu umiestnenia základne na jeho území a potreby modernizácie 
poľskej armády. Výsledky týchto hodnotení majú byť predstavené 
v júli 2008. Americká vyjednávacia skupina po počiatočnom dištan-
covaní sa od poľských požiadaviek nakoniec potvrdila, že uSA sú 
pripravené ich zvážiť. 

Protiraketový štít v poľskej verejnej debate

Otázka umiestnenia tzv. protiraketového štítu na území poľska 
nevyvolala na začiatku príliš veľa emócií a nebola predmetom živšej 
verejnej debaty. Hoci neoficiálne rozhovory na tému možnej účasti 
poľska v americkom projekte trvali už od roku 2003, podrobnosti 
týchto konzultácií neboli známe ani odbornej verejnosti. Situácia 
sa zmenila, keď sa deklarácia poľských snáh o prístup do programu 
po prvýkrát ocitla v oficiálnom programe vlády kazimierza Mar-
cinkiewicza, predstavenom v novembri 2005, s názvom „Solidárny 
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12 Sikorski, predtým ako sa stal 
ministrom zahraničných vecí 
vo vláde D. Tuska, veľakrát 
zdôrazňoval, že súhlas Poľska 
s účasťou na projekte BMD by 
mala okrem iného závisieť od 
posilnenia americkej pomoci 
pri modernizácii poľskej armá-
dy. Pozri napr. Sikorski (2007).
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štát”. Čítame v ňom: „Vo vzťahoch s uSA by bolo dôležitou úlohou, 
umožňujúcou ďalšie upevňovanie strategického partnerstva s tou-
to krajinou, naše výrazné potvrdenie pripravenosti zúčastniť sa na 
systéme raketovej obrany – MDI. Záleží nám na tom, aby sa poľsko 
stálo súčasťou tzv. tretieho článku MDI, spojeného s radarovým za-
meraním a ničením rakiet protivníka”13. 

takto formulované vyjadrenie sa stalo podnetom pre debatu, po-
čas ktorej sa vykryštalizovali tri prístupy. prvú skupinu (do ktorej 
bezpochyby patrili aj vlády k. Marcinkiewicza a J. kaczyńského) 
tvorili zástancovia prijatia protiraketovej základne na území poľska 
bez kladenia prehnaných materiálnych podmienok Američanom. 
Zdôrazňoval sa len záujem o uzavretie obojstrannej poľsko-americ-
kej dohody v oblasti bezpečnosti. predpokladalo sa, že umiestnenie 
vojenských technických zariadení s kľúčovým významom na území 
poľska zaistí akosi automaticky poľsku dodatočné garancie obrany 
teritória zo strany uSA v prípade agresie (ešte navyše ku garanciám 
vyplývajúcim z účasti obidvoch štátov v NAtO). Bolo tiež zdôraz-
ňované, že je to šanca pre nadviazanie tesných vzťahov so Spojenými 
štátmi v oblasti obrany, čo by zvýšilo váhu poľska ako politického 
partnera uSA nielen v regióne, ale aj v celej Európe. poukazovalo 
sa taktiež na štandardné výhody, aké obyčajne prináša fungovanie 
základní tohto typu (zamestnanie poľského pomocného personálu, 
možné kontrakty pre poľské podniky spojené s výstavbou základne, 
rozvoj infraštruktúry v blízkosti základne). Súhlas poľska s účasťou 
v BMD by sa napokon stal súčasťou tradičného kurzu poľskej politi-
ky, ktorý sa, najmä v oblasti bezpečnosti, orientuje na udržiavanie čo 
najbližších väzieb so Spojenými štátmi. 

takéto stanovisko sa stretlo s veľkou kritikou tej časti verejnej 
mienky, pre ktorú je americký projekt svojho druhu spojením agre-
sívnej, militaristickej politiky, akú vedie administratíva G. W. Busha 
so snahou amerických zbrojných koncernov o získanie ďalších vý-
nosných kontraktov (pripomeňme, že od 80. rokov pohltila realizá-
cia programu už vyše 100 mld. dolárov). protivníci BMD poukazu-
jú navyše na to, že prijatie „protirakiet“ nielen nezvýši bezpečnosť 
poľska, ale môže ju dokonca podstatne znížiť (odvolávajú sa v tomto 
prípade hlavne na ruské reakcie ).14

V treťom prístupe, ktorý bezpochyby prezentuje súčasná vláda, 
sa zdôrazňuje zásada, že americká ponuka by nemala byť ani odvrh-
nutá, ani prijatá bez začatia vyjednávaní, počas ktorých treba Spoje-
ným štátom predstaviť množstvo postulátov týkajúcich sa možností 
zvýšenia bezpečnosti poľska, ktoré sa vystavuje istému riziku a tak-
tiež ponesie potenciálne politické náklady za svoje rozhodnutie. 
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13 Plný text programu pozri 
(Solidarne Państwo 2005).

14 Doteraz ani rozhovory, ktoré 
viedli Spojené štáty s ruskou 
vládou, ani poľsko-ruské rozho-
vory nepriniesli žiadnu dohodu. 
Rusi si vyžiadali napr. stálu prí-
tomnosť svojich inšpektorov na 
území základne, čo bolo jedno-
značne odmietnutie Poľskom, 
ktoré navrhuje cyklické inšpek-
cie a prístup k priemyselnému 
monitoringu. 
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tento prístup sa opiera o predpoklad, že (napriek tomu, čo silno ak-
centujú predstavitelia administratívy G. Busha) BMD je projektom, 
ktorý má predovšetkým posilniť bezpečnosť Spojených štátov. po-
kiaľ chcú uSA vytvoriť európsku základňu, tak dôležitú pre úspech 
celého programu, mali by smerovať ku kooperácii a rátať s nutnosťou 
akceptácie postulátov druhej strany. 

projekt protiraketového štítu sa stretol s rozhodne nepriaznivým 
prijatím v prieskumoch verejnej mienky. V priebehu posledných 
troch rokov neprekročila podpora pre umiestnenie protiraketového 
štítu v poľsku 50 % (údaje z decembra 2005), a momentálne je pod-
pora pre americké technické zariadenia na poľskom teritóriu len na 
úrovni 33 %. Na formovanie postojov verejnej mienky má bezpochy-
by vplyv širší kontext poľsko-amerických vzťahov. ten momentálne 
ovplyvňuje sklamanie nad ďalším odmietnutím uSA, ktoré negovali 
zapojenie poľska do Visa Vaiwer program, alebo nad nedostatkom 
očakávaných výhod z poľského angažovania sa v Iraku. 

Záver

O vzniku európskej základne amerického systému protiraketovej 
obrany určite nie je rozhodnuté. Na jednej strane mnohé poukazu-
je na to, že poľsko-americké rozhovory budú definitívne ukončené 
prijatím dohody v otázke základne. Ani poľsku, kde žiadna dôležitá 
politická sila nespochybňuje váhu poľsko-amerického partnerstva, 
ani odstupujúcej Bushovej administratíve, zúfalo hľadajúcej úspech 
v zahraničnej politike, ktorý by ovenčil osem rokov jeho prezident-
stva, a kritizovanej práve za pokazenie imidžu uSA v medzinárodnej 
aréne, nezáleží na ich fiasku. poľská vláda, napriek negatívnemu po-
stoju verejnej mienky voči štítu, sa chce vyhnúť znepriateleniu naj-
dôležitejšieho spojenca poľska v oblasti bezpečnosti, vzťahy z kto-
rým sú už roky považované za strategické. Okrem toho projekt BMD 
už získal podporu všetkých spojencov z NAtO. Odmietnutím ame-
rickej ponuky sa poľsko vystavuje obvineniam z toho, že z hľadiska 
aliancie blokuje rozvoj dôležitej obrannej infraštruktúry. V poľsku 
však stále viac a viac rastie vedomie, že sa netreba vždy a za každú 
cenu zapájať do amerických projektov, najmä keď sa tieto programy 
spájajú z určitými politickými dôsledkami. 

Na druhej strane je však celkom možné aj to, že v najbližšom ob-
dobí nedôjde k uzavretiu dohody s uSA. Môže sa tak stať, pokiaľ 
nedôjde k zblíženiu postojov obidvoch strán v otázke potenciálnych 
ohrození pre poľsko, vyplývajúcich z faktu umiestnenia základne na 
jeho území, alebo čo sa týka pre obidve strany prijateľného balíka 
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pomoci pre modernizáciu poľskej armády. treba však mať na vedo-
mí, že aj v prípade dosiahnutia dohody musia záväzky súčasnej ad-
ministratívy, najmä tie, ktoré sú spojené s financiami, získať súhlas 
kongresu, v ktorom prevládajú demokrati, a ktorý, ako sa zdá, je stá-
le menej naklonený projektu tretej základne (v roku 2007 aj v roku 
2008 kongres obmedzil časť prostriedkov na výstavbu európskej 
základne). Vec sa môže ešte viac skomplikovať, pokiaľ sa víťazom 
najbližších prezidentských volieb stane demokrat. Žiaden z kandi-
dátov Demokratickej strany síce nespochybňoval opodstatnenosť 
rozvíjania BMD (už iba ak z takej jednoduchej príčiny, že bolo by 
ťažké zastaviť takto ďaleko rozvinutú armádnu investíciu), ale môže 
rezignovať, alebo, čo je viac pravdepodobné, posunúť časový hori-
zont realizácie projektu európskej základne. Bude to záležať na tom, 
či sa prípadný demokratický prezident rozhodne pre vyjednávanie 
a zmiernenie kurzu voči Iránu a pre zlepšenie vzťahov s Ruskom. Ako 
zámienka pre časový posun výstavby tretej základne môžu poslúžiť 
technické otázky. Hillary Clintonová aj Barrack Obama vo svojich 
posledných vyjadreniach zdôrazňovali, že technológie použité v eu-
rópskych protiraketách nie sú stále overené. 

Nezávisle na vedených vyjednávaniach môže mať samotná dyna-
mika tohto procesu veľký vplyv na poľsko-americké vzťahy. Ako už 
bolo spomenuté v úvode, postoj Američanov v priebehu rozhovo-
rov, ktorý bol na začiatku málo elastický, sa stal zámienkou pre usku-
točnenie určitých prehodnotení poľskej politiky voči uSA a prinútil 
poľské politické elity k reflexii na tému charakteru vzťahov spájajú-
cich obidva štáty a ziskov (alebo strát) vyplývajúcich z týchto vzťa-
hov. Na druhej strane vyjednávania s poľskom spôsobili, že si Ame-
ričania uvedomili, aké rôzne podoby môže mať percepcia hrozieb 
v štátoch, ktoré sú členmi tej istej aliancie, ako aj to, že otvorenosť 
pre rozhovory v tejto otázke je nutnosťou. udržanie tohto presved-
čenia u ďalšej americkej administratívy by malo viesť k vytvoreniu 
takých vzťahov medzi obidvomi štátmi, ktoré bude možné pomeno-
vať ako zrelšie, a napriek nepochybným rozdielom v potenciáli, viac 
partnerské ako doteraz. 
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naTo V PoĽSKEJ 
BEZPEČnoSTnEJ 
PoLITIKE V roKU 2007

Úvod – miesto naTo v poľskej bezpečnostnej 
politike 

NAtO bolo pre poľsko základným mnohostranným nástrojom 
bezpečnostnej politiky a hlavnou platformou medzinárodnej spo-
lupráce v politicko-vojenskej rovine, prinajmenšom od momentu 
vstupu do aliancie v roku 1999 a dokonca aj skôr – od začatia aktivít 
v rámci partnerstva za mier (1994). po páde komunizmu, i napriek 
počiatočným, relatívne krátkodobým váhaniam a bez väčšieho pre-
svedčenia pre hľadanie alternatívnych riešení, bolo členstvo v Seve-
roatlantickej aliancii v poľsku uznané ako pokus o nájdenie efektív-
nejšieho prostriedku na zaistenie samostatnosti a suverenity krajiny, 
spôsob potvrdenia príslušnosti k západnému kultúrnemu okruhu, 
a posilnenia pozície poľska vo svete1. tento prístup vysvetľuje zá-
roveň rozhodnosť a dôslednosť poľských snáh o členstvo v NAtO, 
začatých v roku 1992 a zavŕšených vstupom do aliancie 12. 3. 1999, 
ako aj entuziastické zapojenie sa poľska do činnosti organizácie po 
získaní statusu spojenca2. 

Od samého začiatku však poľská predstava NAtO vychádzala 
z toho, že vedúcu úlohu v aliancii plnia Spojené štáty. Znamenalo to 
uznanie práva uSA na väčší vplyv na stratégiu NAtO v porovnaní 

1 O alternatívnych návrhoch 
voči členstvu v NATO – politika 
neutrality, spojenectvá a stredo-
európska spolupráca, koncep-
cia tzv. NATO-bis – viac pozri 
Kuźniar (2001:37-56).

2 Poľsko okrem iného jedno-
značne podporilo rozhodnutie 
NATO o intervencii v Kosove 
v roku 1999, a neskôr sa zú-
častnilo na misii KFOR. Deklaro-
valo rozhodnú podporu pre vý-
voj stabilizačnej funkcie NATO 
a začatie aktivít out of area, čím 
akceptovalo nutnosť moderni-
zácie a transformácie vojen-
ských schopností spojeneckých 
armád (teda aj Poľska) z hľa-
diska nových úloh. Por. Kuźniar 
(2008:115-126, 217-224).
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s ostatnými spojencami, definovanie spojeneckých záujmov, iden-
tifikovanie ohrození a výziev pre medzinárodnú bezpečnosť a bez-
pečnosť členských štátov, ako aj voľbu metód a prostriedkov reakcie. 
Vzhľadom na svoju globálny štatút a zbrojný potenciál boli uSA po-
važované za hlavného garanta súdržnosti a účinnosti aliancie. takéto 
vnímanie NAtO spôsobovalo, že poľské stanovisko k úlohám orga-
nizácie, jej aktivitám a vývojovým smerom sa zo zásady približovalo 
americkému. 

V prvých rokoch poľského členstva táto „transatlantická” vízia ni-
jak nespochybňovala kľúčovú úlohu aliancie v poľskej bezpečnost-
nej politike. postupne však v poľskej bezpečnostnej politike začalo 
dochádzať k zmenám niektorých akcentov a priorít, čo sa zvlášť vý-
razne prejavilo v roku 2003, po tom, ako poľsko prijalo rozhodnutie 
o účasti v Američanmi vedenej vojenskej intervencii v Iraku. Základ-
nou úlohou sa stalo umocňovanie vzťahov s uSA. V tejto situácii 
NAtO, hoci ostávalo pre poľsko hlavnou platformou spolupráce 
v politicko-vojenskej rovine a „dodávateľom bezpečnosti a stability” 
(security provider), sa do stále väčšej miery stávalo predovšetkým 
nástrojom zbližovania so Spojenými štátmi, ktoré boli v podstate 
vnímané ako jediný subjekt schopný zaistiť poľsku reálne garancie 
bezpečnosti3. to zase prinášalo dvojaké následky. po prvé, poľsko 
sa na fóre organizácie ešte výraznejšie ako predtým stotožňovalo 
s americkými postojmi aj v situáciách, keď tieto postoje neboli pria-
mo zhodné s jeho záujmami (viď v roku 2005 a na začiatku 2006 
prejavovaný entuziazmus voči idei globálnych partnerstiev, ktorá 
znamenala prehĺbenie aktivity NAtO na územiach mimo aliancie 
a relatívny pokles významu úloh z oblasti tradične ponímanej kolek-
tívnej obrany, ktoré boli nemenne považované poľskom za hlavnú 
funkciu aliancie)4. po druhé, de facto prioritný charakter v poľskej 
bezpečnostnej politike nadobúdali aktivity uskutočňované v spo-
lupráci s uSA, ale mimo štruktúr NAtO. Asi najzreteľnejšie o tom 
svedčil fakt, že v rokoch 2003 –2007 sa najväčší kontingent poľských 
ozbrojených síl v zahraničí zúčastňoval na operácii „koalície ochot-
ných” (coalition of the willing) v Iraku, pričom na aktivitách NAtO, 
najmä na kľúčovej misii ISAF v Afganistane (od roku 2005), sa po-
dieľalo dokonca menej poľských vojakov ako v mierových operáci-
ách pod vlajkou OSN5. V dôsledku toho postavenie poľska (ktoré 
bolo v tejto situácii vnímané časťou spojencov ako krajina, ktorá je 
síce málo aktívna, ale dožaduje sa značného vplyvu na rozhodnutia) 
do istej miery oslablo. Na druhej strane bolo istým zadosťučinením 
mierne zlepšenie vzťahov s lídrom aliancie – uSA.

trend spočívajúci v „amerikanizácii” poľskej bezpečnostnej po-

3 V roku 2005 vtedajší minister 
zahraničných vecí Adam Dani-
el Rotfeld, prezentujúc v snemo-
vom expozé smery poľskej za-
hraničnej politiky povedal, že 
„len Amerika je schopná zaistiť 
Poľsku garancie bezpečnosti” 
(„only America is in position to 
extend security guarantees to 
Poland“) (PIIA 2006:19-20).
 
4 Por. Kuźniar (2008:303). 

5 Významná (z perspektívy 
Poľska, a nie v rámci celkovej 
účasti medzinárodných vojsk 
v Iraku) účasť poľských ozbro-
jených síl v irackej operácii bola 
často využívaná poľskou vlá-
dou v debatách v NATO práve 
ako hlavný faktor rozhodujúci 
o obmedzenej aktivite Poľska 
v aliančných operáciách. Je 
však potrebné spomenúť pro-
zaickejšie príčiny tohto stavu – 
na rozdiel od účasti v misiách 
OSN, kde sú náklady refundo-
vané v plnom rozsahu, a účasti 
poľských síl v Iraku, kde USA 
hradilo náklady vo výške 60 
– 80 %, v operáciách NATO 
funguje zásada cost lie where 
they fall, na základe ktorej musí 
Poľsko financovať svoju účasť 
takmer v plnej výške z vlastné-
ho rozpočtu. 



241

MAREK MADEJ 16.

litiky sa dodatočne posilnil po voľbách v roku 2005 a po prevzatí 
vlády pravicovým zoskupením právo a Spravodlivosť. Jeho lídri nie-
len prejavovali veľkú nedôveru voči Európskej únii a voči hlavným 
európskym partnerom (čo vylučovalo prípadnú „europeizáciu” poľ-
skej bezpečnostnej politiky), ale do istej miery spochybňovali, hlav-
ne vzhľadom na rozdielne prístupy transatlantického zoskupenia 
k vojne v Iraku, aj dôveryhodnosť NAtO. V dôsledku toho snahy 
o posilnenie bilaterálnych bezpečnostných vzťahov s uSA získali 
v 2006 a najmä v roku 2007 väčšiu váhu. prioritnou otázkou sa sta-
li vyjednávania týkajúce sa lokalizácie prvkov amerického systému 
protiraketovej obrany v poľsku, pri ktorých sa malo dospieť k uzav-
retiu dohody prehlbujúcej vojenskú spoluprácu, a možno dokonca 
zaisťujúcej poľsku garanciu spojeneckej pomoci presahujúcu čl. 5 
Washingtonskej zmluvy zo strany Spojených štátov. táto situácia do 
značnej miery ovplyvnila bezpečnostnú politiku poľska, ale aj aktivi-
tu krajiny v NAtO, ktorá mala byť predovšetkým nástrojom zblíže-
nia s uSA, v menšej miere vkladom do rozvoja efektivity i úspešnosti 
aliancie a príspevkom k úspešnosti jeho snáh smerujúcich k stabili-
zácii medzinárodnej situácie. Dobrou ilustráciou je v tomto prípa-
de spôsob prijatia a vyhlásenia rozhodnutia o radikálnom zvýšení 
(zhruba o 1 050 vojakov) poľského kontingentu v Afganistane v sep-
tembri 2006. Hoci toto rozhodnutie bolo reakciou na očakávania 
všetkých spojencov a generálneho tajomníka, nie náhodou o ňom 
po prvý raz informoval vtedajší minister obrany Radosław Sikorski 
počas septembrovej návštevy v uSA, po rozhovoroch s americkými 
diplomatmi (Rocznik strategiczny 2006/2007:308). 

Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, že aktivity poľska v rám-
ci NAtO v roku 2007 slúžili trom hlavným cieľom: 
- posilňovaniu vzťahov s uSA prostredníctvom zvyšovania vkladu 

(najmä) v aktivitách, ktorým prikladali uSA veľkú váhu (operácia 
v	Afganistane,	otázka	protiraketového	štítu);	

- posilňovaniu pozície poľska v aliancii prostredníctvom účasti na 
prioritných misiách a projektoch (ISAF, NAtO Response Force 
– NRF) a programových iniciatívach (snahy o zvýšenie záujmu 
spojencov	o	energetickú	bezpečnosť,	otázky	rozšírenia);	

- zvyšovaniu efektivity a potenciálu poľska ako spojenca a aliancie 
ako celku (vojenská transformácia). 

prevzatie vlády stredopravou koalíciou Občianska platforma 
– poľská ľudová strana v dôsledku predčasných parlamentných vo-
lieb z októbra 2007 neviedlo v tejto oblasti k revolučným zmenám 
a zmienené ciele ostali aktuálnymi aj na konci roka. Nová vláda však 
výrazne smerovala k postupnému dosiahnutiu rovnováhy medzi 
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snahami o zblíženie s uSA a aktivitami smerujúcimi k posilneniu 
Aliancie per se. 

Účasť Poľska na operácii ISaF v afganistane

pre NAtO ako celok ako aj pre poľsko bola prioritou v rámci spo-
lupráce v roku 2007 operácia ISAF v Afganistane, kde vládla nesta-
bilná situácia, a kde na juhu a východe trvali boje so zoskupeniami 
neakceptujúcimi centrálnu vládu v kábule ani prítomnosť medziná-
rodných síl6. poľská deklarácia zo septembra 2006 (ktorú následne 
potvrdil na summite NAtO v Rige prezident Lech kaczyński) o zväč-
šení kontingentu o 1 050 vojakov bez zavádzania operačných obme-
dzení (tzv. caveats) bola veľmi pozitívne prijatá zo strany spojencov 
i medzinárodného personálu NAtO. V súlade s týmto rozhodnutím 
prezidenta kaczyńského z 22. 11. 2006 mali byť poľské zložky v Af-
ganistane rozmiestnené do apríla 2007, a od mája mali začať hliad-
kovaciu a bojovú činnosť. problémy s vhodnou výbavou vysielaných 
vojsk a logistická zložitosť presunu, najmä pri zohľadnení nedostatku 
vhodných vlastných dopravných možností a závislosti v tejto oblas-
ti na uSA, však zapríčinili oneskorenie v rozmiestnení kontingentu7. 
Medzi príčinami oneskorenia sa uvádzala aj nedostatočná spravo-
dajská príprava misie, aj v dôsledku toho, že v tom istom období sa 
uskutočnila reorganizácia vojenskej rozviedky a kontrarozviedky, čo 
vzbudilo mnoho kontroverzií. Situáciu navyše komplikoval odchod 
ministra obrany Radosława Sikorského z vlády vo februári 2007, čias-
točne z dôvodu nedorozumení okolo prípravy afganskej misie. 

poľsko sa nerozhodlo pre zorganizovanie vlastného provinčné-
ho rekonštrukčného tímu (pRt) v Afganistane najmä z finančných 
dôvodov a z dôvodu obáv týkajúcich sa schopnosti zaistiť vhodný 
civilný komponent pre takýto tím. Nerozhodlo sa ani – z finanč-
ných i z operačno-logistických dôvodov – pre rozmiestnenie vojsk 
ako jediného jednotného rekonštrukčného tímu. V dôsledku toho 
sa časti poľského kontingentu ocitli až v štyroch zónach (z piatich 
existujúcich) velenia regionálnych síl ISAF (Sever, Východ, kábul 
a Juh). Dodatočné jadro poľských síl – tri roty tvoriace poľskú bojo-
vú skupinu – rozmiestnené v provinciách Ghazní a paktíka (východ-
ný Afganistan) a zodpovedné za ochranu cesty kábul – kandahár, 
boli zahrnuté do štruktúr vojsk uSA prítomných v tejto oblasti, vy-
konávajúcich súčasne činnosti v rámci operácie Enduring Freedom8 
(nezávisle na ISAF). takto boli tieto roty podriadené Američanmi 
riadenému regionálnemu veleniu Východ. takúto koncepciu účasti 
kritizovali niektorí experti, ktorí poukazovali na to, že v takejto situá-

6 Misia v Afganistane, na ktorú 
bolo z rozpočtu Ministerstva 
národnej obrany určených 461 
mil. zl., bola tiež najnákladnej-
šou operáciou poľských vojsk 
v roku 2007. Pozri http://www.
isaf.wp.mil.pl/kontyngent.html, 
15. 10. 2008.

7 Je zaujímavé, že spory sa 
koncentrovali okolo otázky 
údajne príliš slabého vyba-
venia kontingentu obrnenými 
transportérmi Rosomak a menej 
sa rozoberal nedostatok vrtuľní-
kov vo výbave PKW (poľského 
vojenského kontingentu), kvôli 
ktorému sa poľské jednotky stá-
vali v rámci dopravy v oblasti 
rozmiestnenia úplne závislými 
od pomoci spojencov, hlavne 
USA (potrebný nákup sa usku-
točnil až po rozhodnutí o rozší-
rení kontingentu, a tak sa poľské 
vrtuľníky do konca roku 2007 
do Afganistanu nedostali) (Ga-
zeta Wyborcza, 12. 12. 2006; 
22. 5. 2007). 

8 Časť úloh poľských jednotiek 
(okrem iného vojakov špeci-
álnych zložiek umiestnených 
v Kandaháre) vyplývala z účas-
ti v misii Enduring Freedom 
a nie ISAF (Gazeta Wyborcza, 
22. 5. 2007).
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cii sa poľský kontingent môže stať príliš závislý od síl uSA, a rozptý-
lenie početných poľských ozbrojených síl nezaručí adekvátny vplyv 
na priebeh operácie ISAF. Vláda na druhej strane zdôrazňovala ne-
dostatok alternatívnych riešení, zapríčinený obmedzenými logistic-
kými a finančnými možnosťami, ako aj vojenské výhody blízkej spo-
lupráce so silami uSA (moderné vybavenie, vyškolenie vojsk).

konečné rozmiestnenie poľského kontingentu sa začalo v marci 
a ukončilo v júni. Vtedy poľskí vojaci začali aj hliadkovaciu a stabili-
začnú činnosť v provinciách Ghazní a paktíka. V auguste zaznamenali 
prvú (a v roku 2007 jedinú) smrteľnú obeť medzi poľskými vojakmi. 

Od septembra do októbra bol v rámci rotácie síl do Afganistanu 
vyslaný druhý poľský kontingent, ktorý mal 1 200 členov. Napriek 
výzvam generálneho tajomníka NAtO, s ktorými sa obracal na je-
seň na členské štáty a na niektorých spojencov (Holandsko, kanadu, 
uSA), a v ktorých apeloval na väčšiu angažovanosť v ISAF najmä 
vzhľadom na intenzívne boje na juhu a na východe Afganistanu, 
poľsko nezvýšilo počty vojakov svojho kontingentu. V novembri 
zadržala vojenská prokuratúra 7 účastníkov operácie v Afganistane, 
ktorých obvinila z porušenia Haagskej konvencie z roku 1907 a Že-
nevskej konvencie z roku 1959 počas ostreľovania dediny Nangar 
khel (16. 8.), v dôsledku ktorého zahynulo 6 civilistov9. Vzbudilo to 
debatu na tému opodstatnenia a efektivity dovtedajšieho modelu or-
ganizácie poľského kontingentu v Afganistane, a najmä tesného ope-
račného spojenia poľských vojsk s americkými silami. Vláda, ktorá 
vzišla z októbrových volieb, uznala misiu ISAF za prioritnú v rámci 
poľských zahraničných operácií a v decembri 2007 ohlásila reorga-
nizáciu a konsolidáciu poľského kontingentu, čo by malo nakoniec 
viesť k prevzatiu zodpovednosti za bezpečnosť provincie paktíka 
alebo Ghazní poľskými zložkami v roku 200810. Vláda zdôrazňovala, 
že takáto zmena nielen zvýši efektivitu angažovanosti v Afganistane, 
ale zviditeľní tieto aktivity v očiach spojencov a štruktúr NAtO, čo 
by malo následne viesť k posilneniu pozície poľska v aliancii. Minis-
ter obrany Bogdan klich napokon 28. 12. ohlásil rozhodnutie o roz-
šírení kontingentu o 400 vojakov a 8 vrtuľníkov11. 

Všetky tieto modifikácie koncepcie poľskej účasti v Afganistane však 
neovplyvňovali trvale nízku podporu verejnosti pre účasť na ISAF12.

Poľsko a debata o americkom systéme protiraketovej 
obrany na pôde naTo

Ďalšou dôležitou otázkou spojenou s činnosťami NAtO v roku 
2007 bola otázka názoru aliancie na systém protiraketovej obrany, 

9 (Gazeta Wyborcza, 15. 11. 
2007) V auguste poskytlo mi-
nisterstvo obrany k tejto otázke 
iba vyhlásenie, v ktorom sa 
tvrdilo, že ostreľovanie dediny 
bol následkom útoku rebelov 
na poľskú hliadku a civilné obe-
te následkom tragickej zhody 
okolností (Gazeta Wyborcza, 
24. 8. 2008).

10 V marci 2008 bolo vyhlá-
sené prevzatie kontroly nad 
Ghazní. (Gazeta Wyborcza, 
22. – 24. 3. 2008).

11 V súlade s vyhlásením mi-
nistra posilnený 3. obmenený 
kontingent poľských síl v Af-
ganistane prevzal kontrolu 
nad provinciou Ghazní v máji 
2008, stále však nedisponuje 
vlastnými dopravnými vrtuľník-
mi, ktoré budú rozmiestnené 
až v druhej polovici roka. Pozri 
http://www.wp.mil.pl/pl/arty-
kul/4881, 15. 10. 2008.

12 V januári 2007 bolo „pro-
ti” účasti poľských vojsk v misii 
v Afganistane 75 % obyvateľov 
(„za” 20 %), a v decembri 83 % 
(„za” 14 %) (CBOS 2007:2; 
CBOS 2007a:1).
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ktorý rozširovalo uSA v spolupráci s niektorými vybranými člen-
mi NAtO (poľskom a Českou republikou), ako aj problém vzťahu 
tohto projektu s inými projektmi NAtO s podobným zameraním13. 
O určenie postoja aliancie k tejto otázke sa však snažili najmä Spoje-
né štáty, ktoré chceli týmto spôsobom obmedziť medzi spojencami 
sa objavujúce rozdielnosti v prístupe k projektu, a najmä k výstavbe 
jeho prvkov v Európe14. V apríli ministri členských štátov na stretnu-
tiach v Bruseli (20. 4.) a v Oslo (27. 4.) podporili rozvoj americké-
ho programu v doterajšej podobe, zdôraznili však nutnosť udržania 
rovnakého prístupu k zaisteniu bezpečnosti vo všetkých krajinách 
NAtO. Samotný program pritom uznali za komplementárny s pro-
jektmi, ktoré boli vypracované v rámci aliancie, hoci sa jednoznač-
ne nevyjadrili ohľadom jeho budúceho charakteru a statusu (tzn. či 
a do akej miery a za akých podmienok by sa mohol tento systém stať 
spoločným fondom NAtO). Dodatočne v júni rozhodli, že v máji 
2006 predstavená štúdia uskutočniteľnosti systému protiraketovej 
obrany NAtO sa v budúcnosti môže stať základom prác týkajúcich 
sa integrácie projektov aliancie s americkým15. 

postoj poľska v tejto otázke zámerne nebol jednoznačný. Na jed-
nej strane očakávala poľská vláda zo strany aliancie akceptáciu vý-
stavby systému v doterajšej podobe, pričom súčasne podporovala 
rozvoj aliančných programov protiraketovej obrany a poukazovala 
na možnosť využitia amerického projektu pri tvorbe budúcich rie-
šení v aliancii. Na druhej strane zdôrazňovala obojstranný charakter 
poľsko-amerických rozhovorov (ktoré sa oficiálne začali až v máji, 
hoci formálny návrh na ich začatie uSA predložilo poľsku už v ja-
nuári), spoliehajúc sa na to, že v takejto situácii sa poľsku podarí 
vyjednať priaznivejšie podmienky dohody (uSA sa zaviaže k upev-
neniu politicko-vojenskej spolupráce a podporí modernizáciu poľ-
skej armády). Z tohto dôvodu sa nesnažila v pripravovanom dialógu 
s uSA získať deklaráciu o budúcom prevedení systému pod hlavičku 
NAtO. Výrazného vyjadrenia podpory takéhoto riešenia sa naopak 
dožadovala opozícia, najmä pO16. postoj poľska v otázke prípad-
ného „zNAtOvenia ” amerického protiraketového štítu sa napriek 
tomu nestal jasnejší ani po zmene vlády, čo sa aspoň čiastočne dá 
vysvetliť tým, že sa poľsko snažilo uchovať čo najväčšiu slobodu v ro-
kovaniach s uSA.

ostatné aktivity Poľska v rámci činností naTo 

Aktivita v operáciách NAtO sa neobmedzovala výlučne na Afga-
nistan. poľsko na doterajšej úrovni udržiavalo svoju účasť v operácii 

13 V rámci NATO od roku 
2004 trvajú práce nad systé-
mom aktívne vrstvenej protira-
ketovej obrany bojiska (Active 
Layered Theatre Balistic Missile 
Defense – ALTBMD), ktorý má 
čiastočne integrovať už exis-
tujúce systémy protiraketovej 
obrany spojencov. Boli usku-
točnené štúdie uskutočniteľnosti 
(feasibility study; máj 2006) 
spojeneckého systému protira-
ketovej obrany pred raketami 
ďalekého doletu. Viac pozri B. 
Górka-Winter (2007).

14 Návrhy týkajúce sa nutnosti 
zvýšenia významu tohto spoje-
neckého projektu vychádzali 
najčastejšie zo strany Nemec-
ka. Por. Adamski (2007).

15 Viac pozri na http://www.
nato.int/issues/missile_defen-
ce/index.html, 1. 10. 2008.

16 Por. debata na zasadnutí 
Komisie zahraničných vecí (Biu-
letyn 2007).
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kFOR v kosove, kde v rámci Mnohonárodného úlohového zosku-
penia východ (MNtF(E)), pod velením amerického veliteľa slúžilo 
300 poľských vojakov z poľsko-ukrajinského práporu pOLukRBAt. 
tak ako po minulé roky sa jednotka poľského vojenského námorníc-
tva zúčastňovala na operácii Active Endeavour v Stredozemnom mori 
(ponorka Bielik, do apríla 2007). Okrem toho sa poľskí vojenskí in-
štruktori zúčastňovali na školiacej misii NAtO v Iraku. 

V roku 2007 začalo poľsko uskutočňovať isté iniciatívy smerujú-
ce k transformácii vojenských schopností aliancie. Spolu s ostatný-
mi 16 účastníkmi programu Stategic Airlift Capability – SAC, okrem 
iného aj so Slovenskom, rozhodlo 20. 6. o vytvorení špeciálnej agen-
túry NAMO (NATO Airlift Management Organization), ktorá mala 
slúžiť na obsluhu tohto projektu. poľské suchozemské (zhruba 220 
vojakov) a námorné jednotky sa zúčastňovali v Silách rýchlej reakcie 
NAtO (NRF). Cvičenia námorného komponentu týchto síl (Nob-
le Mariner) sa konali v máji v Gdyni. Rast operačnej angažovanosti 
bol ale obmedzený transformačnými možnosťami poľských ozbro-
jených síl. Z tohto dôvodu na stretnutí šéfov rezortov obrany štátov 
NAtO v Noordwijku (24 . – 25. 10.) podporil minister Aleksander 
Szczygło zmenu organizačného modelu NRF (zdôraznil však jeho 
dočasný charakter)17.

poľsko naďalej vyjadrovalo súhlas s prijatím nového vojenského 
technického vybavenia NAtO na vlastnom území, o. i. plánovanej 
základne leteckej rozviedky AGS, keďže v tom videlo možnosť po-
silnenia pozície v NAtO. S odchodom ministra Sikorského z vlá-
dy však záujem o túto otázku oslabol. Na druhej strane sa objavili 
snahy o to, aby sa šéf generálneho štábu poľských ozbrojených síl 
gen. Franciszek Gągor stal predsedom Vojenského výboru NAtO. 
Nakoniec však poľský kandidát napriek podpore aj zo strany uSA 
prehral boj o tento post s talianskym admirálom Giampaolom Di 
paola (Rzeczpospolita, 15. 11. 2007).

Nevýraznú aktivitu prejavovalo poľsko na pôde NAtO v stále ži-
vších debatách o jeho úlohách v oblasti energetickej a teleinformač-
nej bezpečnosti. V dôsledku elektronických útokov z prelomu apríla 
a mája na teleinformačnú infraštruktúru Estónska sa v NAtO zača-
lo so spracovaním stratégie teleinformačnej bezpečnosti. poľsko sa 
však v týchto aktivitách nijako zvlášť neangažovalo. V roku 2007 na 
pôde NAtO neprišlo so žiadnym návrhom týkajúcim sa úlohy alian-
cie v zaistení energetickej bezpečnosti jeho členov, hoci táto téma 
bola predmetom rozhovorov prezidenta kaczyńského a premiéra 
tuska počas ich návštev v sídle NAtO v Bruseli18.

V roku 2007 sa v NAtO relatívne málo pozornosti venovalo otáz-

17 Vtedy bola prijatá tzv. mo-
dulová koncepcia týchto síl, 
ktorá zohľadňovala zníženie 
úrovne pripravenosti časti jed-
notiek prihlásených do NRF 
pri súčasnom zachovaní ich 
doterajšej celkovej veľkosti 
(25 000) a rozsahu úloh. Toto 
rozhodnutie bolo hlavne dô-
sledkom toho, že niektoré štáty 
stiahli časť svojich jednotiek 
prihlásených k ďalšej rotácii 
NRF (čo bolo opodstatňované 
potrebami misií v Afganistane 
a v Kosove). Pozri http://www.
reuters.com/article/latestCri-
sis/idUSL25654988, 15. 10. 
2008.

18 Nedostatok významných 
iniciatív Poľska v rámci energe-
tickej bezpečnosti je prekvapu-
júci, keď zoberieme do úvahy, 
že v roku 2006 sa Poľsko inten-
zívne usilovalo o zohľadnenie 
tejto problematiky v činnosti 
NATO, a svoj dosť všeobecný 
príspevok na túto tému ob-
siahnutý v deklarácii summitu 
v Rige považovalo za dôležitý 
úspech. Ba čo viac, samotná 
debata, ktorá sa v roku 2007 
koncentrovala na úlohu NATO 
pri ochrane morských trás do-
pravy energetických surovín, 
smerovala z poľského hľadis-
ka skôr nepriaznivým smerom. 
Por. (Rocznik Strategiczny 
2006/2007:137).
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kam rozšírenia a spolupráce s tretími krajinami. poľsko sa dôsledne 
vyslovovalo za udržanie politiky otvorených dverí, čím podporova-
lo ambície Chorvátska, Albánska a Macedónska, ktoré sa usilovali 
o vstup. Samozrejme, za predpokladu, že tieto krajiny splnia pod-
mienky členstva. prioritou pre poľsko však ostala podpora ukraji-
ny a Gruzínska, ktoré sa snažilo o zblíženie a integráciu do NAtO. 
Vzhľadom na vnútornú situáciu v oboch krajinách, ako aj na postoje 
časti spojencov, nebola téma prípadného priznania Akčného plánu 
členstva (MAp) obom týmto štátom v roku 2007 v zásade, aj na-
priek snahám poľska, predmetom vážnejšej debaty19.

Závery

Samozrejme, dnes je ťažké jednoznačne zhodnotiť výsledky poľ-
skej aktivity v NAtO v roku 2007. Zdá sa však, že nakoniec priniesla 
priemerné výsledky. Nepochybne radikálny rast poľskej angažova-
nosti v misii ISAF bol ostatnými spojencami hodnotený pozitívne, 
čo prispelo k zlepšeniu pozície poľska ako zodpovedného partnera 
v NAtO. treba však pamätať, že tento rast vychádzal z veľmi nízkej 
úrovne – do roku 2007 sa na tejto misii zúčastnilo nie viac ako 150 
poľských vojakov. Navyše význam tohto gesta pre pozíciu poľska 
v NAtO obmedzovali organizačné a logistické nedostatky poľské-
ho kontingentu (najmä jeho počiatočné rozdrobenie), ako aj dlhé 
obdobie procesu jeho rozmiestňovania, predovšetkým tesné organi-
začné spojenie s americkými vojskami. toto spojenie svedčilo o ne-
dostatku technických a finančných možností, ktorý znemožňoval 
samostatne udržať väčšie sily v rámci tak ťažkej misie. poukazovalo 
to aj na silný „proamerický” postoj poľskej bezpečnostnej politiky. 
Napriek tomu oproti predchádzajúcim rokom treba považovať vý-
razný rast angažovanosti poľska v NAtO smerom k stabilizácii Afga-
nistanu za zmenu prospešnú tak pre poľsko, ako aj pre alianciu, tým 
viac, že v roku 2008 sa poľská angažovanosť ešte viac zvýšila. pozitív-
ne treba vnímať aj poľský vklad do ostatných misií aliancie, napríklad 
do udržania kontingentu v operácii kFOR na doterajšej úrovni, čo 
dokazuje, že poľsko sa fakticky snaží byť spoľahlivým a zodpoved-
ným spojencom. 

Ťažko sa dá hovoriť o úspechoch v ostatných otázkach spolu-
práce s NAtO. poľsko nebolo príliš aktívnym spojencom v aktivi-
tách v oblasti transformácie (čiastočne pravdepodobne v dôsledku 
finančných a materiálnych zaťaží spojených s rozvojom expedičnej 
aktivity). Nepodarilo sa – aspoň do konca roka 2007 – presvedčiť 
ostatných členov NAtO o nutnosti rozvoja spolupráce s niektorými 

19 Ešte počas návštevy v Tbi-
lisi 17.-18. 4. 2007 prezident 
Kaczyński uisťoval Micheila Sa-
akašviliho o priznaní MAP pre 
Gruzínsko na najbližšom sum-
mite NATO (apríl 2008), no 
v ďalších mesiacoch roku 2007 
sa predstavitelia poľskej vlády 
k tejto otázke vyjadrovali opa-
trnejšie (Rzeczpospolita, 16. 4. 
2007). Zriedkavejšie sa téma 
MAP objavovala v rozhovoroch 
lídrov Poľska a Ukrajiny, najmä 
z dôvodu nejasného stanoviska 
ukrajinskej vlády k tejto otázke, 
ako aj negatívneho postoja ve-
rejnej mienky na Ukrajine voči 
zblíženiu s NATO. Situácia sa 
však radikálne zmenila už v ja-
nuári 2008, keď sa ukrajinské 
vedenie obrátilo na generálne-
ho tajomníka NATO s listom, 
v ktorom jednoznačne vyjadrilo 
záujem o čo najrýchlejšie pri-
znanie MAP Ukrajine (Rocznik 
strategiczny 2007/08:151).
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susedmi aliancie z východu (ukrajina, Gruzínsko). poľsko sa tiež, 
napriek počiatočným deklaráciám svedčiacim o výnimočnom záuj-
me o túto otázku, výraznejšie neprejavilo v debate o jeho úlohe pri 
zaistení energetickej bezpečnosti členských krajín. Dá sa predpokla-
dať, že o obmedzených úspechoch poľskej politiky v NAtO v roku 
2007 rozhodovalo predovšetkým sústredenie záujmov poľskej bez-
pečnostnej politiky na zblíženie sa s uSA, ktoré, aspoň doteraz, 
neprinieslo očakávané výsledky. Zdá sa ale, že sa súčasná vláda od 
týchto zámerov vzďaľuje a smeruje k tomu, aby poľská bezpečnostná 
politika nadobudla vyrovnanejší charakter. to dáva nádej, že nasle-
dujúce roky prinesú poľsku ako členovi aliancie viac úspechov. 
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17.

„Ekonomickí analytici chcú správne odhadnúť ceny energií. Politici síce nevedia definovať obscénne ceny ener-
gie, ale vedia na ne poukázať, keď ich spozorujú. Obchodníci s energiou veria, že všetko má svoju cenu a oni ju 

poznajú, ale ak je tvorba cien energie postavená mimo zákon, iba tí čo sú mimo zákona ich poznajú.”
(Dahl 2004:1)

„Bezpečnostné implikácie závislosti na zahraničných zdrojoch surovín nie sú nič viac, než len rétorické 
prostriedky pre dosiahnutie politického cieľa, a bolo by preto vhodnejšie hovoriť o prostom ekonomickom 

alebo komerčnom riziku.“ 
(Luciani 1988:172)

„Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka!“ 
Babka
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EnErGETICKá 
BEZPEČnoSŤ 
a SEDLIaCKY roZUm1

podľa ministra hospodárstva SR Jahnátka „v energetike nie 
sú nadovšetko platné obchodné zákony, ale uplatňujú sa najmä 
hlavne zákony fyzikálne. práve toto ju stavia do iného postave-
nia na trhu“ (2007). premiér Fico zase považuje za ohrozenie 
energetickej bezpečnosti „už len to, že Slovenská republika bude 
onedlho odkázaná na dovoz elektrickej energie“ (2006). politici 
často hovoria o energetickej bezpečnosti, ale ako to vlastne a tou 
energetikou a jej bezpečnosťou na Slovensku je? V minuloročnej 
panoráme som načrtol problematiku analýzy ekonomickej bez-
pečnosti (Nosko 2007). Energetická bezpečnosť je špecifickým, 
možno dokonca exemplárnym prípadom2 pre analýzu ekono-
mickej bezpečnosti. Čo však tento analyticky hmlistý koncept 
znamená v podmienkach SR? Aké sú najpálčivejšie problémy, 
s ktorými sa SR môže reálne popasovať už v dohľadnej dobe? 
Ako môže štátny aparát prispieť pozitívne k zvýšeniu energetic-

1 Pohľady vyjadrené v príspev-
ku reprezentujú výlučne názor 
autora a nemôžu byť za žiad-
nych okolností vnímané ako 
vyjadrenie oficiálnej pozície 
Európskej komisie – pozn. EK.
 
2 To čo sa zvykne označovať 
ako ‘hard case’. Pre metodo-
logické poznámky pozri naprí-
klad (Van Evera 1997).
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kej bezpečnosti (alebo ako môže neprispieť k jej zníženiu)?
Energetická bezpečnosť je nielen v poslednej dobe námetom 

pre	 rôzne	diskusie.	Tie	 teoretickejšie	(Hersi	2007;	Nosko	2006;	
2007), často pripomínajú ezoterické reflexie, ktoré zväčša kon-
čia konštatovaním, že vlastne nevieme analyticky rigoróznym 
spôsobom uchopiť, čo energetická bezpečnosť v rámci politickej 
ekonómie vlastne je, a tobôž už nie, ako ju analyzovať. Erudovaní 
politickí analytici konštatujú, že snaha o ekonomickú bezpečnosť 
je chimérou (Buzan, 1991:235), ekonomickí analytici ponúkajú 
špecifickú aplikáciu teórie portfólia (Lesbirel 2004) či regulačnej 
teórie (Stigler 1971). tento príspevok si dáva za cieľ prístupným 
spôsobom uviesť čitateľa do týchto troch, často neprávom izolova-
ných aspektov energetickej bezpečnosti.

Azda najväčším problémom ekonomickej bezpečnosti, vní-
manej ako bezpečnosť ekonomiky3, je protiklad medzi nevyhnut-
nosťou určitého rizika pre zisk, rast a rozvoj hospodárstva. tento 
protiklad a komplexnosť situácie robia z energetickej bezpečnosti 
politicky vysoko atraktívnu chiméru. politici na jednej strane skr-
ze bezpečnostné diskurzy majú za cieľ eliminovať riziko, no na 
druhej strane sa snažia podporiť rast a rozvoj ekonomického sys-
tému, ktorý potrebuje k fungovaniu určitú mieru rizika. Ak dôjde 
k úplnej eliminácii rizika, odstráni sa totiž aj dynamika vývoja 
a rastu. priepastný rozdiel vo vnímaní energetickej bezpečnosti 
ako špecifickej kategórie politickej ekonómie4 je ilustrovaný citá-
tom v úvode, kde sa pohľad na cenu energie priepastne rôzni podľa 
toho, či sa jedná o technika/analytika, politika alebo obchodníka. 
tento príspevok vychádza z premisy, že v oblasti energetickej bez-
pečnosti5 nejde primárne o úplné odstránenie rizík energetickej 
závislosti (ktoré reálne v podmienkach SR ani nie je možné), ale 
o ich manažment.

***
Diskusia o energetickej bezpečnosti na Slovensku nemá vybu-

dovanú tradíciu. Azda najúctyhodnejším počinom v snahe o pre-
budenie záujmu o túto diskusiu je Návrh stratégie energetickej bez-
pečnosti z dielne Ministerstva hospodárstva SR (2007). Rozsah 
tohto príspevku nedovoľuje venovať sa obsahu tohto dokumentu, 
z ktorého tiež pochádza úvodný citát ministra. Diskusie na tému 
spôsobu zabezpečenia či zvýšenia energetickej bezpečnosti sú po-
merne časté, ale predtým, než môžeme zodpovedne viesť diskusiu 
na túto tému, musíme si vyjasniť niekoľko otázok. prvou z nich je 
nepochybne otázka, čo máme na mysli, keď vyslovíme „energetic-

3 Pozor na významový rozdiel 
medzi ekonomickou bezpeč-
nosťou (zabezpečenie hospo-
dárstva či jednotlivých aktérov 
v ekonomickom systéme) 
a ekonomickými aspektmi bez-
pečnosti (analýza nákladov na 
bezpečnosť).

4 Odhliadnuc od problemati-
ky konceptuálneho uchopenia 
energetickej bezpečnosti, vní-
manej ako problém politickej 
ekonómie, ktoré je spracované 
na mnohých iných miestach 
(Baldwin 1997:5; Cable 1995; 
Deese Winter 1979-1980; 
Harris 2003; PARES 1998; Yer-
gin 2006), je vhodné zamerať 
sa na analýzu diskusie, ktorá sa 
odohráva na Slovensku. 

5 Aj napriek ich mimoriadnej 
dôležitosti sa príspevok iba 
okrajovo venuje technickým 
otázkam energetickej bezpeč-
nosti ako stabilita domácej pre-
pravnej sústavy a pod. 



251

ANDREJ NOSKO 17.

ká bezpečnosť“. Následne je potrebné zamerať sa na otázku, akú 
úlohu pri jej zabezpečovaní štát zohráva, alebo mal zohrávať.

V Európskej únii a na Slovensku sa energetická bezpečnosť 
často zamieňa s (ne)závislosťou na dovoze primárnych energetic-
kých surovín, a to najmä z Ruskej federácie. Asi najčastejšie opa-
kovanou informáciou je, že Slovenská republika je 100 % závislá 
na dovoze primárnych zdrojov energie z Ruskej federácie a v blíz-
kej budúcnosti bude závislá aj na dovoze elektrickej energie. túto 
informáciu počujeme asi častejšie, ako informáciu, že Slovenská 
republika je 100 % závislá na dovoze banánov, fíg či whisky. Nikto 
sa však nesnaží vyrobiť zo závislosti na dovoze banánov či whisky 
bezpečnostný problém. V čom je teda taký markantný rozdiel me-
dzi týmito komoditami a zdrojmi energie? 

Odpoveď na túto otázku je relatívne jednoduchá: nízka elasticita 
dopytu po energii. kým v prípade nedostatku či príliš vysokej ceny 
za banány alebo whisky spotrebitelia môžu konzumovať jablká a sli-
vovicu, v prípade nedostatku benzínu, výpadku elektrického prú-
du či zemného plynu sú alternatívne možnosti limitované. Okrem 
nízkej elasticity a obmedzeným alternatívam sú zmeny na energe-
tickom trhu či jeho nefunkčnosť vďaka dôležitosti energie pre celú 
industrializovanú spoločnosť reflektované v rámci celého hospo-
dárstva. Ak k tejto ekonomickej komplexnosti pridáme sieťovú cha-
rakteristiku energetických odvetví, ktorá sa paušálne (a často práve 
preto aj nesprávne) nazýva prirodzeným monopolom, či fyzikálne 
špecifiká6, dvere pre politizáciu (a politikárčenie, namiesto policy 
making) sú otvorené dokorán, ako pred dvadsiatimi rokmi poukázal 
Luciani, ktorého citát je druhým mottom tohto príspevku. 

***
Čo však vlastne je tá energetická bezpečnosť? Vo všeobecnosti 

sa za energeticky bezpečnú považuje krajina, ktorá môže očaká-
vať, že bude mať dostatočný prístup k energetickým surovinám, 
v požadovanej forme a za adekvátnu cenu. toto však nemusí zna-
menať, že si všetky tieto suroviny vypestuje, vyťaží alebo vyrobí 
doma. taktiež to neznamená, že nedôjde k zmene zloženia ener-
getickej spotreby.7 Japonsko je podobne ako Slovensko 100 % zá-
vislé na dovoze primárnych energetických zdrojov. Na rozdiel od 
Slovenska má však Japonsko relatívne optimálne diverzifikované 
portfólio energetickej spotreby a dovážaných primárnych zdrojov 
energie (energetický mix), ako aj obchodných partnerov a zmluv-
ných podmienok (kontraktuálna diverzifikácia), za ktorých tieto 
komodity od nich dováža. po slovensky: my máme všetky vajíčka 

6 Elektrická energia musí byť 
vyrobená a spotrebovaná v re-
álnom čase. Špecifickejšie nám 
problematiku výroby, spotreby 
a transportu elektriny opisu-
jú dva Kirchhoffove zákony, 
ktoré umožňujú počítať prúdy 
a napätia v prenosovej sústave 
(obvode). (1) Súčet prúdov, kto-
ré vstupujú do miesta spojenia 
viacerých vodičov (uzla), sa 
rovná súčtu prúdov, ktoré vystu-
pujú z uzla. (2) V uzatvorenom 
obvode sa súčet napätí zdrojov 
rovná súčtu úbytku napätí na re-
zistoroch (v uzavretom obvode 
sa celková suma napätí rovná 
nule), v prípade plynu sa jed-
ná o špecifiká konštantnej pro-
dukcie a sezónne premennej 
spotreby. 

7 Ak by sme totiž vnímali ener-
getickú bezpečnosť staticky, 
mohli by sme si predstaviť ab-
surdnú situáciu, keď by sme 
dodnes používali parné stro-
je, pretože by to znamenalo 
ochranu uchránili právo na 
prístup k energie v nami prefe-
rovanej forme.
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v jednom košíku a okrem toho sa tvárime, že ich najlepšie uchrá-
nime, ak si na ne sadneme a budeme sa intenzívne modliť, aby sa 
nič nepredvídateľné nestalo. Japonci majú na rozdiel od nás rôzny 
počet vajíčok v rôznych košíkoch, a sú vopred dohodnutí s rôzny-
mi dodávateľmi na budúcich dodávkach v prípade, ak jednému 
gazdovi nosnice zahrdúsia tchory. 

komplikovanosť trhu s energiou je najmä v tom, že obchodo-
vanie nie je jednoduché, a vyžaduje si okrem chápania fyzikálnych 
zákonov aj porozumenie princípov externalít a transakčných ná-
kladov a regulačných pravidiel. trh s elektrinou a teplom musí byť 
dokonale likvidný, keďže transakcie (výroba aj spotreba) prebie-
hajú súčasne v reálnom čase. Ale toto obmedzenie, o ktorom všetci 
účastníci vedia a počítajú s ním vo svojom správaní, nevylučuje 
existenciu a fungovanie trhu. komplikovanosť tohto trhu (a exis-
tencia externalít a potenciálne vysokých transakčných nákladov) 
vytvára určité príležitosti pre politiku štátu. Angažovanosť štátu cez 
vlastníctvo však nie je podmienkou pre jeho efektívne fungovanie, 
štát má priestor pre zaistenie systémovej stability aj iným spôso-
bom, než je priame vlastníctvo. Snaha súčasného ministra hospo-
dárstva prezentovať energetickú bezpečnosť ako apolitickú, čisto 
technickú otázku, v rámci ktorej sa nás snaží presvedčiť, že štát je 
nevyhnutný pre fungovanie energetického trhu, je však mimoriad-
ne nebezpečná. Skúsme sa pozrieť prečo.

Môže byť energetická bezpečnosť zabezpečená bez politických 
inštitúcií na kapitalistickom trhu s energiou? krátka odpoveď je 
„nie“. Energetická bezpečnosť, tak ako sa najčastejšie definuje 
(adekvátne množstvo v adekvátnej forme za adekvátnu cenu), totiž 
formuluje energetickú bezpečnosť ako verejný statok v prostredí, 
ktoré môže vykazovať známky monopolu. A tým pádom je potreb-
né riešiť problém príživníctva (free-riding), regulácie, a v neposled-
nom rade tiež aj problém regulatórneho zajatia (regulatory capture 
– vysvetlené nižšie) a zneužívania sieťových odvetví na sociálnu 
politiku či subvencovanie vybraných priemyselných odvetví. 

trh z energetikou môže fungovať aj bez štátu, ale nebude efek-
tívne prideľovať všetky hodnoty, ktoré spoločnosť považuje za 
cenné, najmä z dôvodu komplikovaného určenia vlastníckych práv 
(negatívne externality v oblasti životného prostredia) a kompliko-
vaného vymáhania podielu nákladov na zabezpečení stability siete 
a dodávok (pozitívne externality energetickej bezpečnosti a prob-
lém príživníctva). Štát preto má svoje miesto najmä ako platforma 
na riešenie problému externalít a transakčných nákladov na zabez-
pečenie verejného statku energetickej bezpečnosti. 

17. ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A SEDLIACKY ROZUM
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Rozhodnutia o spôsobe, akým štát bude vplývať na energetiku 
a jej bezpečnosť, je však silne politické, a nie je preto možné zbaviť 
sa politickej zodpovednosti technokratizáciou problematiky. po-
zrime sa na to podrobnejšie:

prirodzený monopol (v slovenskej legislatíve označovaný ako 
sieťové odvetvie)8 je teoreticky také odvetvie alebo aktivita, pri kto-
rej priemerné náklady na jednotku produkcie klesajú v celom roz-
sahu výstupu, a teda najvyššia efektivita je dosiahnutá v prípade, ak 
celý trh obsluhuje jeden monopolný výrobca. Ekonomická teória 
akceptuje existenciu prirodzených monopolov najmä v tzv. sieťo-
vých odvetviach, napríklad infraštruktúra a sieťové rozvody. 

Okrem „prirodzených“ monopolov vykazujú známky monopolu 
aj niektoré ďalšie odvetvia, najmä vďaka nepomeru fixných a varia-
bilných nákladov na jednotku produkcie či možným prekážkam pre 
vstup nových hráčov na trh – aj keď nespĺňajú podmienky pre stú-
pajúcu marginálnu efektivitu, ktoré som spomenul vyššie (rozvo-
dová sieť by bola príkladom „prirodzeného monopolu“, no výroba 
elektrickej energie by spadala skôr do druhej kategórie).

Aj keď sa názory na reguláciu monopolov rôznia, v hlavnom prú-
de ekonomickej vedy existuje konsenzus, že štát môže pomáhať pri 
efektívnom fungovaní trhu (alokácií hodnôt) v podmienkach exis-
tencie monopolu najmä skrze regulačné nástroje. Ale okrem vytvá-
rania podmienok pre efektívne fungovanie trhu reguláciou mono-
polu sa očakáva, že by mal štát zmierňovať transakčné náklady na 
vyrovnávanie externalít. to znamená, že v prípade, keď je ťažké určiť 
vlastnícke práva (napríklad na znečistený vzduch), alebo je prob-
lematické dosiahnuť, aby sa trhovým spôsobom vyrovnali náklady 
na verejné statky (ako napríklad správa mestského parku, verejné 
osvetlenie či energetická bezpečnosť) bez toho, aby nedochádzalo 
k príživníctvu (free-riding), štát má nástroje, ktoré môžu prispieť 
k zvýšeniu trhovej efektivity znížením transakčných nákladov.

Ako som spomenul, názory na ekonomickú reguláciu sa rôznia. 
Najväčším problémom totiž je, že v záujme nápravy sa napáchajú 
väčšie škody a napríklad namiesto vyrovnávania externalít sa po-
užije regulácia na sociálnu politiku či neopodstatnenú podporu 
jednotlivých aktérov na trhu (sektorový klientelizmus). táto stra-
tégia môže byť krátkodobo atraktívna, ale zvyšuje celkové náklady 
a znižuje ekonomickú efektivitu hospodárstva a medzinárodnú 
konkurenciu, a teda je z dlhodobého hľadiska neudržateľná. 

Regulácia musí byť v prvom rade apolitická, ale jej ciele mu-
sia byť stanovené politicky. Znie to ako snaha o kvadratúru kru-
hu, a preto niektorí autori navrhujú, aby štát radšej nereguloval, 

8 Zákon o regulácii v sieťo-
vých odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
(276/2001 Z.z.). Podľa pred-
kladacej správy tohto zákona 
je pojem „prirodzený mono-
pol“ definovaný v zákone č. 
18/1996 Z.z. o cenách, vo 
vyhláške MF SR č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z.z. o cenách, ako 
i v zákone č. 92/1991 Zb. Tie-
to definície však nie sú jednotné, 
a namiesto pojmu „prirodzené 
monopoly“ preto predklada-
cia správa navrhovala pojem 
„sieťové odvetvia“ (podľa ang-
lického ekvivalentu „network 
industries“). Tento pojem je pre 
účely predkladaného zákona 
vhodnejší, pretože vystihuje 
podstatu vzniku a existencie 
monopolu. Ten vyplýva najmä 
zo skutočnosti, že podnikanie 
v týchto odvetviach je možné 
len prostredníctvom sietí, t.j. sú-
stav technických prostriedkov, 
cez ktoré podnikatelia v týchto 
odvetviach dodávajú tovary, 
alebo poskytujú svoje služby 
(napr. elektrická sieť, plynovod-
ná sieť, telekomunikačná sieť 
a pod.). – voľne podľa MH SR 
(2001).

ANDREJ NOSKO 17.
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lebo zlá regulácia je horšia ako žiadna. Aj keď by bolo za ideálnych 
podmienok možné súhlasiť, pozrime sa na situáciu konzervatív-
nejšie, keďže regulácia tu je a nie je už možné prekročiť vlastný 
tieň. Najväčším problémom pri regulácii je tzv. regulatory capture, 
čo je termín označujúci situáciu, v ktorej dôjde k infiltrovaniu re-
gulátora regulovaným (Laffont and tirole 1991). teda ľudia blízki 
energetike (tzv. sektoroví odborníci) pracujú na regulačnom úra-
de a cirkulujú medzi regulačným úradom a spoločnosťami, ktoré 
majú regulovať. Edwards poukazuje dokonca na prípady, kedy do-
šlo vďaka regulácii ku zvýšeniu cien na predtým kompetitívnych 
trhoch	 (Edwards	 1998:74;	 Jarell	 1978).	 Azda	 najjednoduchším	
riešením tohto problému je eliminácia špecifických regulačných 
úradov. teda namiesto oddeleného regulačného úradu pre tele-
komunikácie, vodu, cesty, plyn, elektrinu, teplo atď. ustanoviť je-
diného regulátora, ktorý tým, že bude stanovovať iba všeobecné 
podmienky pre fungovanie inštitúcií trhu a nebude si vyžadovať 
špeciálne vzťahy medzi regulovanými a regulátorom, aspoň čias-
točne odstráni tento problém. 

Ak už štát je aktívny na energetickom trhu, má nutkanie využiť 
ďalekosiahlosť dopadov energetiky na celé hospodárstvo na aktív-
nu sociálnu politiku. V našom prostredí najčastejšie cez tlaky na 
ceny, ktoré neodrážajú stav trhu, a sú často mimo dosah výrobcov 
či distribútorov. problémom je, že takto aplikovaná sociálna poli-
tika je mimoriadne deštruktívna, pretože znižuje záujem aktérov 
o investície do produkčných kapacít, čím sa zhoršujú vyhliadky 
do budúcnosti. Je oveľa efektívnejšie robiť sociálnu politiku adres-
ne a sociálne slabým priamo rozdávať peniaze, než paušálne tlačiť 
na znižovanie cien energií a tým narušovať cenový mechanizmus 
(Majone 1994:83) a schopnosť hospodárstva prispôsobiť sa bez 
šokov, ku ktorým nevyhnutne dôjde, ak sa politici budú snažiť vy-
hnúť krátkodobo bolestivej adaptácii, ktorú si globálna konkuren-
cieschopnosť vyžaduje. 

Ako teda zabezpečiť energetickú bezpečnosť Slovenska? Jed-
noduchá odpoveď je „podporou transparentného domáceho aj 
zahraničného trhu“, do tej miery, do akej to je len možné. Čo to 
všetko zahŕňa, ak to rozmeníme na drobné? Štát je aktívny v ener-
getike, a keďže všetky štáty naokolo sú tiež aktívne v energetic-
kom priemysle, v tomto kontexte nemá zmysel navrhovať aby štát 
v energetike nebol aktívny, aj keby to možno bolo najefektívnej-
šie. treba sa teda pozrieť, kde štát môže potenciálne byť prínosný, 
a teda na externality, transakčné náklady a vyvažovanie správania 
iných štátov. 

17. ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A SEDLIACKY ROZUM
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keďže Slovensko je závislé na dovoze primárnych energetic-
kých surovín z krajín, ktoré si cenia hodnoty slobodného a trans-
parentného trhu ešte menej ako my, je potrebné nezvyšovať túto 
závislosť. Je preto nezmyselné podporovať budovanie zdrojov ener-
gie, ktoré budú zvyšovať závislosť na dovoze. Nie preto, že by do-
voz per se bol zlý, ale jednoducho preto, že dovoz od nevypočíta-
teľných partnerov, ktorí sa riadia inými cieľmi ako je maximalizácia 
zisku, je pre suverenitu a stabilitu hospodárstva nebezpečný. 

V kontexte Slovenska to jednoducho znamená, že je nerozum-
né, aby štát podporoval stavbu tepelných elektrární, ak je už pri ich 
stavbe jasné, že sa palivo bude dovážať zo zahraničia, a ich stav-
bou sa znásobí problém emisií. O to viac, ak sa dá predpokladať, že 
ceny za kvóty na vypúšťanie emisií sa v Európe budú zvyšovať. 

Namiesto dovážania ukrajinského uhlia je vhodnejšie, aby štát 
podporil stavbu infraštruktúry na dovoz ukrajinskej elektriny9. 
tento variant je nielen lacnejší, ale poskytuje ekonomike väčšiu 
flexibilitu dovážať elektrinu od iného dodávateľa v prípade prob-
lémov na ukrajine. Je naivné myslieť si, že elektrina vyrobená na 
Slovensku z ukrajinského alebo poľského uhlia bude lacnejšia, než 
elektrina vyrobená na ukrajine z ukrajinského uhlia. Je taktiež 
naivné myslieť si, že cena elektriny na Slovensku sa bude vyvíjať 
nezávisle na cenách elektriny v okolitých krajinách. Ostentatív-
na podpora stavby centralizovaných a megalomanských projektov 
politickou garnitúrou poukazuje buď na ignorovanie10 možnosti 
efektívneho hospodárenia štátu či na snahu o zvýšenie možnosti 
klientelizmu, korupcie a financovania vlastných politických strán, 
ktoré je jednoduchšie pri väčších, „megalomanských“ projektoch. 

Je absurdné, ak je podpora centralizovaných a často ekono-
micky pochybných energetických projektov podávaná verejnosti 
ako otázka energetickej bezpečnosti. Omnoho vyššia nezdolnosť 
(resilience) energetického systému a celková bezpečnosť je dosiah-
nuteľná pri vyššej produktovej, ale aj priestorovej diverzifikácii. 
V kontexte Slovenska je budúcnosťou stavba väčšieho množstva 
malých vodných elektrární, kogeneratívnych jednotiek na bioma-
su (najmä technické dreviny), tepelných čerpadiel, solárnych pa-
nelov či ich rôznych kombinácií.

V tomto kontexte by bolo ideálne, ak by sa štát zameral na rozvoj 
energetickej infraštruktúry a podporu produktovej, priestorovej 
a kontraktuálnej diverzifikácie. Namiesto vyberania favoritov, čo je 
v rýchlo sa rozvíjajúcom technologickom prostredí vždy problema-
tické, je lepšie nechať výber špecifických technologických favoritov 
na trh a technologický vývoj, a radšej podporovať všeobecnejšie 

9 Časť Ukrajiny – Burštynský 
(Бурштин, Burshtyn) energe-
tický ostrov (Burštynská Tepelná 
elektráreň má celkovú inštalova-
nú kapacitu 2,300 MW) je už 
v súčasnosti synchronizovaný 
z Europskou prenosovou sústa-
vou (UCTE) (ECU 2008).

10 Ani nie tak ignorovanie, ako 
odlišná predstava o tom, čo 
znamená „efektívne hospodá-
renie“ – jednoducho tu kapi-
talizmus nahradil socialistické 
hospodárenie zatiaľ len na 
papieri. Dôležitejšia ako zisk je 
kontrola, a úplne najdôležitejšie 
je vedieť, ako imitovať a vy-
kázať dobré výsledky. Oproti 
abstraktnému blahu štátu sú 
pritom prednejšie záujmy klien-
tov a patrónov – pozn. Ľubomír 
Lupták.
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ciele;	 napríklad	 pozitívne	 externality	 v	 podobe	 kilowattov	 vyro-
benej elektriny z obnoviteľných alebo ušetrených zdrojov. Štát tiež 
môže (mal by) podporovať primárny výskum v oblasti energetiky. 
ten je podobne ako energetická bezpečnosť verejným statkom, do 
ktorého v dostatočnom množstve trh dobrovoľne neinvestuje.

Slovensko je okrem vlastnej závislosti dôležitým tranzitným 
štátom. táto pozícia sa v budúcnosti oslabí, možno až vytratí. 
Okrem zníženia príjmov do štátneho rozpočtu z tranzitných po-
platkov to bude znamenať aj potenciálne zvýšenie rizika plynúce-
ho zo zníženia dôležitosti prepravnej trasy pre exportéra. V tomto 
ohľade môže byť pomocným riešením majetkové zapojenie expor-
téra do tranzitnej trasy, ktorým sa pre dodávateľa zvýši atraktivita 
trasy vedúcej práve cez Slovensko.

Na vyriešenie energetickej bezpečnosti neexistuje jednoduché 
riešenie a preto namiesto hľadania ciest, ako ochrániť všetky va-
jíčka v jedinom košíku, by sme sa radšej mali zamyslieť, ako tie 
vajíčka rozdeliť do viacerých košíkov. táto sedliacka stratégia nás 
aj budúce generácie ochráni nielen od nevyspytateľných partnerov 
za našimi humnami, ale aj od nevyspytateľných vrtochov našich 
vlastných politikov. 

Implikácie pre Slovensko

Z praktického hľadiska Slovenská republika potrebuje na štát-
nej úrovni:
•	Zintenzívniť	regionálnu	spoluprácu	podporou	investícií	do	posil-

nenia a budovania cezhraničných prenosových profilov elektric-
kej energie najmä na juhu a východe štátnej hranice a podporou 
výstavby LNG terminálov v poľsku a Chorvátsku v nadväznosti 
na budovanie prepojení plynovodov v smere sever-juh. 

•	Podporovať	budovanie	regionálneho	trhu	a	konkurencie	(imple-
mentácia Smernice 2003/55/ES).

•	Odolať	pokušeniu	zvýšiť	vlastnícke	podiely	energetických	spoloč-
ností na trhu odkúpením privatizovaných podielov, a namiesto 
zvyšovania vlastníckej participácie na trhu radšej ustanoviť sta-
bilný regulačný rámec (implementácie Smernice 2005/89/ES).

•	Podporovať	decentralizovanú	výrobu	elektrickej	energie	a	úspo-
ry v domácnostiach cez spolufinancovanie či štátne záruky na 
podporu komerčných finančných produktov.

•	Podporiť	implementáciu	štátnej	stratégie	podpory	energetických	
úspor (MH SR 2007b) najmä na regionálnej úrovni a obnoviteľ-
ných zdrojov v súlade s geografickými, prírodnými a ekonomic-
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kými špecifikami Slovenska, preferujúcu zdroje prispievajúce 
k celkovej stabilite prenosovej sústavy.
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18.

abstract: non-GoVErnmEnTaL orGanIZaTIonS anD SECUrITY
The author analyses the work of a uk-based think-tank, the Centre for European Reform, and studies 
the possible applications of the CER’s modus operandi in a Slovak context. He asserts that the CER 
is capitalizing on the specificities of the London market – the relative ease of obtaining sponsorship 
money	from	corporations	headquartered	in	the	UK	or	the	strong	tradition	in	Britain	of	close	co-ope-
ration between think-tanks and the government. He goes on to say that Slovak think-tanks would be 
hard-pressed to apply the same model locally because Slovak governments tend to be more secretive 
and because Slovakia lacks a tradition of corporate financing for think-tanks. 

Keywords 
think-tank, security community, Centre for European Reform, Slovak government, corporate spon-
sorship, media

Úvod
Centre for European Reform
„Britskosť“ CER
Aplikovateľnosť skúseností CER na Slovensku 
Záver

aUTor: TomáŠ VaLáŠEK
oPonEnTI: ĽUBomÍr LUPTáK, márIo nICoLInI

mImoVLáDnE 
orGanIZáCIE
a BEZPEČnoSŤ

Úvod

Súčasťou stabilného bezpečnostného systému je aj vzdelaná bez-
pečnostná komunita. V rámci bezpečnostnej komunity hrajú špeci-
álnu úlohu mimovládne organizácie (MVO) a medzi nimi hlavne 
think-tanky, tieto ‚farmy na idey‘. Vedia zlepšiť politiku vlády tým, 
že generujú nové nápady, hodnotia a analyzujú politiku vlády, od-
haľujú slabé body. Môžu byť aj ‚liahňou‘ personálu, z ktorého môže 
vláda čerpať bezpečnostných odborníkov pre štátnu správu. Nie je 
think-tank ako think-tank: za touto značkou sa často ukrývajú rôzne 
záujmové skupiny či pR agentúry. Správny think-tank vychádza síce 
z určitej politickej filozofie, ale vyznačuje sa hlavne dôkladnosťou 
a vyváženosťou analýzy. Odporúčania a kritika k ich práci patria, ale 
iba ak sú dôsledne podložené argumentmi a až po posúdení aj mož-
ných alternatívnych vysvetlení a postupov. 

Ak si robia bezpečnostné think-tanky svoju prácu dobre – ak 
hodnotia výzvy s rozvahou a konštruktívne – tak zlepšujú odol-
nosť verejnosti voči bezpečnostných hrozbám. Ale na to, aby mohli 
zmysluplne fungovať, musí byť splnených viacero kritérií. Musia mať 
solídne finančné zázemie, musia byť kvalitne personálne obsadené, 
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a musí byť o ich produkty – nápady, úvahy, články, štúdie – záujem 
zo	strany	vlády	a	médií.	Ich	práca	nie	je	samoúčelná;	sú	súčasťou	šir-
šieho systému, od ktorého nesmú byť odrezané. 

Slovenská situácia je v tomto smere zatiaľ neuspokojivá. Existu-
je viacero think-tankov, ktoré spĺňajú niektoré z týchto kritérií, ale 
ani jeden, ktorý by ich spĺňal všetky. Je to dané prácou našich think-
tankov? Alebo je to dané vonkajšími podmienkami – nie je pre ne 
v spoločnosti dosť priestoru a príležitostí?

Na dané otázky sa dá asi najlepšie odpovedať porovnaním práce 
zahraničných think-tankov s podmienkami na Slovensku. predme-
tom tejto štúdie je preto predstaviť, ako funguje jeden veľmi efektív-
ny think-tank v Londýne, The Centre for European Reform. A po-
tom sa krátko zamyslieť nad tým, ako by boli niektoré časti britského 
modelu aplikovateľné na Slovensku. A či sa dá v niečom zmeniť prá-
ca slovenských think-tankov, alebo či už dosiahla hranicu možností 
danú externými okolnosťami ako ochota slovenských firiem finan-
covať nezávislé organizácie, či ochota vlády zapracovať idey think-
tankov do svojej práce. 

Centre for European reform

V máloktorej krajine sa think-tankom darí tak ako vo Veľkej Bri-
tánii, ktorá je domovom známych Chatham House alebo Internatio-
nal Institute for Security Studies (IISS). V tejto tvrdej konkurencii už 
vyše desať rokov funguje menšie, ale vplyvné Centrum pre európsku 
reformu (Centre for European Reform, CER). Bolo vyhlásené za naj-
lepší think-tank roku 2006 vo Veľkej Británii a v roku 2007 vyhra-
lo v kategórií zahraničnopolitický think-tank roku. Na podujatiach 
CER pravidelne vystupujú komisári Európskej únie a ministri člen-
ských štátov EÚ. to všetko robí Centre for European Reform už vyše 
desať rokov s relatívne malým personálom (osem výskumníkov, tra-
ja v administratíve) a na britské pomery malým rozpočtom, zhruba 
1 milión libier ročne. 

Za efektívnosťou Centra stojí kombinácia faktorov. tie mal autor 
možnosť posúdiť osobne, v rámci vyše roka a pol pôsobenia ako ria-
diteľ pre zahraničnú a obrannú politiku v CER. uvádzané sú zhruba 
v poradí dôležitosti:

1. Kvalita ľudí. Reputácia think-tanku je postavená na jeho výstu-
poch – esejach, knihách, článkoch – a pre ich kvalitu je rozhodujúce, 
aby ich písali ľudia, ktorí vedia, aké témy hýbu Európou a svetom. 
Musia ich včas pomenovať, zrozumiteľne zhodnotiť a navrhnúť ori-
ginálne, ale praktické riešenia prípadných problémov. práve inteli-
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genciou a originálnosťou svojich dokumentov si CER získava fanú-
šikov medzi ľuďmi vo vládach a inštitúciách EÚ. tí sú síce zahltení 
štúdiami, ale nie vždy takej kvality, akú vie na ich stôl doručiť CER. 
Pri	nábore	personálu	si	CER	nepotrpí	si	na	akademické	tituly;	kladie	
oveľa väčší dôraz na originálnosť myslenia a výskumné schopnosti. 
polovica analytikov pochádza z prestížneho Economist Intelligence 
unit, komerčnej analytickej odnože časopisu The Economist. 

2. Zrozumiteľnosť. Zrozumiteľnosť sa stala určitou ‚obchodnou 
známkou‘ Centra pre európsku reformu. Ani originálnosť myslenia, 
ani schopnosť včas pomenovať zmeny v zahranično-politickom vý-
voji by toľko neznamenali, keby neboli idey CER komunikované 
veľmi dostupným, príťažlivým štýlom. práve v nej je často rozdiel 
medzi štúdiami, ktoré skončia v koši a tými, ktoré sú čítané pri ran-
nej káve či večeri.. publikácie CER majú svoj vlastný, čistý štýl, za 
ktorým stoja týždne či niekedy mesiace podrobného, dôkladného 
editovania. už pri výbere personálu sa dohliada práva na schopnosť 
písať. Nie náhodou zhruba polovica analytikov CER – vrátane ria-
diteľa organizácie, Charlesa Granta a autora – pôsobili v minulosti 
ako novinári. 

3. Relevantnosť. CER, ako každý think-tank, sa musí udržať v po-
predí záujmu médií či vlád. témy, ktoré hýbu Európou a svetom sa 
neustále menia. A CER tomu prispôsobuje svoj výskum a publikácie. 
A keď treba, vymení sa aj personál. Veľmi rýchle reaguje na nové situ-
ácie ako napr. vojna v Gruzínsku či finančná kríza analytickými pub-
likáciami. Samozrejme, prílišný dôraz na aktuálne témy by doviedol 
think-tanky do plytkosti a ich práca by trpela pominuteľnosťou. Aby 
sa práca CER neskĺzla len do kŕčovitého sledovania trendov, CER sa 
snaží pozerať do budúcnosti a vydáva celú sériu publikácií venova-
nú pravdepodobným zmenám v medzinárodnom systéme do roku 
2020. tým vystihuje včas zmeny a často ich pomenúva a hodnotí 
pred ostatnými analytikmi, či už vo vláde či think-tankoch. 

4. Vnútorná kritika. Ako organizácia sa CER zlepšuje a vyhýba 
stagnácií vďaka procesu neustáleho sebahodnotenia. Vnútorná kriti-
ka sa vzťahuje nielen na už spomenutý tvrdý proces editovania (kto-
rí robia analytici jeden pre druhého), ale aj na celkové hodnotenie 
práce analytikov šéfom CER, Charlesom Grantom. Jeho úloha „ťa-
húňa“ CER je veľmi dôležitá. Je nekonfrotačný, pracuje zo všetkých 
najviac a personál ho berie ako intelektuálnu autoritu, čo ich spätne 
motivuje k dobrým výkonom. A zároveň mu to umožňuje tvrdo kri-
tizovať ich prácu (čo robí systematicky) bez nabúrania morálky v or-
ganizácii. kolegovia berú jeho kritiku konštruktívne, lebo svojich 
rád sa drží prísne aj on sám, a s nemalým osobným úspechom. 
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5. Blízkosť k moci – ale nadstraníckosť. Blízkosť k moci je dôleži-
tá – priťahuje sponzorov a dodáva extra váhu nápadom, ktoré CER 
produkuje. CER má dlhodobo vynikajúce kontakty s ministrami 
v mnohých európskych hlavných mestách a s predstaviteľmi in-
štitúcií EÚ. Dobré vzťahy s vládou v Londýne malo CER dané do 
vienka – založil ho súčasný minister zahraničných vecí David Milli-
band,	v	roku	1996;	čase,	keď	bol	ešte	poradcom	čerstvo	zvoleného	
tonyho Blaira. Ale CER už zďaleka nie je naviazaný len na jednu 
osobu;	programovo	si	buduje	širokú	škálu	vzťahov	po	celom	politic-
kom spektre. Vyhýba sa ideologickému vyprofilovaniu ako ľavicový 
či	pravicový	think-tank;	jeho	hlavným	poslaním	je	kriticky	hodnotiť	
fungovanie EÚ, čo nie je ani konzervatívnou ani ľavicovou témou. 
preto má CER v dozornej rade aj pravicového ministra zahraničných 
vecí Švédska, Carla Bildta ako aj tieňovú ministerku pre bezpečnosť 
za britskú konzervatívnu stranu pauline Neville-Jones. Dvaja brit-
ský tieňový ministri z radov konzervatívcov vystúpili na podujatiach 
CER za posledný rok. 

6. Solídny finančný základ. Bez toho sa nedá pritiahnuť a zaplatiť 
kvalitný personál. CER je podporované hlavne grantmi od firiem. 
Neberie peniaze od britskej vlády ani od EÚ, aby ich mohlo slobod-
ne kritizovať. Má medzi sponzormi banky, poisťovne, energetické 
spoločnosti a mnohé iné firmy, hlavne z Veľkej Británie, ale aj zo 
zvyšku Európy a uSA. Samotné množstvo sponzorov (desiatky) 
a ich rozmanitosť zároveň garantujú, že sa CER vyhýba prílišnej zá-
vislosti na jednom sektore ekonomiky – a s tým súvisiacim podozre-
ním z tendenčnosti. Granty od firiem vyžadujú menej papierovania 
ako granty nadnárodných inštitúcií či nadácií (čo ponecháva viac 
času na výskum) a zároveň sú firmy menej náchylné k diktovaniu 
výsledkov výskumu, ktorý sponzorujú (čo pomáha CER udržať si 
akademickú integritu). 

7. Advisory board. Osemčlenný tím výskumníkov by nemal zďa-
leka taký vplyv, aký má bez pomoci kruhu ‚priateľov CER‘ v dozor-
nej rade. Všetko sú to vplyvní ľudia – okrem spomínanej tieňovej 
ministerky za konzervatívnu stranu či švédskeho ministra zahra-
ničných vecí v rade figurujú aj bývalý generálny tajomník NAtO 
Lord Robertson, bývalý generálny tajomník Európskeho konventu 
Sir John kerr a tiež bývalý kandidát za prezidenta Medzinárodného 
menového fondu Caio-koch Wesser či jedna z kľúčových poradkýň 
Johna McCaina, kori Schake. Sú aktívni – štyrikrát ročne sa väčšina 
z nich stretne na pôde CER. povedia, čo hýbe ich svetom. keď treba, 
skritizujú prácu CER. píšu publikácie pre CER. Ťahajú organizáciu 
dopredu, verejne ju podporujú účasťou na podujatiach. A svojimi 
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kontaktmi	 pomáhajú	 pri	 fundraisingu;	 sami	 oslovujú	 kľúčových	
sponzorov so žiadosťou o pomoc. Sú ochotní použiť vlastnú reputá-
ciu na to, aby otvorili dvere k politikom, s ktorými si CER potrebuje 
vybudovať vzťahy. 

Výsledkom	je	dobre	fungujúca,	zabehnutá	liaheň	nápadov;	obľú-
bená medzi novinármi, rešpektovaná odborníkmi, a plne napojená 
na rozhodovacie procesy v Londýne či Bruseli. keď londýnska vláda 
rozbieha vnútorné konzultácie na témy Lisabonskej zmluvy, novej 
európskej bezpečnostnej stratégie či vzťahov EÚ s Čínou či Ruskom, 
privolá si odborníkov z CER. A keď Centrum organizuje semináre či 
konferencie, pravidelne priťahuje ministrov a politických riaditeľov 
ministerstiev zahraničných vecí či obrany. Za desať rokov pôsobenia 
sa CER podarilo vychovať analytikov, ktorí odišli na vysoké pozície 
v britských politických stranách, v Rade Európskej únie či v Európ-
skej komisii. pracujú ako ministri v londýnskej vláde či poradcovia 
komisára pre rozširovanie a poradcovia vysokého predstaviteľa EÚ 
Javiera Solanu.

Inými slovami – CER plní presne to, čo sa od think-tankov čaká 
v rámci širšej zahranično-politickej a bezpečnostnej komunity. pro-
dukuje kvalitných ľudí pre štátnu správu. Zlepšuje informovanie ve-
rejnosti o bezpečnosti a zahraničnej politike. Občas navrhuje nové 
nápady	pre	vlády	a	inštitúcie	EÚ;	ešte	častejšie	kritizuje	–	a	tým	do-
laďuje – ich nápady. A to všetko bez peňazí daňových poplatníkov. 

„Britskosť“ CEr

Hore opísaný model nie je nepodobný slovenským mimovlád-
nym organizáciám. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 
(SFpA), Inštitút pre verejné otázky (IVO) či Nadácia Pontis si úspešne 
vybudovali úzke vzťahy s vládou. Slovenské média prakticky denne 
citujú naše popredné think-tanky. Aj firemné sponzorovanie mimo-
vládnych organizácií sa postupne rozbieha. 

Ale v mnohom je slovenská realita iná. Blízkosť vláde, ktorú si 
slovenské mimovládne organizácie vybudovali, je často príliš via-
zaná na jednu stranu – a má tendenciu zaniknúť s výmenou moci. 
Média síce citujú analytikov, keď potrebujú vyjadrenie k téme dňa, 
ale do akej miery sa darí think-tankom „predať“ médiám aj svoje 
štúdie – teda nielen vstupovať do, ale aj aktívne formovať diskusiu 
o bezpečnostnej politike Slovenska? Aj firemná podpora výskumu 
je v porovnaní s Veľkou Britániou stále v plienkach.

Za zamyslenie teda stojí, či sa niečo zo skúseností z britského 
prostredia dá preniesť na Slovensko. predtým treba ale zvážiť špeci-
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fickosť britského modelu. Lebo hlbšia analýza práce CER ukáže, že 
v mnohom je jeho model neodmysliteľne spojený s britským ekono-
mickým a politickým modelom. A to v troch hlavných bodoch:

1. Financie. V Británii je fundraising ľahší ako v iných krajinách 
EÚ. to platí hlavne pre možnosť získať granty od firiem. tradícia 
spoločensky	 zodpovedného	podnikania	 je	 veľmi	 silná;	firmy	majú	
slušné rozpočty na podporu neziskových organizácii vrátane think-
tankov. pole možností je oveľa širšie – Londýn je globálnym finanč-
ným	centrom;	londýnska	burza	pred	pár	rokmi	dokonca	predbehla	
New York v hodnote kótovaných firiem. každá spoločnosť, čo vo 
svete biznisu niečo znamená, je v Londýne. Zahraničné firmy tam 
nie sú zastúpené len symbolicky, ale riadne veľkými pobočkami so 
slušným rozpočtom. A majú záujem na pestovaní vzťahov s britskou 
vládou, pretože pravidlá hry pre finančný trh, ktoré vláda nastavuje, 
priamo ovplyvnia ich možnosti podnikať z Londýna. 

to práve využíva CER. Je o ňom známe, že má dobré kontakty 
s vládou a to priťahuje sponzoring od firiem. podpora CER zaručí 
hlavne zahraničným firmám určité renomé, pretože môžu pripojiť 
svoje meno na publikácie, ktoré pohnú londýnskymi intelektuál-
nymi kruhmi. Zároveň im CER priamo poskytne prístup k ľuďom 
pri moci. pretože podujatia CER priťahujú vysokých predstaviteľov 
vlády, zástupcovia firiem sa vedia stretnúť na rôznych seminároch 
priamo s ministrami a porozprávať sa aj o svojich problémoch a zá-
ujmoch.	 CER	 túto	možnosť	 vedome	 kultivuje;	 organizuje	 hlavne	
menšie podujatia pre sponzorov a top ľudí z vlády, za vylúčenia širšej 
verejnosti. 

2. Blízkosť k moci. Čo robí Britániu unikátnou, nie je ani tak blíz-
kosť think-tankov a vlády (ktorá sa buduje ľahšie v malých kraji-
nách), ale kvalita a trvácnosť tohto vzťahu. konzultáciu s analytikmi 
mimo vlády, hlavne v otázke zahraničnej politiky a do menšej miery 
aj bezpečnosti, považujú štátni úradníci za samozrejmosť. Súvisí to 
s históriou Veľkej Británie. krajiny majú k zahraničiu rôzne prístupy 
– pre niektoré je zahraničná politika tak trochu luxus, inde figuruje 
zahraničná politika v strede pozornosti vlády. Británia patrila tradič-
ne do tej druhej kategórie. Svojho času spravovala najväčšie kráľov-
stvo v histórii ľudstva, a to si vyžadovalo vybudovať také inštitúcie, 
ktoré by konštantne preverovali efektívnosť politiky, upozorňovali 
na vznikajúce problémy a prispievali novými nápadmi. Ako pekne 
vystihol Fareed Zakaria vo svojej eseji pre Foreign policy, „bystrá 
stratégia a dobrá diplomacia umožnili Británii udržať si prím medzi 
veľmocami [v 19. storočí] aj niekoľko desaťročí potom, čo krajina 
stratila svoju dominantnú ekonomickú pozíciu“ (Zakaria 2008). 
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Britská vláda vytvorila celú sieť polonezávislých organizácií, ktoré 
jej pomáhajú formulovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Zná-
me Chatham House, the Royal United Services Institute, Wilton Park či 
Ditchley Foundation všetky vznikli ako vládne inštitúcie (hoci dnes 
sú už finančne väčšinou nezávislé na štáte). A z tradície vlády formu-
lovať politiku nielen interne, ale za zapojenia širšej občianskej spo-
ločnosti, profitujú dodnes aj relatívne nové think-tanky ako CER.

Vzťah vláda – think-tanky funguje dobre aj preto, lebo Veľká Bri-
tánia je v princípe stále veľmi rozvrstvená spoločnosť. Vysokí úrad-
níci ministerstiev obrany a zahraničných vecí na jednej strane, a ľu-
dia z think-tankov na strane druhej patria do tej istej spoločenskej 
vrstvy. Často prešli tými istými školami (hlavne Oxford a Cambrid-
ge). Elity-spolužiaci držia pokope, podporujú sa a dôverujú si. A zá-
roveň mali príležitosť ‚oťukať‘ jeden druhého intelektuálne. Vedia 
teda v čom sú jednotliví ľudia silní, rešpektujú talent a neváhajú ho 
využiť na radu a pomoc. 

3. Záujem médií o think-tanky. Opäť, rozdiel so Slovenskom je 
skôr v kvalite ako v intenzite vzťahu. tak ako na Slovensku a inde 
vo svete, britské médiá pravidelne volávajú analytikov po komentár. 
Ale pre Britániu je špecifické to, že think-tanky nielen reagujú, ale 
aktívne formujú mediálny dialóg v danej sfére, či už v zahraničnej 
politike alebo inde. Nie je nezvyčajné, že ich nové štúdie sa objavia 
na predných stránkach novín a časopisov. týždenníky ako The Eco-
nomist im občas venujú celé strany. to umožňuje analytikom nielen 
komentovať dianie, ale priamo nastoľovať nové témy, formovať tón 
verejnej diskusie. 

tento záujem médií o think-tanky vyplýva hlavne z povahy poli-
tického dialógu v Británii. V každej krajine prebieha súperenie medzi 
stranami inými prostriedkami. V tom britskom hrajú idey a štúdie 
veľmi prominentnú úlohu. Všetky tri hlavné strany (konzervatívci, 
Liberálni demokrati a Labouristi) chcú byť spájané s novými štú-
diami, pretože tak dokazujú voličom svoju kompetentnosť, fundova-
nosť a schopnosť inovatívne riešiť ich problémy. Think-tanky tak slú-
žia ako de facto autori programových vyhlásení jednotlivých strán. 
k tomuto účelu si politici kultivujú vzťahy s think-tankami, sami 
v nich publikujú a svojou prítomnosťou podporujú ich podujatia. 
Stranícky zamerané organizácie ako napr. Policy Exchange (blízka 
konzervatívcom) či CentreForum (blízka Liberálnym demokratom) 
profitujú zo záujmu politikov viac ako relatívne apolitické organizá-
cie ako CER, ale aj toto centrum si politici kultivujú a využívajú jeho 
nápady k svojej práci a politickej kampani. 

Médiá sú si vedomé politického dopadu každej novej úspešnej 
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štúdie a preto im vďačne poskytujú priestor v novinách či televízii. 
Vznikol tak určitý trojuholník think-tanky – médiá – politici, kde 
jedni druhých potrebujú, navzájom sa vyhľadávajú a podporujú. pre 
think-tanky to znamená, že sú hlboko zapojené priamo do procesu 
formovania politiky a verejnej mienky – čo samozrejme zvyšuje ich 
príťažlivosť pre sponzorov. Firmy si kultivujú vzťahy s think-tanka-
mi, ktoré sú blízke moci. (keď sa koncom roku 2008 konzervatívci 
definitívne usídlili na čele preferencií, Policy Exchange stúpol príjem 
medziročne z 1,7 na 2,5 milióna libier a personál vzrástol zo 17 ľudí 
na 35 (parker 2008).

Za prvý štvrťrok roku 2008 boli publikácie CER citované vo Fi-
nancial Times, Foreign Affairs, The Economist a v New York Times. tým 
nápady CER dosiahli neporovnateľne väčšie množstvo ľudí, ako má 
CER na vlastnom e-mailovom zozname. Záujem vyplýva jednak 
z kvality nápadov, ktoré CER produkuje, a z reputácie think-tanku. 
to sa dá replikovať v hociktorej inej krajine. Ale zároveň platí, že za-
hraničné médiá majú jednoducho silnejší záujem o idey ako také. 
to vidíme hlavne pri priamom porovnanie britských a slovenských 
denníkov a časopisov. 

aplikovateľnosť skúseností CEr na Slovensku 

Vzhľadom na špecifiká britskej situácie, v ktorej CER funguje, 
dajú sa niektoré jeho skúsenosti aplikovať na Slovensko? Čiastočne 
áno, aj keď nie úplne. Slovenská situácia sa od britskej líši vo via-
cerých aspektoch. 

1. Finančná dimenzia: Na Slovensku sa koncept spoločensky 
zodpovedného podnikania rozbieha, ale zatiaľ do sféry zahranično-
politických či bezpečnostných think-tankov prerástol len čiastočne. 
Spoločnosti ako Spp sponzorovali v minulosti výskum Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku a množstvo firiem z obrannej 
sféry prispieva na bezpečnostné konferencie pod hlavičkami Euro-
atlantického centra či Slovenskej atlantickej komisie. Ale tieto sumy 
sa ešte ani zďaleka nepribližujú sumám, ktoré by umožnili think-tan-
kom dlhodobo žiť z firemných darov. 

Dôvodov je viacero: slovenské firmy nepotrebujú think-tanky 
na	 to,	 aby	 sa	 priblížili	moci;	 v	 relatívne	malej	 krajine	 ako	Sloven-
sko existujú iné kanály komunikácie. Existujú tu silné sociálne siete 
(podnikatelia sponzorujúci politické strany – politici – štátni úrad-
níci), ktoré sa nezhodujú s formálnymi mocenskými štruktúrami, no 
často majú v „bežnom chode“ krajiny rozhodujúce slovo. Slovenské 
think-tanky preto nemajú pre firmy význam ako „sprostredkovate-
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lia“ kontaktu na vládu – rozhodne nie v takom rozsahu, v akom ho 
má CER a iné britské think-tanky. 

teoreticky platí, že zahraničným firmám by vedeli slovenské 
think-tanky pomôcť etablovať sa a vytvoriť si renomé na slovenskom 
trhu. táto „reputačná“ funkcia však funguje len vtedy, ak majú think-
tanky dobré renomé v očiach vlády (zahraničné firmy si sponzorin-
gom toto renomé de facto požičiavajú). Ale ako je uvedené v bode 
č. 2, vzťahy väčšiny etablovaných think-tankov s vládou prechádza-
jú ťažkým obdobím. A to sa odráža aj na ich relatívnej atraktívnosti 
v očiach sponzorov – prečo investovať do organizácie, ktorá nielenže 
nie je vláde blízka, ale ktorá mi môže spôsobiť problémy vo vzťahu 
s ministrami? platí aj to, že Slovensko je pre príliš malý trh na to, aby 
na ňom mali zahraničné firmy riadny rozpočet na budovanie vzťa-
hov s vládou a MVO komunitou. 

2. Blízkosť k moci: vzťahy medzi koalíciou SMER-HZDS-SNS 
a mnohými MVO vrátane think-tankov škrípu. Dnešná situácia má 
historické pozadie. Slovenská mimovládna komunita sa najviac roz-
mohla práve v rokoch 1993-98, kedy bol pri moci Vladimír Mečiar. 
Vtedy čiastočne svojimi aktivitami plnila i úlohu kvázi opozície. pri-
pomeňme si napr. kampaň SOS tretí sektor či Správy o stave Slo-
venska z dielne Inštitútu pre verejné otázky.. pre väčšinu ľudí, kto-
rí v treťom sektore dnes pôsobia, to boli formatívne roky. Je v nich 
preto zabudovaná určitá skepsa voči tejto koalícii a jej špičkovým 
politikom. 

Väčšine think-tankov sa napriek tomu darí filtrovať osobné ná-
zory od objektívneho hodnotenia. Iste, niektoré ako Inštitút pre mo-
derné Slovensko (blízky SDkÚ) či Konzervatívny inštitút Milana R. 
Štefánika sú politicky naklonené opozícii a tón a obsah ich práce to 
jasne	odráža;	blízkosť	k	moci	nehľadajú	a	ani	ju	nemajú.	Ale	výskum	
a publikácie najznámejších organizácií ako IVO či Slovenská spoloč-
nosť pre zahraničnú politiku napriek historickému pozadiu vcelku dô-
sledne dodržiava objektívny tón voči vláde. Súčasnú vládu kritizujú 
–	ale	kritizovali	aj	predošlú;	plnia	si	tým	svoju	funkciu	pozorovateľa	
a poradcu. 

Súčasná vláda má však pre túto úlohu think-tankov len málo po-
chopenia. koncept mimovládnej komunity nie je dnešnej koalícii 
celkom blízky. to sa týka hlavne strany SMER. Vo vzťahu k občian-
skej	spoločnosti	sú	jej	 inštinkty	typicky	ľavicové;	vidí	štát	ako	roz-
hodujúci zdroj moci a nápadov. Vzťah k občanom vníma po veľmi 
jednoduchej osi: ľudia strane zverili mandát, naďalej ju podporujú 
vo výskumoch verejnej mienky a tým občianska spoločnosť preho-
vorila. Mimovládne organizácie ako think-tanky nemajú v tomto 
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vnímaní sveta veľký priestor. Vládna koalícia ich, zdá sa, nevidí ako 
potrebné a zrejme ani ako legitímne. 

toto tvrdenie treba spresniť. Ani SMER ani jeho koaliční part-
neri nemajú v otázke vzťahu k MVO jasne vyprofilovaný postoj. 
V kruhoch vlády a jej blízkych ľudí vládne napätie medzi moderným 
a tradičným ľavicovým modelom. Moderný, sociálno-demokratický 
model necháva oveľa väčší priestor pre občanov a nevidí občianske 
združenia ako nevítané obmedzenia mocenského monopolu vlády. 
Mnohí ministri v súčasnej koaličnej vláde sa prikláňajú skôr k tomu-
to vnímaniu sveta. Aj SMER má okolo seba viacero ľavicových think-
tankov a intelektuálov, ktoré sú mu blízke, ako napr. ASA. takže sa 
nedá hovoriť o a priori odmietnutí konceptu MVO ako takého. 

Ale je príznačné, že ľavicová intelektuálna komunita je oveľa 
menšia a oveľa horšie organizovaná. Ľavica svoj vnútorný konflikt 
nevyriešila, a kým existuje tradičné krídlo ako to premiérovo, bude 
v časti ľavice vládnuť antipatia voči mimovládnym zdrojom inicia-
tív a nápadov. A premiér má tak dominantnú pozíciu v SMERe a vo 
vláde, že aj tí ministri, ktorí by boli spolupráci s MVO naklonení, 
si dávajú pozor, aby ich spolupráca neprekročila určité neviditeľné 
medze, za ktorými by nasledoval konflikt s premiérom. 

takže platí, že vzťahy s MVO oproti obdobiu minulej vlády o nie-
čo vychladli. Nenaplnili sa síce obavy o zastavení financovania MVO 
zo strany vlády. No štátni úradníci sa s think-tankami nestretávajú 
tak ochotne a tak často ako v minulosti (aj keď tu zase relatívna ‚ma-
losť‘ a neformálnosť slovenskej intelektuálnej scény pomáha preko-
nať politické prekážky). Mnohí ľudia s MVO minulosťou, ktorí sa 
za minulej vlády ocitli v štátnej správe, odišli alebo „boli odídení“. 
Nitky, ktoré MVO spájali s predošlou vládou, boli čiastočne popretŕ-
hané touto novou (a do istej miery nahradené vzťahmi s ľavicovými 
think-tankami). to sa negatívne podpisuje na záujme firiem o spon-
zorovanie tých think-tankov, ktoré nie sú vnímané ako blízke vláde, 
ako aj na záujme médií o ich produkty

3. Médiá a slovenské think-tanky: ich vzájomný vzťah je paradox-
ný: na jednej strane majú média takmer neuhasiteľnú potrebu po 
komentároch a vyjadreniach od analytikov z think-tankov, ale na 
strane druhej ide o veľmi povrchný vzťah, minimálne v porovnaní 
s Veľkou Britániou. Medzi slovenskými novinármi je veľmi málo ta-
kých, ktorí sa v obrane či v zahraničnej politike dlhodobo pohybujú, 
a ktorí by vedeli byť analytikom a vládnym predstaviteľom rovno-
cennými partnermi. Médiá think-tanky používajú v čisto reaktívnej 
rovine: ako zdroje komentárov na aktuálne dianie vo svete či k ini-
ciatívam vlády (a aj to nie celkom profesionálne: krátkym, zostri-
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haným a často banálnym citátom „analytikov“ legitimizuje novinár 
vlastné závery a dodáva im punc odbornosti). Slovenské denníky 
a časopisy, s čestnými výnimkami, málokedy preukazujú pochope-
nie či vôbec záujem o denno-dennú prácu think-tankov a ich nápady 
k fungovaniu slovenskej zahraničnej a obrannej politiky. MVO tak 
nemajú	priestor	pre	 formovanie	 verejného	dialógu	k	bezpečnosti;	
formuje ho hlavne vláda svojimi iniciatívami a interpretácia udalostí 
vo svete, zatiaľ čo think-tanky sa ocitajú v úlohe akéhosi pozorova-
teľa a komentátora. Ich schopnosť formovať verejnú mienku je tým 
obmedzená, čo limituje ich vplyv na vládu a tým pádom aj záujem 
sponzorov. 

kvôli objektívnosti treba tiež spomenúť slabosti slovenských 
think-tankov: mnohé komentujú s jasným cieľom skritizovať vládu 
(konzervatívny inštitút). Iní analytici ochotne prijímajú rolu ko-
mentátorov ‚od pása‘ a svoj úspech merajú počtom citácií v médi-
ách bez ohľadu na ich obsah či dopad na politiku SR. Na relatívne 
nízkej kvalite spolupráce analytik–novinár sa teda podpisujú obe 
strany a ani analytik ani novinár nemajú v očiach politikov najlepšiu 
reputáciu. Ale to nemení nič na hore uvedenom kritickom hodno-
tení práce slovenských médií. A nie je jasné, či by kvalitnejšiu prácu 
slovenských think-tankov denníky či časopisy odmenili patričnou 
pozornosťou. 

Záver

podmienky, v ktorých operuje CER, sú štrukturálne skutočne 
veľmi odlišné od situácie na Slovensku. Slovenské think-tanky si lo-
gicky musia nájsť vlastnú cestičku v špecifických podmienkach Slo-
venska, a väčšina si ju úspešne našla. 

Na druhej strane, je pár oblastí, kde sa ponúkajú prieniky medzi 
slovenskou a britskou skúsenosťou, aj keď nie bez obmedzení. Na-
príklad vzťah s tlačou: záujem novinárov o bezpečnostné či zahra-
nično-politické dianie je síce na Slovensku plytší ako vo Veľkej Britá-
nii, ale dá sa kultivovať. Médiá síce možno negravitujú automaticky 
k článkom o nových štúdiách think-tankov, ale osobné kontakty – 
o to ľahšie, že sa jedná o početne malé komunity – vedia kompen-
zovať chýbajúce systémové vzťahy. prístup do slovenských médií je 
pre celkovo malý počet kvalifikovaných ľudí veľmi otvorený, viac ako 
v Británii: slovenskí analytici môžu publikovať v SME alebo v pravde 
oveľa ľahšie, ako sa CER uverejňujú články napr. v takom Financial 
Times. Zároveň by záujem médií o prácu think-tankov posilnilo, ak 
by bol výskum z nich vychádzajúci lepšie napojený na agendu vlády 
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– ak by novinári jasne videli, že analytici skutočne vidia ‚do kuchyne‘ 
vlády a rozumejú jej pohnútkam, a že sa ich odporúčania prenášajú 
do politiky SR. to nebude vzhľadom na vzťah súčasnej vlády s MVO 
ľahké, ale je tu priestor na zlepšenie (viď dole).

Záujem firiem o sponzoring sa bude vzhľadom na povahu vzťa-
hov medzi väčšinou MVO a vládou len ťažko stimulovať. Ale chýba-
júce prepojenie na vládu vedia think-tanky čiastočne kompenzovať 
tým, že ponúknu firmám „na mieru šité“ podujatia a stretnutia: ex-
kluzívne	 semináre	vyhradené	pre	 sponzorov	bez	účasti	 verejnosti;	
bleskové brífingy, v ktorých sponzorom ponúkajú reakcie analytikov 
MVO na dianie vo svete. to si samozrejme vyžaduje, aby mali MVO 
v	 očiach	 sponzorskej	 komunity	 solídnu	 intelektuálnu	 reputáciu;	
firmy rýchle odhalia diletantizmus. preto z takto postavenej spolu-
práce budú viac profitovať tie MVO, ktoré majú skutočne hĺbkovo 
naštudované svoje výskumné témy. A v mnohých otázkach (fungo-
vanie EÚ, ukrajina, Bielorusko, Balkán či turecko) majú slovenské 
think-tanky firmám čo ponúknuť.

Vzťahy s vládou budú z horeuvedených príčin pre väčšinu MVO 
problematické. Ale aj tu je priestor na zlepšenie. Mnohé slovenské 
organizácie majú stále prevažne akademický prístup k výberu tém 
a	ich	spracovaniu;	často	chýba	lepšie	prepojenie	na	aktuálnu	agendu	
vlády, a hlbšie pochopenie časových a politických obmedzení, pod 
ktorými vláda pracuje. preto sú výstupy slovenských think-tankov 
občas pre vládnych úradníkov nedostatočne relevantné, prípadne 
ťažko stráviteľné. Aktívnejším denno-denným kontaktom s vládou 
(na strednej a nižšej úrovni, kde nie sú dvere zavreté) by vedeli mno-
hé think-tanky zlepšiť vlastnú informovanosť o dianí vo vláde, a na 
jej základe lepšie formovať svoje odporúčania a hodnotenia. A tým 
sa buduje dôvera a návyk spolupráce medzi MVO a vládou – ten síce 
neprekoná všetky prekážky spôsobené politickým napätím medzi 
týmito dvoma komunitami, ale vie zabezpečiť fungovanie vzťahov 
na pracovnej úrovni. 

Ako si teda slovenské think-tanky dnes plnia svoju spoločenskú 
úlohu? V mnohom dobre – hodnotia fungovanie vlády, generujú 
nové nápady a alternatívne postupy. Ale pre mnohé z nich uplynulé 
roky znamenali skôr ústup z pozícií vplyvu na vládnu politiku, čo 
sa bez zmeny prístupu politických elít tak skoro nemení. Vychovali 
tiež mnohých odborníkov, ktorí potom uplatnili svoje skúsenosti či 
už na ministerstve obrany alebo zahraničných vecí – ale zisťujú, že 
súčasná vláda vníma ich minulé pôsobenia v MVO komunite skôr 
negatívne. A mnohí z nich preto už aj odišli. 

Najbližších pár rokov nebude pre väčšinu slovenských think-tan-

18. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE A BEZPEČNOSŤ



273

kov ľahkých. O to zaujímavejšie preto môže byť zamyslenie, či sa 
za súčasných okolností dajú aplikovať niektoré skúsenosti z práce 
zahraničných think-tankov ako CER. Realita pôsobenia vo Veľkej 
Británii je síce veľmi odlišná od podmienok Slovenska, ale niekto-
ré postupy, ako napr. aktívnejšie napojenie výskumu think-tankov 
na prácu vlády či výstupy špecificky zamerané na sponzorov sú uni-
verzálne aplikovateľné (a niektorými think-tankami už aj aplikova-
né). A pomohli by (či už pomáhajú) prekonať prekážky, ktoré práci 
think-tankov kladú do cesty politické názorové rozdiely so súčasnou 
vládou. 
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abstract: PUBLIC PErCEPTIon oF SECUrITY THrEaTS 
The article summarizes the perceptions of Slovak public of potential security threats. It draws upon 
long-term transatlantic trends research, maps the development of threat perception in Slovakia, and 
compares Slovak perception to other countries.
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Úvod

Výskumy opakovane potvrdzujú1, že bezpečnosť je pre ľudí mi-
moriadne dôležitá, v rebríčku priorít či hodnôt ju umiestňujú na 
prvú, resp. druhú (po rodine) priečku. Bezpečnosť, pocit bezpečia, 
je základnou ľudskou potrebou a patrí medzi hodnoty označované 
aj ako „hodnoty prežitia“ (survival values). Čo si však verejnosť pod 
bezpečnosťou predstavuje? V čom vidí jej ohrozenia? Ako sa jednot-
livé spoločnosti líšia v percepcii hrozieb? 

V súčasných podmienkach globálnej bezpečnosti sa zásadne 
mení druh ohrození – ide najmä o tzv. asymetrické bezpečnostné 
hrozby, akými sú predovšetkým medzinárodný terorizmus, šírenie 
zbraní hromadného ničenia apod. Ľudia si však stále viac uvedomu-
jú aj ohrozenia vyplývajúce z klimatických zmien, pandémií či ma-
sovej migrácie. Miera citlivosti na tieto typy ohrození sa líši, pričom 
skúsenosť krajiny zohráva dôležitú, i keď nie jedinú úlohu. Nasledu-
júca štúdia sumarizuje náhľady slovenskej verejnosti na potenciálne 
bezpečnostné hrozby. Budeme vychádzať predovšetkým z výsledkov 
dlhodobého výskumu transatlantické trendy a zameriame sa na vý-
voj percepcie bezpečnostných hrozieb v čase i porovnanie Slovenska 
s inými krajinami. 

1 Pozri napríklad: Gyárfášová 
–Slosiarik (2007:66-85). 
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rámce sociologického skúmania bezpečnosti 

V sociologických štúdiách bezpečnosti sa zdôrazňuje dynamický 
a procesuálny charakter sociálnych atribútov bezpečnosti (Škvrnda 
2003;	Čukan	2003)	.	Komplexnosť	fenoménu	je	vyjadrená	aj	v	nasle-
dujúcej konceptualizácii: bezpečnosť „vyjadruje stav, ktorý vzniká vo 
vývoji v určitom prostredí a súvisí s aktuálnym fungovaním konkrét-
neho nositeľa – subjektu nachádzajúceho sa vo väzbách k iným sub-
jektom, subsystémom apod. Bezpečnosť sa vždy viaže na nositeľa, 
jeho činnosti, vzťahy a väzby k iným subjektom, na určité javy, udalosti 
apod., ako aj na ich spätné pôsobenie na neho. Dochádza pritom k zlo-
žitej a mnohostrannej interdependencii jednotlivých prvkov.“ (Škvrn-
da 2003:396) 

pri kategorizácii fenoménu bezpečnosti sa zvyknú uplatňovať dve 
roviny – horizontálna a vertikálna diferenciácia bezpečnostných proce-
sov. „Z hľadiska horizontálnej diferenciácie sa v minulosti vymedzovali 
najmä vonkajšia a vnútorná bezpečnosť. S rozvojom skúmania bezpeč-
nostných procesov sa začali vymedzovať vojenská, ekonomická, soci-
álna, environmentálna apod. bezpečnosť“ (Škvrnda 2003:397), teda 
bezpečnosť je prepojená so základnými oblasťami (sférami) spoločen-
ského života. Čiže bezpečnosť nadobúda rôzne podoby a pre bežnú ve-
rejnosť vôbec nie je spojená s bezpečnosťou vojenskou, ale je súčasťou 
každodenného života. 

Vo vertikálnej diferenciácii bezpečnosti sa zdôrazňuje „veľkosť (roz-
sah pôsobenia) bezpečnostných subjektov v spojení s ich väzbami na 
sociálne vzťahy“ a ďalej sa tieto subjekty rozlišujú na pôsobiace v mik-
rosociálnych a makrosociálnych vzťahoch. V prvom prípade hovoríme 
o skupinovej, resp. individuálnej bezpečnosti (bezpečnosť ako antro-
pocentrický problém), kým druhá rovina je spojená s pôsobením veľ-
kých skupín (Škvrnda 2003:397). 

V nasledujúcej štúdii sa budeme zameriavať najmä na mikrorovinu 
a individuálne vnímanie bezpečnosti, sociálnu definíciu bezpečnosti.

Slovenský kontext vnímania bezpečnosti 

Slovensko je malá stredoeurópska krajina, ktorá vo svojich mo-
derných dejinách prešla mnohými režimami a mnohými štátnymi 
útvarmi. Navyše, vo svojej historickej pamäti má zapísané, že o jej 
osude sa rozhodovalo inde. Aj na tomto historickom dedičstve vy-
rastá slabší záujem o dianie vo svete a zahraničnú politiku, ktorej po-
chopenie vyžaduje istú mieru informovanosti, skúsenosti, rozhľadu 
apod. tieto deficity sa postupne prekonávajú, členstvo v Európskej 
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únii a Severoatlantickej aliancii postupne učí politické elity i verej-
nosť o tom, že sme súčasťou širšieho spoločenstva a nositeľmi novej 
zodpovednosti. 

V čase prípravy slovenskej verejnosti na vstup do NAtO sme sa 
v rámci programu pRENAME a série sociologických výskumov (kri-
vý – Gyárfášová 2000-2003) detailne zaoberali motívmi občanov pre 
podporu vstupu (i nesúhlas so vstupom) do aliancie. kľúčovým ar-
gumentom zástancov integrácie bola väčšia bezpečnosť (krivý – Gy-
árfášová 2000-2003). ukazovalo sa však, že slovenskú verejnosť viac 
ako bezpečnosť znepokojoval vývin životnej úrovne, sociálne istoty 
a korupcia. Zodpovedalo to dlhodobej zvýšenej citlivosti na sociálne 
problémy. Vo vzťahu k bezpečnosti bol vo verejnosti jednoznačný dô-
raz na „interné“ zdroje ohrozenia. Externé ohrozenia, nebezpečenstvá, 
ktoré by mohli prísť „spoza hraníc“ boli pociťované menej naliehavo. 
Z hľadiska vonkajšej bezpečnosti vnímala väčšina občanov Slovensko 
ako bezpečnú krajinu, kým vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti to bolo 
podstatne menej (tabuľka 1). 

Zároveň vo vnímaní verejnosti prevládala nespojitosť medzi vnú-
tornou a vonkajšou bezpečnosťou, ako keby Slovensko mohlo existo-
vať izolovane od vonkajšieho sveta, sústredené len na vlastné vnútorné 
problémy. Vstupom do Európskej únie a NAtO sa postupne udomác-
ňuje aj v širokej verejnosti vedomie prepojenosti týchto dvoch rovín. 
tento proces však postupuje len veľmi pomaly, väčšinou je stále ešte 
Západ či medzinárodné spoločenstvo vnímané ako niečo, čo sa Sloven-
ska týka iba vonkajškovo2. Ako píše Martin Bútora: „Na Slovensku ako-
by sme si ešte stále neosvojili, že aj my sme ‚Západ‘.“ (Bútora 2008) 

Tabuľka 1: „Je Slovensko bezpečnou krajinou?“ (v %)
Je alebo nie je, podľa Vás,
Slovensko bezpečnou krajinou ....

z hľadiska vnútornej 
bezpečnosti ?

z hľadiska vonkajšej 
bezpečnosti ?

určite je bezpečnou krajinou 9 13
Skôr je bezpečnou krajinou 36 45
Skôr nie je bezpečnou krajinou 35 22
určite nie je bezpečnou krajinou 12 5
Nevie 8 15
Poznámka: Otvorená otázka.
Zdroj: ÚVKVM NOC, marec 2002

Odpovede respondentov na dvojice otvorených otázok „Čo by 
mohlo ohroziť našu vnútornú/vonkajšiu bezpečnosť?“ a „Dôvo-
dy, prečo Slovensko nie je bezpečná krajina z hľadiska vnútornej/
vonkajšej bezpečnosti“ ukazujú, v čom verejnosť najčastejšie videla 
ohrozenia bezpečnosti, ale aj ako chápe samotnú bezpečnosť. 

2 Pozri napríklad Gyárfášová 
– Bútorová – Velšic (2005).
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Tabuľka 2: Prehľad najčastejšie uvádzaných odpovedí

Čo by mohlo ohroziť bezpečnosť? Dôvody, prečo Slovensko nie je bezpečná 
krajina

Vnútornú bezpečnosť Vonkajšiu bezpečnosť Z hľadiska vnútornej 
bezpečnosti

Z hľadiska vonkajšej 
bezpečnosti

politická nestabilita terorizmus
Vysoká kriminalita, 

organizovaný zločin, 
mafie

Malá, slabá, nedo-
statočne vyzbrojená 

armáda
Vysoká kriminalita, 

organizovaný zločin, 
mafie

Vojnové konflikty korupcia terorizmus

Zlá ekonomická 
a sociálna situácia Etnické konflikty politická nestabilita prílev emigrantov

Etnické konflikty Nič nehrozí, nepo-
znám takú okolnosť...

Malá, slabá, nedo-
statočne vyzbrojená 

armáda
Vojnové konflikty

terorizmus Neprijatie do NAtO 
a EÚ

Zlá ekonomická 
a sociálna situácia

Zasahovanie cudzích 
mocností do našej 

politiky
Poznámka: Otvorená otázka.
Zdroj: ÚVKVM NOC, marec 2002

Európa a Spojené štáty – rozdiely a podobnosti vo 
vnímaní globálnych hrozieb 

projekt transatlantické trendy3 od roku 2002 mapuje vníma-
nie hrozieb v kľúčových európskych krajinách a v uSA. V rokoch 
2006 – 2007 sa jasne ukázalo, že napriek pretrvávajúcej odmera-
nosti Európanov voči Spojeným štátom, ich role v medzinárodných 
vzťahoch a najmä zahraničnej politike Georga W. Busha, existuje 
príbuznosť amerických a európskych postojov v citlivosti voči glo-
bálnym hrozbám. Obe strany Atlantiku sa zhodli na tom, že najväč-
šou hrozbou je medzinárodný terorizmus. Rozdiely však boli v dy-
namike týchto postojov, pochopiteľne podmienené konkrétnymi 
udalosťami. Americká verejnosť zažila svoj obrovský šok 11. 9. 2001. 
Európa začala citlivejšie vnímať hrozbu medzinárodného terorizmu 
a islámskeho fundamentalizmu až po útokoch v Madride (marec 
2004) a Londýne (júl 2005) (transatlantické trendy 2006, 2007). 
Až do roku 2005 výskum transatlantické trendy zisťoval celkovo 
intenzívnejšie vnímanie hrozieb v uSA. po roku 2005 sa v prípade 
medzinárodného terorizmu a islámskeho fundamentalizmu európ-
sky priemer výrazne zvýšil. 

V uplynulom roku sa „mentálna mapa hrozieb“ zmenila. Aktuál-
ny výskum z roku 2008 zistil, že Američania aj Európania sa cítia byť 

3 Projekt Transatlantické tren-
dy je komplexný každoročný 
prieskum americkej a európskej 
verejnej mienky, ktorý sa od roku 
2002 realizuje v Spojených štá-
toch amerických a vo viacerých 
európskych krajinách. V roku 
2008 to boli Bulharsko, Fran-
cúzsko, Nemecko, Poľsko, Por-
tugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Taliansko, Turecko 
a Veľká Británia. Ide o projekt 
German Marshall Fund of the 
United States a Compagnia di 
San Paolo realizovaný aj s pod-
porou Fundação Luso-America-
na, Fundación BBVA a Tipping 
Point Foundation. Reprezenta-
tívnu vzorku v každej krajine 
predstavuje tisíc respondentov 
vo veku 18 a viac rokov. 
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osobne ohrození najmä energetickou závislosťou a medzinárodný-
mi ekonomickými problémami. pokiaľ ide o klimatické zmeny a me-
dzinárodný terorizmus, ich názory sa mierne líšia. Európania sa cítia 
byť osobne ohrození predovšetkým globálnym otepľovaním (82 
%), energetickou závislosťou (82 %) a hospodárskou krízou (78 %). 
Šesťdesiatdva percent Európanov sa cítia byť osobne ohrození me-
dzinárodným terorizmom. Američania sa cítia byť osobne ohrození 
najmä energetickou závislosťou (87 %), hospodárskou krízou (87 
%), medzinárodným terorizmom, Iránom, ktorý by bol vyzbrojený 
jadrovými zbraňami (69 %). Obavy z medzinárodného terorizmu 
oproti roku 2007 poklesli medzi Američanmi o päť percentuálnych 
bodov a medzi Európanmi o štyri percentuálne body, obavy z me-
dzinárodných ekonomických problémov sa zvýšili – v Spojených 
štátoch o sedem percentuálnych bodov a v Európe o 13 percentu-
álnych bodov. 

Graf 1: Do akej miery je pravdepodobné, že sa vás v najbližších 10 
rokoch osobne bude týkať... (% odpovedí – je to pravdepodobné) 

E 12 uSA
Energetická závislosť 82 87
Globálne otepľovanie 82 67
Hospodárska kríza 78 87
Medzinárodný terorizmus 62 69
Irán vyzbrojený jadrovými zbraňami 52 69
Islámsky fundamentalizmus 47 53
Zdroj: Transatlantické trendy 2008 

Obavy sa premietajú aj do priorít pre budúceho amerického pre-
zidenta a európskych lídrov – podľa Európanov i Američanov by mali 
medzi ne patriť medzinárodný terorizmus a medzinárodné ekono-
mické problémy. Názory sa však rozchádzajú pokiaľ ide o klimatické 
zmeny a Blízky východ. Štyridsaťdva percent Američanov označilo 
za jednu z hlavných priorít medzinárodný terorizmus, nasledovali 
medzinárodné ekonomické problémy (39 %) a zmiernenie napätia 
na Blízkom východe (33 %). Medzinárodný terorizmus ako jednu 
z dvoch hlavných priorít označilo 43 % Európanov, nasledovali klima-
tické zmeny (41 %) a medzinárodné ekonomické problémy (37 %).

Z hľadiska ďalšieho vývoja transatlantickej agendy je dôležité, že 
väčšina Európanov (67 %) má aj naďalej pocit, že Európska únia by 
mala riešiť medzinárodné hrozby skôr v spolupráci so Spojenými 
štátmi ako samostatne. Napriek zložitosti transatlantických vzťahov 
a rozdielnych predstáv o tom, ako globálne problémy riešiť, je to po-
vzbudivá správa. 
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Európska a americká verejnosť zoči-voči iným 
krajinám sveta

Výskum sa venuje aj vnímaniu iných silných krajín sveta – predo-
všetkým Ruska, Číny a Iránu. Citlivosť na politické správanie Ruska 
veľmi úzko súvisí s otázkou energetickej závislosti. Obavy z úlohy 
Ruska ako dodávateľa energie vzrástli v Spojených štátoch o tri per-
centuálne body na 61 % a až v Európe o päť percentuálnych bodov 
na 64 %. Až 72 % Európanov a ešte viac (84 %) Američanov vyjadrilo 
rastúce obavy, že Rusko zásobuje zbraňami krajiny na Blízkom výcho-
de, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje nárast o päť percentu-
álnych bodov v Spojených štátoch a o sedem percentuálnych bodov 
v Európe. Šesťdesiatdeväť percent Američanov a 58 % Európanov vy-
jadrilo obavy zo spôsobu, akým sa Rusko správa ku svojim susedom, 
pričom najväčšie obavy majú poliaci (71 %), Briti (69 %) a Nemci 
(68 %). tieto čísla sa od roku 2007 takmer nezmenili, výskum sa však 
konal pred konfliktom v Južnom Osetsku a Abcházsku. Oslabenia de-
mokracie v Rusku sa obáva 58 % Európanov a 70 % Američanov. 

Graf 2: rusko – je vnímané ako hrozba? (% odpovedí „som 
znepokojený/á týmto vývojom“) 

E 12 uSA
Úloha Ruska v poskytovaní zbraní
krajinám na Blízkom východe 72 84

Úloha Ruska ako poskytovateľa energií 64 61
Oslabovanie demokracie v Rusku 58 70
Správanie Ruska voči susedom 58 69
Úloha Ruska na Balkáne 51 51
Zdroj: Transatlantické trendy 2008 

V porovnaní s Američanmi sú Európania ochotnejší poskytnúť 
bezpečnostnú pomoc susedným demokraciám, ako je ukrajina 
a Gruzínsko (67 % Európanov a 58 % Američanov) a zvýšiť podpo-
ru pre demokratické sily v Rusku (65 % Európanov a 61 % Ameri-
čanov). Naopak, Američania sú ochotnejší podporiť obmedzenie 
spolupráce s Ruskom v medzinárodných organizáciách (38 % Eu-
rópanov a 47 % Američanov). Názory širokej verejnosti teda v mno-
hom odrážajú priority politických lídrov. 

Je Čína hrozbou?

Názory Európanov a Američanov na rôzne aspekty vývoja naj-
ľudnatejšej krajiny sveta sa líšia. Zatiaľ čo 54 % Američanov a 48 % 
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Európanov považuje Čínu skôr za ekonomickú hrozbu, 36 % Ameri-
čanov a 35 % Európanov ju považuje skôr za ekonomickú príležitosť. 
Za vojenskú hrozbu považuje Čínu viac Američanov (50 %) ako Eu-
rópanov (32 %). Symptomatické je, že za ekonomickú hrozbu pova-
žuje Čínu najviac respondentov vo Francúzsku (57 %), čiže v krajine 
so značne protektívnou ekonomickou politikou. pocit, že Čína môže 
znamenať vojenskú hrozbu je najviac rozšírený v poľsku (44 %). 

ako postupovať v prípade Iránu? 

Medzinárodné spoločenstvo čelilo vážnej otázke – ako sa správať 
k iránskej teokracii, ktorá odmietala kontroly svojho potenciálneho 
jadrového programu. V roku 2008 obavy z Iránu vyzbrojeného jad-
rovými zbraňami poklesli v Európe o sedem percentuálnych bodov. 
Američania a Európania sa zhodujú v názore, že v prípade zlyhania 
diplomatického úsilia zabrániť Iránu získať jadrové zbrane by sa mal 
zvýšiť diplomatický nátlak, ale rozchádzajú sa v názore, či by sa mala 
zachovať možnosť použitia vojenskej sily. Štyridsaťsedem percent 
Európanov uprednostňuje zvýšenie diplomatického nátlaku a vylú-
čenie možnosti použitia vojenskej sily, zatiaľ čo 21 % si myslí, že táto 
možnosť by sa mala zachovať. 

Percepcia bezpečnostných hrozieb na Slovensku

Slovensko bolo do projektu transatlantické trendy po prvýkrát 
zaradené v roku 2004. Mohli sme teda porovnať, ako vníma globálne 
hrozby slovenská verejnosť v porovnaní s verejnosťou iných európ-
skych krajín (tabuľka 3). V zhode s inými spoločnosťami vnímali 
obyvatelia Slovenska ako najzávažnejšiu zo všetkých skúmaných 
hrozieb medzinárodný terorizmus, i keď úroveň tejto citlivosti bola 
v porovnaní s inými krajinami o niečo nižšia. I tak je to zmena oproti 
obdobiu, kedy jednoznačne dominovali vnútorné ohrozenia. 

I ďalšie hrozby vnímali Slováci s komparatívne menšou mierou 
citlivosťou. ukázalo sa tiež, že odpovede respondentov nebolo mož-
né uložiť do zdôvodniteľnej konzistentnej schémy, dá sa predpokla-
dať, že predstavy širokej verejnosti sú značne rozptýlené a nekonzis-
tentné. to koniec-koncov zodpovedá aj celkovo malej prítomnosti 
relevantných zahraničnopolitických a bezpečnostných tém vo verej-
nej debate4. 

Zároveň však vidíme, že miera citlivosti, intenzita, akou sú jed-
notlivé hrozby pociťované, je na Slovensku podstatne nižšia ako 
v iných (skúmaných) európskych krajinách i v uSA. Najvýraznejšie 

4 O štruktúre agendy verejné-
ho diskurzu na Slovensku pozri 
bližšie napr. diplomovú prácu 
Františka Paulinyiho: Postma-
terialistické orientácie na Slo-
vensku v období rokov 2002 
– 2007. Katedra politológie FiF 
UK, 2008.
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sa tento rozdiel prejavuje vo vzťahu k účinkom globálneho otepľova-
nia. Na základe výskumu nie je možné tento výsledok zovšeobecniť 
ako fenomén „nových demokracií“, keďže v poľsku obavy z účinkov 
globálneho otepľovania vyslovilo 65 % respondentov. Nemáme však 
možnosť porovnať tieto výsledky s ďalšími krajinami strednej a vý-
chodnej Európy. Celkovo sa však dá konštatovať, že podstatne nižšia 
citlivosť slovenskej verejnosti na environmentálne problémy odráža 
slabú prítomnosť „zelených“ tém vo verejnej debate i v agende poli-
tických strán. 

Tabuľka 3: „Prečítam Vám zoznam medzinárodných hrozieb, kto-
ré môžu hroziť Európe v nasledujúcich 10-tich rokoch. o každej 
z nich mi povedzte, či je to podľa Vás veľmi závažná, závažná alebo 
nezávažná hrozba.“ (% odpovedí – je to veľmi závažná hrozba)

Slovensko Eu 9 uSA 

Medzinárodný terorizmus 63 71 76

teroristický útok proti (vlastnej krajine),
pri ktorom by boli použité zbrane hromadné-
ho ničenia

48 56 75

Celosvetové šírenie choroby, ako je napr. 
AIDS 47 52 51

Veľká hospodárska kríza 36 43 41

Islámsky fundamentalizmus 31 52 51

Veľké množstvo imigrantov a utečencov 27 22 26

Vojenský konflikt medzi Izraelom a jeho 
Arabskými susedmi 23 40 38

Poznámka: EU 9 predstavuje priemer za 9 členských krajín EÚ zapojených do výskumu. 
Zdroj: Transatlantické trendy 2004

V ďalších rokoch sa výskum viac orientoval na obavy v rovine 
osobných pocitov a mierne sa modifikoval aj zoznam sledovaných 
ohrození. Vidíme, že slovenská verejnosť sa niektorými charakteris-
tikami výrazne priblížila európskemu mainstreamu – a to v druhu 
obáv (globálne otepľovanie a energetická závislosť – ako najvýraz-
nejšie pociťované) i v intenzite. Vo vzťahu k ďalším však vidíme znač-
né odlišnosti – hospodárska kríza, medzinárodný terorizmus i Irán 
vyzbrojený jadrovými zbraňami sú vnímané menej citlivo (rozdiel 
zhruba 10 percentuálnych bodov), v prípade islámskeho fundamen-
talizmu dokonca o vyše 20 bodov. 
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Graf 3: Do akej miery je pravdepodobné, že sa vás v najbližších 10 
rokoch osobne bude týkať... (% odpovedí – je to pravdepodobné)

Sk E 12 uSA
Globálne otepľovanie 81 82 67
Energetická závislosť 75 82 87
Hospodárska kríza 62 78 87
Medzinárodný terorizmus 51 62 69
Irán vyzbrojený jadrovými zbraňami 41 52 69
Islámsky fundamentalizmus 24 47 53
Zdroj: Transatlantické trendy 2008

Druhý pohľad na percepciu hrozieb je časové porovnanie. 
Máme k dispozícii odpovede na identickú otázku za roky 2005, 
2007 a 2008. Zarazí najmä „skoková“ zmena vo vzťahu ku globál-
nemu otepľovaniu medzi rokmi 2005 a 2007. tento nárast bol ne-
pochybne reakciou na skoré a teplé leto v roku 20075, ale aj väčšou 
prítomnosťou tejto témy, prípadne javov, ktoré s ňou súvisia vo ve-
rejnom diskurze. Zaujímavý je aj vývoj ekonomických obáv – rok 
2007 bol rokom vrcholiaceho ekonomického optimizmu. Vyhliad-
ky v súvislosti so zavedením jednotnej meny sú spojené s miernou 
neistotou. 

 
Graf 4: Do akej miery je pravdepodobné, že sa vás v najbližších 10 
rokoch osobne bude týkať... (odpovede respondentov na Slovensku) 

2005 2007 2008
globálne otepľovanie 25 77 81
energetická závislosť - 71 75
hospodárska kríza 57 44 62
medzinárodný terorizmus 68 45 51
Irán vyzbrojený jadrovými zbraňami - 42 41
islámsky fundamentalizmus 23 27 24
Zdroj: Transatlantické trendy, 2005, 2007, 2008

Na rozdiel od európskej verejnosti, slovenská nevníma vývoj 
v Rusku (oslabovanie demokracie, správanie sa Ruska voči suse-
dom) s výraznejším znepokojením. Výnimkou je iba úloha Ruska 
ako dodávateľa energií, slovenská závislosť na energiách z Ruska sa 
už pretavuje do väčšej citlivosti na energetickú bezpečnosť. Na dru-
hej strane oslabovanie demokracie v Rusku, správanie Ruska voči 
susedom či úloha Ruska na Balkáne sú vnímané s oveľa väčšou be-
nevolenciou. Názory slovenskej verejnosti sa príkro líšia najmä od 
postojov poliakov, ktorých príslovečná opatrnosť voči Rusku (So-
vietskemu zväzu) má hlboké historické korene (Gyárfášová 2007). 

5 Zber dát v teréne sa spravi-
dla realizuje v priebehu mesia-
ca jún. 
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Dnes, zoči-voči narastajúcemu sebavedomiu vracajúcej sa mocnosti, 
je takýto postoj rozhodne namieste. 

I keď mnohé odlišnosti Slovenska – zhrňme ich pod pojem geo-
politická bezstarostnosť (Gyárfášová 2007) – má svoje vysvetliteľné 
kultúrne a historické pozadie a sotva môžeme očakávať nejaké prud-
ké zmeny, časť vychýlení kopíruje aj aktuálnu politickú atmosféru. 
Verejnosť práve v zahraničnopolitických nasleduje postoje elít. Je 
najmä na nich, aby trpezlivo a dlhodobo „ťahali“ laickú verejnosť 
smerom k proklamovaným atribútom krajiny, ktorá je súčasťou me-
dzinárodného spoločenstva, otvorenosti a novej zodpovednosti. 

Graf 5: rusko – je vnímané ako hrozba? (% odpovedí „som 
znepokojený/á týmto vývojom“) 

Sk E 12
2007 2008 2007 2008

Úloha Ruska ako poskytovateľa energií 53 60 59 64
Oslabovanie demokracie v Rusku 30 34 57 58
Správanie Ruska voči susedom 35 41 56 58
Úloha Ruska na Balkáne - 35 - 51
Zdroj: Transatlantické trendy, 2007, 2008 

Záver 

Slovenská verejnosť si síce mimoriadne pochvaľuje členstvo v EÚ, 
avšak vníma ho len vo veľmi úzkom výseku benefitov, nie ako širšiu 
politickú a historickú výzvu pre krajinu, ako niečo, čo by sme mohli 
(a mali) spoluvytvárať. Európska únia je z veľkej časti „oni v Bruseli“, 
ktorí sa „nás tu doma“ netýkajú. V tomto smere tiež názory verejnos-
ti korešpondujú so stavom politického diskurzu a privretie nožníc 
medzi „oni“ a „my“ musí začať v rovine politickej rétoriky. Slovensko 
je súčasťou globálneho bezpečnostného prostredia, príjemcom, ale 
aj garantom bezpečnosti. tento mentálny obrat by nemal ostať len 
v politických a odborných kuloároch, ale je dôležité, aby sa postupne 
udomácnil aj v povedomí širšej verejnosti. 

Opakované výskumy na transatlantické témy a vnímanie globál-
nych hrozieb potvrdzujú, že nové demokracie (do projektu sú zara-
dené Bulharsko, poľsko, Rumunsko a Slovensko) napriek mnohým 
spoločným črtám (začiatok politickej a ekonomickej transformácie 
i integrácie do EÚ a NAtO) nepredstavujú jednotný názorový vzo-
rec. Jedna črta je však spoločná – nezáujem o medzinárodnú politiku 
a širšie globálne súvislosti. percentá tých, ktorí o politike nikdy ne-
hovoria, sú v tom kúte Európy najvyššie a slabší záujem o politiku, 
a zahraničnú obzvlášť, sa prejavuje aj vo vyššom podiele ambivalent-
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ných odpovedí, resp. odpovedí „neviem“. 
O čom to vypovedá? O únave z politiky po rokoch, kedy boli 

transformujúce sa spoločnosti prepolitizované? O sústredenosti na 
vlastné domáce problémy, aj pod vplyvom vysokých nákladov eko-
nomických transformácií? O dedičstve uzavretosti za železnou opo-
nou a aj istej nesvojprávnosti v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky? Iste, každý z týchto faktorov prispieva do celkového obrazu 
a je asi otázkou ďalších rokov, aby sa táto „ostrovná mentalita“ bež-
ných ľudí zmenila. 

Zdroje
Asmus, R. – Everts, P. P. – Isernia, P., 2004, Across the Atlantic and the Political Aisle: 
The Double Divide in U.S.-European Relations, http://www.transatlantictrends.org, 
marec 2005.
Bútora, M., 2008, Na západ od Ruska je Západ, SME, číslo 203, s. 32. 
Čukan, K. 2003, Slovenská verejnosť a NATO. Sociológia 5/2003, s. 495-504. 
Gyárfášová, O. – Bútorová, Z. – Velšic, M., 2005, Slovakia’s First Year of EU and 
NATO Membership from the Citizens’ Perspective, in: Slovakia’s Euro-Atlantic Integra-
tion – A Year After. Working Paper, IVO, Bratislava.
Gyárfášová, O. – Krivý, V. – Velšic, M. et al., 2001, Krajina v pohybe. Správa 
o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku, Inštitút pre verejné otázky, 
Bratislava.
Gyárfášová, O. – Slosiarik, M., 2007, Rodové súradnice hodnotového priestoru. Ana-
lýza hodnotových orientácií žien a mužov na Slovensku. In: Aká práca, taká pláca? 
Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní (Cviková, J., ed.) ASPEKT, Bratislava, s. 66 
– 85.
Gyárfášová, O., 2007, Slovenská geopolitická bezstarostnosť, SME, číslo 210, s. 32. 
Krivý, V. – Gyárfášová, O., 2000 - 2003, Slovenská verejnosť a NATO. Séria výsku-
mov a výskumných správ v rokoch 2000 – 2003, Interné výskumné správy MZV SR, 
Bratislava. 
Škvrnda, F., Sociologická charakteristika medzinárodnej bezpečnosti, Sociológia 
5/2003, s. 391-410.
Valášek, T. – Korba, M., 2008, Vonkajšia bezpečnosť a obrana, in: Kollár, M. – Me-
sežnikov, G. – Bútora, M., eds., Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, 
IVO, Bratislava, s. 375 – 395. 
Transatlantické trendy 2002 – 2008, German Marshall Fund of the U.S., http://www.
transatlantictrends.org.

OĽGA GYÁRFÁŠOVÁ 19.



286



287

20.

abstract: rEDEFInInG „BaLKAn ISLam“? aUToCHTHonoUS EUroPEan mUSLImS 
anD THE ISLamIC WorLD
After decades of isolation from greater Islamic world, the autochthonous European Muslims of Balkan 
have experienced new contacts with their co-believers since 1990. This development brought changes 
and new tensions in Islamic thinking in the Balkans. Old generation Islamic authorities and advocates of 
specific moderate Balkan Islamic current are becoming weaker if compared to the stricter, global form of 
Islam which is closer to salafist ideas. The latter, supported especially by those Muslims who graduated 
from Islamic faculties in Saudi Arabia or elsewhere in Arab countries, is finding its ways to official Islamic 
institutions in Balkan countries, as well as to the sphere of religious education. The redefinition of cha-
racter of Islam in the Balkans must be thus taken into account when more Balkan countries with Muslim 
population join the Eu and if building up some kind of European Islamic institution is considered. 

Keywords
Balkans, wild re-islamization, European Muslims, neo-salafists, moderates, institutionalized Islam, in-
formal activities, religious education, Mujahedeen

Úvod
Balkánští muslimové a „velký islámský svět“ 1945-1990
Nové příležitosti setkávání po roce 1990
Dozvuky „divoké reislámizace“
Institucionální islám versus neformální náboženské aktivity
Implikace pro SR/ČR/V4

aUTor: ŠTĚPán maCHáČEK
oPonEnTI: EmanUEL BEŠKA, FILIP TESaŘ

rEDEFInICE „BaLKánSKÉHo 
ISLámU“? PŮVoDnÍ EVroPŠTÍ 
mUSLImoVÉ a ISLámSKÝ SVĚT 

Úvod

V diskuzích o moderním islámu, islámizmu, islámském radikaliz-
mu nebo vztazích Západu a „islámského světa“ jakoby autochtonní 
evropské muslimy nikdo nebral vážně. Narozdíl od svých západo-
evropských souvěrců, téměř výhradně imigrantů nebo potomků 
imigrantů z neevropských zemí, je asi osm milionů muslimů něko-
lika balkánských zemí jednoznačně v Evropě doma a islám přijali 
jejich předkové před několika staletími.1 Byli přitom dlouho pova-
žováni za umírněné, z velké části dokonce jen „nominální” muslimy. 
V devadesátých letech 20. stol. ale prošla jihovýchodní Evropa bo-
uřlivými změnami. téměř všechny země (s výjimkou Řecka) přešly 
z komunistických diktatur k systému parlamentní demokracie, byly 
v nich obnoveny náboženské svobody, Jugoslávie se rozpadla na 
sedm státních útvarů za doprovodu několika válečných konfliktů. 
Co tento převratný vývoj po roce 1990 s místními muslimy udělal? 
Je možné se nadále uprostřed vzrušených debat o islámském radika-

1 Za muslimy se dnes v jed-
notlivých zemích jihovýchodní 
Evropy považují zhruba násle-
dující počty lidí: Albánie 2,5 
mil. (70 % celk. obyv.), Bosna 
a Hercegovina 2 mil. (48 %), 
Bulharsko 1 mil. (12,2 %), Čer-
ná hora 0,1 mil. (16 %), Kosovo 
1,8 mil. (90 %), Makedonie 0,7 
mil. (35 %), Srbsko 0,2 mil. (3 
%), Rumunsko 0,05 mil. (0,24 
%), Řecko 0,1 mil. (1 %), celkem 
tedy přes 8 milionů původních 
evropských muslimů.
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20. REDEFINICE „BALKÁNSKÉHO ISLÁMU“? 

lizmu a bezpečnostních hrozbách s ním spojených spokojit s před-
stavou, že balkánští muslimové jsou moderní, umírnění až vlažní ve 
víře a evropští v politických a společenských zvyklostech? 

tento příspěvek je koncipován jako úvod do problematiky situ-
ace islámu na Balkáně po roce 1990 a jeho komunikace s globálním 
islámským světem. Chápe přitom islám jako autonomní fenomén 
náboženské ideologie, nikoli jako např. kulturní či skupinovou iden-
titu. také proto se autor na následujících stránkách soustředí přede-
vším na situaci v Bosně a Hercegovině (resp. v tehdejší Jugoslávii), 
kde je islámský „intelektuální kvas“ ze všech balkánských zemí zda-
leka nejživější. Ostatních oblastí se dotýká jen okrajově, například 
za účelem komparace. pro střední Evropu jsou balkánské země jazy-
kově, kulturně i geograficky nejbližším regionem „islámského světa“ 
a měla by tedy pozorně sledovat, jak se islám v různých jeho formách 
v jejím sousedství vyvíjí. Zvláště Česko a Slovensko by měly využít 
svých silných kulturních a historických vazeb na státy bývalé Jugo-
slávie, Bulharsko a částečně i Albánii a mít na zřeteli problematiku 
islámu v těchto zemích v kontextu jejich postupného začleňování do 
euroatlantických struktur.V popředí by přitom měly být bezpečnost-
ní a sociokulturní aspekty této otázky. V neposlední řadě by znalost 
islámského myšlení a proudů na současném Balkáně a fungování 
zdejších oficiálních islámských institucí mohly být využity v případě 
přístupového procesu turecka k Eu.

Balkánští muslimové a „velký islámský svět“ 
1945-1990

Dva přelomové historické okamžiky izolovaly balkánské muslimské 
komunity od širšího islámského světa. Ústup Osmanské říše za sebou 
nejdříve zanechal v nově vzniklých národních státech početné „osiře-
lé“ muslimské obyvatelstvo. Nástup komunistických režimů v polovině 
20. stol. pak znamenal celkovou uzavřenost jednotlivých zemí. Zatímco 
v období mezi těmito dvěma mezníky existovaly kontakty balkánských 
náboženských autorit s ostatními islámskými oblastmi alespoň na kul-
turní úrovni, od konce čtyřicátých let 20. století již nebyla komunikace 
žádná. V Albánii a Bulharsku tento stav totální izolace vydržel až do roku 
1990. Jugoslávská muslimská komunita, vzhledem ke specifickému po-
litickému vývoji této země, se ale uvolnění dočkala podstatně dříve.

už v šedesátých letech začaly odjíždět první skupinky jugoslávských 
studentů na zahraniční islámské univerzity, protože v zemi neexistova-
la žádná vysoká islámská škola.2 k egyptské univerzitě al-Azhar se ča-
sem přidávaly další islámské univerzity v Iráku, Libyi, Saúdské Arábii či 
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kuvajtu.3 po absolvování obvykle pětiletého studia se studenti vraceli 
naplněni novými podněty. Do stagnujícího Islámského společenství 
(Islamska zajednica, IZ – oficiální islámská instituce v Jugoslávii), ko-
laborujícího s komunistickým režimem, přinesli tito absolventi čerstvý 
elán, který už komunistickým autoritám nebyl vždy tolik pohodlný.4 
V sedmdesátých a osmdesátých letech už byly kontakty jugoslávských 
muslimů s především arabskými zeměmi poměrně běžné. Z hlediska 
politického patřily tyto země do spřáteleného tábora, některé z nich 
spolu s titovskou Jugoslávií do Hnutí nezúčastněných zemí, a režim pro-
to těmto vztahům příliš nebránil. určitý význam měl i pobyt studentů 
z muslimských zemí v Jugoslávii, kteří se seznamovali s místní muslim-
skou komunitou.5

po konfiskaci vakufů (náboženských nadací a pozemků) státem na 
začátku komunistické vlády bylo IZ po materiální stránce odkázáno po-
uze na příspěvky od věřících, případně dobrodiní komunistických úřadů. 
kontakty, které si studenti v muslimských zemích vybudovali, proto po-
zději jugoslávské IZ ochotně využilo k získávání zahraniční materiální 
pomoci. V roce 1977 otevřelo IZ v Sarajevu Islámskou teologickou fakul-
tu, jejíž zřízení financovaly některé zahraniční islámské organizace a zá-
možné osobnosti.6 Dalšími velkými projekty, financovanými z muslim-
ského zahraničí, byla výstavba nové budovy medresy (islámské střední 
školy) v kosovské prištině v první polovině osmdesátých let, vybudování 
další jugoslávské medresy nedaleko makedonské metropole Skopje, ote-
vřené v roce 1984, nebo stavba Islámského centra v Záhřebu, dokonče-
ného v roce 1987. tyto akce se realizovaly už po některých převratných 
událostech v muslimském světě: islámské revoluci v Íránu v roce 1979 či 
atentátu islámistických radikálů na egyptského prezidenta Sádáta v roce 
1981. Jugoslávské komunistické autority se tehdy už výrazné pomoci pro 
IZ z muslimských zemí bránily a nechtěly financování stavby nové budo-
vy prištinské medresy ze zahraničí povolit. Zjevně se začaly obávat, že by 
zahraniční donátoři mohli uplatňovat svůj ideologický či politický vliv na 
domácí, jugoslávskou muslimskou komunitu.7

Zatímco albánští a bulharští muslimové zažili po roce 1990 zcela 
novou zkušenost a období obnovených kontaktů se širším muslim-
ským světem, jednalo se v Jugoslávii o proces spíše kontinuální, na-
startovaný o třicet let dříve. 

nové příležitosti setkávání po roce 1990

Války, rozpad Jugoslávie a liberalizace politického a společenské-
ho života přesto přinesly do těchto vazeb nové prvky. Válka v Bosně 
a Hercegovině, středisku islámského intelektuálního dění na Bal-

2 První skupina pěti studentů 
odjela na reformovaný egypt-
ský al-Azhar v roce 1961. Zde 
studovali Teologickou fakultu 
(Kullījat usūl ad-dīn) nebo na Fa-
kultu arabského jazyka (Kullījat 
al-lugha al-carabīja). Od roku 
1965, kdy byla vyslána dru-
há skupina, jezdili studenti do 
zahraničí už častěji (Glasnik 
1962:335-337). 

3 Například mezi lety 1961 
a 1982 odjelo na studia na za-
hraniční islámské univerzity cel-
kem 106 jugoslávských musli-
mů: na egyptský al-Azhar 44, 
na univerzitu v al-Bajdā´ v Libyi 
18, do libyjského Tripolisu 2, na 
univerzitu v Rijádu 12, na Islám-
skou univerzitu v Medíně 5, do 
Bagdádu 11, do Kuvajtu 5, do 
marockého Fesu 4, do Chartú-
mu 3 a do Tehránu 2 (Hadžić 
1983:273-274). 
Pro srovnání se současným sta-
vem: jen v roce 2001 studovalo 
pouze na fakultách v Saúdské 
Arábii 107 studentů z Bosny 
a Hercegoviny. To je navíc jen 
počet těch, o nichž má oficiální 
Islámské společenství informace 
(Novi Muallim 8 2002:93-94).

4 Událostí, která odrážela pnu-
tí uvnitř IZ mezi starým a režimu 
servilním kádrem a „novým du-
chem“, byla studentská stávka 
na sarajevské medrese (islám-
ské střední škole) v roce 1972. 
Mezi stávkujícími studenty teh-
dy byly i pozdější významné in-
telektuální autority bosenského 
islámu po roce 1990. Požadav-
ky studentů byly směřovány ke 
zvýšení kvality výuky tak, aby 
se z medresy nestávalo jen 
zatuchlé teologické učiliště, ale 
aby se škola stala moderním 
islámským vzdělávacím zaříze-
ním a mohla tak v konkurenci 
středních škol přežít. Informace 
o stávce přinesl např. Glasnik 
(1972:203).

5 Zde je třeba zmínit přede-
vším kontakty dvou súdánských 
studentů, bratří al-Hasanajn, 
s islámským disentem kolem 
Aliji Izetbegoviće. Tyto vazby 
měly obrovský význam pro 
vývoj v Bosně a Hercegovině 



290

káně, byla vnímána v muslimském světě jako válka s cílem vyhladit 
původní evropské muslimy. takový obraz vytvářeli sami političtí 
vůdci Bosňáků, aby získali pomoc z muslimského zahraničí.8 Na-
rozdíl od ostatních stran konfliktu neměli Bosňáci oporu v okolních 
státech, a tak museli hledat pomoc jinde.9 Na situaci zareagovaly jak 
jednotlivé muslimské země, tak i různé islámské organizace, větši-
nou s humanitární agendou. 

Začátek bosenské války v roce 1992 odpovídá konci války v Af-
ghánistánu. tisícům veteránů, vycvičených pro svatý boj proti so-
větskému nepříteli, se na bosenském bojišti naskytlo nové uplatnění 
(kepel 2004:3-11). tito mudžáhidé, původem převážně z různých 
arabských zemí, se do Bosny dostávali právě přes zmíněné organi-
zace. V Bosně jich během konfliktu 1992-1995 působilo několik 
tisíc. Bosňácké politické vedení na jednu stranu fascinovala tato „pa-
nislámská solidarita“, na druhou stranu nebylo přítomností svatých 
bojovníků nadšeno. Byli totiž velmi těžko zvladatelní a neradi se 
podřizovali vrchnímu velení bosenské armády. Bosňácké nábožen-
ské a politické špičky se také obávaly, že mudžáhidé, indoktrinovaní 
velmi radikálním pojetím náboženství, budou v tomto směru ovliv-
ňovat i bosenské souvěrce a převezmou tak úlohu „reislámizace bos-
ňácké společnosti“, kterou si nárokovalo samotné bosňácké vedení. 
V samotných vojenských jednotkách docházelo často ke konfliktům 
mezi zahraničními a domácími bojovníky, způsobeným rozdílnými 
praktikami a chápáním víry. Nakonec se podařilo vytvořit oddíl El 
Mudžahid, který zahrnoval zahraniční bojovníky a některé radi-
kálněji smýšlející Bosňáky, a podřídit ho velení bosenské armády. 

Islámské organizace, z nichž některé mudžáhidy verbovaly a fi-
nancovaly, působily i přímo mezi bosňáckou populací. Charakteris-
tické bylo, že spojovaly humanitární akci s misií. poskytování pomo-
ci bylo často doprovázeno např. náboženskými kurzy, v některých 
případech i podmiňováno „islamizačními“ projevy, jako je nošení 
ženského závoje, u mužů dlouhého plnovousu apod. Zatímco zahra-
niční bojovníci byli nuceni na základě Daytonských mírových dohod 
zemi během roku 1996 opustit, zapojily se islámské organizace do 
obnovy válkou zničené Bosny.10 Stejné či obdobné organizace sous-
tředily své prozelytské aktivity i na další muslimské regiony Balkánu, 
především Albánii a později, po konfliktu v letech 1998-99, i na ko-
sovo. Albánie pro ně měla jakožto ekonomicky zcela zbídačená a du-
chovně pustá země přirozeně veliký potenciál. pravicová vláda Sali-
ho Berishy navíc přála spolupráci, primárně na ekonomické úrovni, 
s muslimskými zeměmi, a v roce 1992 se dokonce Albánie stala jako 
první evropská země členem Organizace islámské konference. 

po roce 1990. Během konfliktu 
1992-95 byly bosňácké jednot-
ky z velké části vyzbrojovány 
přes organizaci TWRA, vede-
nou Fātihem al-Hasanajnem, 
která sháněla v muslimských 
zemích finance i zbraně (Bou-
garel 2001).

6 Hlavními donátory byli teh-
dy saúdský král, který poskytl 
příspěvek skrze Světovou islám-
skou ligu Rābita, dále stát Ku-
vajt a tehdejší súdánský vůdce 
Džacfar an-Numajrī (Novako-
vić 2004:101).

7 Jedním milionem amerických 
dolarů tehdy na dokončení nové 
budovy prištinské medresy na-
konec se svolením úřadů přispě-
la Islámská rozvojová banka 
(al-Bank al-islāmī li´t-tanmīja) ze 
saúdskoarabské Džiddy (No-
vaković 2004:86-87).

8 Bosňák (bos. Bošnjak) je 
staronové národní jméno bo-
senských Muslimů (psaných pů-
vodně s velkým „M“, neboť šlo 
o jméno národa), používané od 
roku 1993. Pod tímto jménem je 
národ uznán i novou, „dayton-
skou“ ústavou Bosny a Herce-
goviny z roku 1995. Dilema 
s označením typu Muslim-ateis-
ta tak bylo vyřešeno. Podrobně-
ji k problematice jména Bosňák 
viz Hladký (2005:277-282).

9 V Záhřebu se za tímto účelem 
konala ve dnech 18. a 19. září 
1992 Mezinárodní konference 
o ochraně lidských práv v BaH. 
Iniciátorem byl tehdejší hlavní 
imám záhřebského Islámského 
centra Mustafa Cerić. Na kon-
ferenci pozval mnohé vlivné 
osobnosti muslimského světa, 
včetně zástupců nevládních or-
ganizací a podal jim „islámský“ 
výklad bosenské války. Právě 
zde začala pomoc muslimských 
zemí bosenským muslimům. 

10 Mnozí mudžáhidé si ale 
vzali za manželky bosňácké 
ženy a získali tak bosenské 
občanství. Už v roce 1993 
slíbil tehdejší bosňácký ministr 
vnitra Irfan Ljevaković (jehož 
zásluhou se mnozí mudžáhidé 
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typickým programem mezinárodních islámských organizací 
mezi muslimským obyvatelstvem je materiální podpora potřebným, 
často spojená se vzdělávacími kurzy, podporou sirotků, poskyto-
váním stipendií a financováním islámských aktivit, ať už oficiálních 
(v režii IZ), nebo soukromých (výstavba mešit, kulturní centra, pub-
likační počiny).11 tyto organizace deklarují jako zdroj svých finanč-
ních prostředků většinou příspěvky bohatých muslimů z ropných 
arabských zemí. Osudy organizací jak v Bosně, tak v Albánii byly 
závislé jednak na postoji jednotlivých vlád k jejich aktivitám, jednak 
na měnící se bezpečnostní situaci ve světě. první vlna represí proti 
nim přišla po útoku na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar es 
Salaamu v roce 1998. Americká administrativa tehdy mnohé orga-
nizace, působící i na Balkáně, označila za podporující a financující 
terorizmus a požádala i balkánské země, aby netolerovaly jejich pů-
sobení na svých územích. Další vlna prošetřování aktivit a následné 
vykázání dalších organizací přišla v důsledku útoků na WtC v září 
2001.12 V té době byly jak v Bosně, tak v Albánii u moci islámskému 
působení méně vstřícné sociálně demokratické vlády. po těchto čist-
kách dnes působí tyto organizace na Balkáně v menší míře, přičemž 
další samy vyklízejí terén s tím, že ve zotavujících se ekonomikách 
není už jejich pomoci tolik zapotřebí.13 

Dozvuky „divoké reislámizace“

přestože přímé působení islámských prozelytů z „velkého“ islám-
ského světa je dnes na Balkáně méně intenzivní než v devadesátých 
letech, zanechalo za sebou dědictví v podobě konkurenčního boje 
různých náboženských směrů. Zahraniční mudžáhidé zaseli v Bosně 
sémě primitivního radikálního chápání islámu, kterým byli sami kdysi 
záměrně indoktrinováni pro boj proti Rudé armádě. V roce 1996 za-
ložila skupina bosňáckých veteránů, kteří s mudžáhidy bojovali, orga-
nizaci Aktivna islamska omladina (Aktivní islámská mládež, AIO). ta 
pořádala přednášky v určitých bosenských mešitách či náboženské 
kurzy, kde šířila své radikální myšlenky. Její sympatizanti se stylizují 
do podoby s dlouhým a neudržovaným vousem a kalhotami pod ko-
lena. Většinou nemají žádné formální náboženské vzdělání. Okolí je 
označuje jako „vehabije“, čemuž se oni sami brání. AIO po roce 2001 
a tlaku bosenských úřadů zamlžovala své působení přejmenováním či 
změnami adres, v její linii ale nadále pokračuje několik dalších sdruže-
ní a organizací.14 Dnes získávají mladé příznivce, kteří bosenskou vál-
ku zažili jako malé děti. tento směr dostává nové impulsy (a pravdě-
podobně i finanční podporu) ze zahraničí, mj. i studiem balkánských 

do Bosny dostali) bosenské ob-
čanství všem cizím bojovníkům, 
kteří budou v Bosně bojovat 
nejméně dva roky. Na držitele 
bosenského občanství se pak 
nevztahovaly podmínky Day-
tonské smlouvy, že všichni cizí 
bojovníci musí BaH opustit. 
Hysterie po událostech v září 
2001 se pak ale obrátila i proti 
nim a bosenské úřady vyvíjely 
snahu opětovně je občanství 
zbavit. Viz např. BBC (2005) 
nebo SAFF, č. 132 (15. 11. 
2004:32-33). 

11 Za všechny budiž příkladem 
organizace Tajjiba (Taibah), kte-
rá byla v roce 1996 zařazena 
CIA na seznam humanitárních 
organizací operujících na Bal-
káně a majících extremistické 
vazby. Dodnes působí v Albá-
nii, finančně podporuje asi 40 
imámů (kazatelů v mešitách), 
provozuje několik vzdělávacích 
center s bezplatnými kurzy po-
čítačů, angličtiny apod., včetně 
centra vzdělávání imámů ve 
středoalbánském městečku Bu-
lqizë. Podporuje také desítky 
sirotků. Kuvajtská Islamic World 
Committee – Social Reform So-
ciety zase provozuje sociální 
ubytování, tzv. „Kuvajtskou ves-
ničku“, v kosovském městečku 
Podujevo a tamtéž nabízí různé 
bezplatné dovzdělávací kurzy, 
včetně kurzů náboženských 
(informace zjištěné autorem na 
místě během terénního výzkumu 
v březnu a dubnu 2005).

12 Mezi několika organizace-
mi, které musely opustit Bosnu, 
byla např. i zmíněná Tajjiba, 
dodnes aktivní v Albánii. Heći-
mović, Esad, Al Ka‘idina peri-
onica novca i u Sarajevu?!, in: 
Dani (326, 12. 9. 2003).

13 V letech 2003-2004 bylo 
albánským vládním Výborem 
pro náboženské záležitosti re-
gistrováno 19 mezinárodních 
islámských organizací, z nichž 
tři již nebyly aktivní. Autorovi 
bylo umožněno nahlédnout do 
seznamu na uvedeném úřadu 
dne 18. 4. 2005 v Tiraně. Na 
Kosovu bylo v roce 2005 re-
gistrováno 26 mezinárodních 
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mladíků na různých kurzech v muslimských zemích nebo prostřed-
nictvím kontaktů s podobně smýšlející diasporou v západní Evropě.15 
V Bosně a Hercegovině je jim blízký například výrazně protiamerický 
politicko-náboženský čtrnáctideník SAFF. Sdružení tohoto směru 
jsou ale aktivní i v Albánii, na kosovu a dokonce v Republice Ma-
kedonii. typické je, že se jeho stoupenci vyhýbají spolupráci (a tím 
i dohledu) s IZ, ke kterým mají ideologicky daleko.

Jiným zdrojem intenzivního kontaktu balkánských muslimů 
s „velkým islámským světem“ je studium v zahraničí. Jak už bylo 
zmíněno, docházelo k výjezdům jugoslávských studentů už od še-
desátých let 20. století a o dekádu později byly už určité ideologic-
ké rozpory v IZ patrné. Vše ale bylo tehdy pod kontrolou IZ. tato 
praxe, kdy IZ zajišťuje stipendia pro bosenské studenty, trvá i nadá-
le, ale od devadesátých let mnozí studenti vyjíždějí nezávisle. Sami 
si shánějí stipendia na islámská studia a IZ o nich prakticky nemá 
žádné informace.16 po návratu ze studií či kurzů je proto IZ odmítá 
zaměstnat a tak směřují do neformální náboženské sféry. Velice radi-
kální změna nastala v tomto směru v Albánii. V roce 1990 byl islám-
ský „klérus“ v této zemi zcela zdecimovaný, pádu stalinistického reži-
mu se dočkalo jen několik starých hodžů (duchovních) a učitelů. Za 
účelem restaurace institucionálního islámu v zemi byli od poloviny 
devadesátých let mladí absolventi albánských medres systematicky 
posíláni na zahraniční islámské fakulty. Dnes je proto albánské IZ 
tvořeno kádrem mladé ulemy (duchovenstva) ve věku kolem 30 let, 
kteří plynně hovoří arabsky a téměř bez výjimky absolvovali islám-
ská studia v arabských zemích.17 tento proces trvá i nadále, neboť 
Albánie dosud nemá žádnou vysokoškolskou islámskou instituci.

Například v Bosně je přitom patrné, že se absolventi zahranič-
ních, zejména saúdskoarabských islámských fakult, stávají stoupen-
ci poněkud přísnějšího, puritánštějšího přístupu k islámu. V Bosně 
je okolí nazývá selefije a na rozdíl od vehabije se jedná o lidi s velmi 
solidním formálním náboženským vzděláním. pro tento proud zde 
zavedu pracovní název neosalafistický globální směr.18 Jeho hlavní 
protagonisté v Bosně vydávají islámský měsíčník Novi Horizonti. 
Neosalafisté se odmítají řídit výhradně hanafijským mazhabem (je-
den ze čtyř právních směrů sunnitského islámu, umírněný), opírají 
se o díla a autory islámského reformizmu a obecně odsuzují různé 
lidové či specifické regionální islámské praktiky. Narozdíl od tzv. ve-
habijí se ale tato skupina duchovních úspěšně snaží být součástí IZ 
a její vliv v této oficiální instituci roste.19 Velmi silné zastoupení má 
na některých islámských školách v Bosně, především na Islámských 
pedagogických fakultách v Bihaći a Zenici.20 Na nich se připravují 

islámských organizací. Seznam 
byl autorovi poskytnut Regis-
tračním centrem nevládních 
organizací UNMIKu v Prištině 
dne 18. 3. 2005. Například 
v roce 1996 utratily registro-
vané organizace v Albánii na 
humanitární akce 27,2 mil. 
amerických dolarů (Lakshman-
Lepain 2001:153).

14 K veřejnosti nejpřístupnějším 
dnes patří islámské centrum 
v Mostaru Fondacija Darul-
kur´an, která pořádá nábožen-
ské kurzy. Má informativní we-
bové stránky www.darulkuran.
org (navštíveno autorem dne 2. 
7. 2008).

15 Organizace uvedená 
v pozn. 14 zveřejňuje na svých 
webových stránkách informa-
ce a fotodokumentaci o účasti 
svých členů na zahraničních 
kurzech či o návštěvách bos-
ňáckých komunit v evropské 
diaspoře, viz např. http://
www.darulkuran.org/index.ph-
p?option=com_content&task=-
view&id=576&Itemid=43, 2. 
7. 2008.

16 Viz pozn. 3.

17 V Albánii bylo počátkem de-
vadesátých let otevřeno deset 
medres. Nejdříve na nich učili 
náboženské předměty učitelé 
z jiných muslimských, často 
arabských zemí a materiální 
podmínky byly velmi žalostné. 
Postupně byli ale zahraniční 
učitelé nahrazováni albánský-
mi (kteří dokončili svá studia 
v zahraničí) a školy si našly 
sponzory v islámských orga-
nizacích, jejich situace se tedy 
výrazně zlepšila (Macháček 
2006:65-93).

18 K tématu dopadu součas-
ných globálních islámských 
trendů na bosenské muslimy viz 
Alibašić (2008).

19 Do volby bosenského reis-
ul-ulemy v roce 2005 postavili 
neosalafisté svého kandidáta 
Hasana Makiće, muftího ob-
lasti Bihać a bývalého děkana 
Islámské pedagogické fakulty 
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mj. budoucí učitelé oboru „islámská náboženská výchova“, který je 
přítomen téměř na všech základních a středních školách v Bosně 
a Hercegovině. V Albánii se dá vzhledem k uvedenému vzdělání 
nové generace ulemy předpokládat, že tento proud je v albánském IZ 
už dnes převažující. 

proti působení těchto nových vlivů na balkánské muslimské ko-
munity se staví, především v Bosně, ale také v jiných oblastech, část 
ulemy hájící tradiční specifika balkánského, případně „osmanského“ 
islámu. tento proud pracovně nazvu balkánský směr. ten respektuje 
výhradně hanafijský mazhab, hlásá vysokou míru tolerance k ostat-
ním vyznáním a nověji pak slučitelnost s evropskými právními a po-
litickými hodnotami.21 Za součást balkánských islámských tradic 
pokládá i některé súfijské mystické řády a obřady, typicky odmítané 
neosalafisty. Balkánský směr prosazuje především starší generace 
ulemy, která většinou nemá zahraniční vzdělání, a mladší, intelek-
tuálnější část duchovních, kteří vzešli z islámských i neislámských 
fakult na Balkáně, především z Fakulty politických věd či Fakulty 
islámských věd v Sarajevu.22 tato nejstarší islámská vysoká škola 
na Balkáně (jedná se o již zmíněnou původní Islámskou teologic-
kou fakultu, založenou 1977) je dnes svým personálním obsazením 
a směřováním protiváhou uvedeným bosenským Islámským peda-
gogickým fakultám, vedených stoupenci neosalafistického směru.

Institucionální islám versus neformální náboženské 
aktivity23 

Islám na Balkáně je specifický vysokou mírou institucionalizace. 
ta začala v době rakousko-uherské správy v Bosně a Hercegovině, 
která zavedla nové pořádky a obecně poměrně anarchistickému sys-
tému islámských náboženských autorit připravila obdobu církevní 
hierarchie. tento systém byl ještě zpečetěn komunistickými režimy, 
které potřebovaly mít náboženské záležitosti pevně pod kontrolou. 
Dnes tak má každá země oficiální IZ, jehož hlava se většinou nazývá 
reis-ul-ulema24. Společenství má zodpovídat za islámské náboženské 
aktivity v zemi, spravovat mešity a platit imámy, dohlížet na nábo-
ženské školy a kurzy atd. Demokratizace ale umožnila i nezávislé ná-
boženské iniciativy, které se kontrole IZ vyhýbají a jsou tak oficiální 
ulemě velmi nepohodlné. Jedná se jak o prospěšná a transparentní 
humanitární, edukativní či např. ženská sdružení, tak i o stoupence 
tzv. vehabije, kteří svou činnost často zamlžují.25 právě na tyto nefor-
mální (a nutno podotknout, že v souhrnu všech islámských aktivit 
okrajové) projevy a jejich kontrolu státními úřady by se měla z bez-

v Bihaći. Stejně jako kandidát 
balkánského směru Enes Karić 
ale proti současnému reis-ul-ule-
ma Mustafu Cerićovi neuspěl.

20 Tyto fakulty vznikly jako od-
pověď na náhlou potřebu vel-
kého množství učitelů islámské 
náboženské výchovy, zavede-
né do bosenských základních 
a středních škol zákonem v roce 
1994. Dnes jsou obě v rukou ne-
osalafistů, např. současní děka-
né Muharem Štulanović (Bihać) 
a Zuhdija Adilović (Zenica) zís-
kali několik akademických titulů 
na Islámské univerzitě Muham-
mada ibn as-Sacúda v Rijádu, 
podobné vzdělání mají i další 
profesoři těchto dvou fakult. 
Informace jsou dostupné na 
http://www.ipf.unze.ba/index.
php?id=46&cat=1&profid=1, 
2. 7. 2008, resp. na http://
www.ifp.unbi.ba/.

20 Za určitý manifest balkán-
ského směru lze považovat 
Deklaraciju evropskih muslima-
na, kterou sepsal reis-ul-ulema 
Bosny a Hercegoviny Mustafa 
Cerić v roce 2005 a je vydá-
vána za oficiální dokument IZ. 
Primárně šlo o odsouzení tero-
ristických útoků na WTC v roce 
2001, deklarace ale také obsa-
hovala definici statutu muslimů 
v současné Evropě a přihlášení 
se evropských muslimů k evrop-
ským hodnotám. Dokument 
je dostupný v angličtině na: 
http://rijaset.ba/images/sto-
ries/deklaracija/Declaration_
eng.doc, 3. 7. 2008.

22 K postojům zástupců balkán-
ského směru vůči EU a integraci 
balkánských muslimů do Evropy 
viz Moe (2007).

23 Vhodná by byla zmínka 
o súfijských řádech v Albánii, 
na západním Kosovu a v zá-
padní Makedonii (hl. Bektashi 
v Albánii, Halveti, Melami, 
Kadiri na Kosovu, Nakshbandi 
a Sinani v Makedonii), jednak 
proto, že představují nejorga-
nizovanější součást tradičního 
balkánského islámu i význam-
né spojení s „lidovým“ islámem, 
dále proto, že jejich představi-

ŠTĚPÁN MACHÁČEK 20.



294

pečnostních důvodů soustředit pozornost zemí Eu.26

uvnitř IZ, tedy na formální úrovni, probíhá souboj o jeho ovlád-
nutí jednotlivými ideologickými proudy. Důležité přitom je, že IZ 
má nejen síť středních islámských škol (medres) a islámských fakult, 
ale je zodpovědné také za výuku náboženství na státních základních 
a středních školách.27 Dva hlavní myšlenkové směry, balkánský a neo-
salafistický, jsou krajními póly širokého spektra postojů. V Bosně byli 
přísnější neosalafisté dosud drženi stranou rozhodovacích míst v IZ, 
postupně ale sílí. Zatímco na formální rovině se oba směry snaží za-
stírat rozdíly, ve společnosti jsou rozpory někdy velmi viditelné.28 Je 
jen logické, že balkánský islám sleduje od 90. let globální trendy, tím 
spíše, že protagonisté neosalafizmu studovali většinou na školách 
v islámských zemích. S postupnou deteritorializací víry (a tím ztrá-
tou jejích místních specifik) a informační revolucí zřejmě na Balkáně 
převládne ulema hlásající globální, „čistší“, ale v mnoha věcech proto 
přísnější islámská pravidla. Stejně tak je tomu všude jinde v muslim-
ských zemích. Z tohoto souboje nevyplývají pro region či střední 
Evropu přímá bezpečnostní rizika. Ani jeden z uvedených směrů 
také nezpochybňuje evropské politické a právní prostředí a začleně-
ní země do Eu vítá. tím, že ale postupně převládne neosalafistický 
proud, ovládne islámské školy a instituce (právě se tak děje), je třeba 
jeho smýšlení a aktivity sledovat a počítat s ním jako s převažující 
formou islámu v zemích, které usilují o členství v Eu. tím spíše, že 
poroste i snaha jak ze strany evropských úřadů a politiků, tak ze stra-
ny některých evropských muslimských komunit, aby byly vytvořeny 
celoevropské islámské instituce, pro něž by právě balkánské země 
mohly představovat určitý vzor.

Implikace pro Sr/Čr/V4

Země střední Evropy, zejména pak Česko a Slovensko, by měly 
vzhledem k historickým vztahům a kulturní, případně i jazykové 
blízkosti, hrát významnou úlohu při přípravách zemí Balkánu (Al-
bánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) na 
vstup do Eu. Specifikem těchto zemí je početné původní muslimské 
obyvatelstvo. pro Eu je důležité v této souvislosti sledovat:
•	 vývoj	institucionálního	uspořádání	islámu	v	těchto	zemích;
•	 duchovní	 proudy,	 které	 ovládají,	 případně	 budou	 v	 budoucnu	
ovládat	tyto	instituce;

•	 neformální	islámské	aktivity	mimo	tyto	instituce,	seriózně	přitom	
vyhodnocovat	bezpečnostní	riziko,	které	by	odtud	mohlo	plynout;

•	 kontrolu	a	dohled	místních	úřadů	nad	těmito	aktivitami.

telé mají zejména na Kosovu 
a v Makedonii velký společen-
ský vliv (včetně např. rozhodo-
vání sousedských sporů apod.), 
a konečně proto, že představují 
i významné pojítko s islámem 
v Turecku – Filip Tesař.

24 V Jugoslávii od roku 1930 
do roku 1992 existovala je-
diná IZ. IZ BaH a později 
Černé Hory (od 2003) navá-
zaly na někdejší samostatnost 
(1878-1930, resp. 1878-1918); 
Rijasetu v BaH podléhají i meši-
haty v Chorvatsku a Slovinsku, 
takže si IZ se sídlem v Sarajevu 
v zásadě udržela své tradiční 
postavení (do r. 1930), zatím-
co IZ se sídlem v Bělehradě 
se rozpadla. IZ Makedonie 
vznikla nově, v souvislosti s osa-
mostatněním této republiky, 
IZ Kosova vznikla dokonce 
„zespoda“, ještě před oficiální 
nezávislostí oblasti. Současná 
IZ Srbska se tedy vyvinula spíše 
nechtěně, jako zbytkový útvar 
někdejší IZ Jugoslávie – Filip 
Tesař.

25 Mimo IZ vznikla například 
ženská islámská sdružení Nahla 
nebo Sumejja, která pořádají 
pro ženy různé, většinou ná-
boženské kurzy, poradenství, 
vydávají ženské islámské časo-
pisy apod. Nejsou ideologicky 
nijak vyhraněné, ale chtějí fun-
govat nezávisle na IZ (viz jejich 
webové stránky http://www.
nahla.ba/, resp. http://www.
sumejja.ba/). Naopak spíše 
z ideologických důvodů se od 
IZ drží dále jiná sdružení a or-
ganizace, jako je už zmíněné 
islámské centrum Darul Kur´an 
v Mostaru (http://www.darul-
kuran.org/), humanitární orga-
nizace Pomoć (http://www.
pomoc.ba/) nebo třeba islám-
ský čtrnáctideník SAFF (http://
www.saff.ba/; uvedené adresy 
navštíveny autorem dne 4. 7. 
2008).

26 V devadesátých letech na-
příklad existovalo podezření, 
že v letních táborech islámské 
mládeže, organizovaných „ve-
habiji“ např. u obce Falanovo 
brdo na Jablanickém jezeře, 
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Eu by měla využít takto získaných poznatků k:
•	 eliminaci	extremistických	islámských	aktivit;
•	 případnému	vytvoření	celoevropských	islámských	institucí;
•	 analýze	 a	 poznání	 postojů	 převažujícího	 islámského	 proudu	

k evropským politickým, právním a společenským standardům.
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dochází k výcviku za účelem 
teroristických útoků. I když se 
toto podezření nepotvrdilo, do-
šlo 25. 12. 2002 k vyvraždění 
rodiny chorvatských navrátilců 
jedním z absolventů těchto 
táborů, což vyvolalo značné 
obavy z indoktrinace nenávistí 
v tomto „vehabijském“ směru. 
Z nemnohých informací o sou-
časných aktivitách „vehabije“, 
včetně zmínky o výše uvede-
ném zločinu, viz např. článek 
v časopisu Start, dostupný na 
http://www.startbih.info/De-
fault.asp?broj=217&ID=147, 
4. 7. 2008.

27 V Bosně a Hercegovině 
byl předmět „náboženská vý-
chova“ zaveden v roce 1994. 
Většinou má statut volitelně po-
vinného předmětu (závisí od 
kantonu) a například ve školním 
roce 2003/2004 navštěvo-
valo islámskou náboženskou 
výchovu v Bosně 97 % muslim-
ských žáků základních škol 
a 78% středních škol (Machá-
ček 2007:404).

28 Rozjitření nesvárů mezi obě-
ma směry následovalo napří-
klad po publikaci bosenského 
překladu knihy Hasana Alího 
Saqqáfa (Sekkaf 2005). Spis 
je ostrou kritikou fundamentalis-
tického, salafistického islámské-
ho myšlení a bosenské vydání 
bylo navíc doplněno o rozsáhlý 
komentář kritizující stoupence 
(včetně konkrétních význam-
ných osob) tohoto směru 
v Bosně. Ostrá výměna názorů 
na tuto knihu, při níž se velmi zře-
telně profilovali stoupenci obou 
směrů, proběhla například na 
stránkách oficiálního čtrnáctide-
níku IZ: Preporod, 5/823 (1. 3. 
2006:32); Preporod, 6/824 
(15. 3. 2006:32). 

29 Oliver Roy při analýze změn 
v charakteru islámu ve druhé 
polovině 20. století operuje 
s termíny „deteritorializace is-
lámu“ či „dekulturizovaný 
islám“ a hovoří o „ztrátě soci-
ální autority náboženství“ (Roy 
2004:21-38).
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abstract
This article focuses on the importance of a safe and secure environment as a pre-condition for post-
conflict state governance development in post-Cold War era. He argues for dividing “peace-building” 
activities into “military peace building” and “civilian peace building”. The author uses data from the 
case of Bosnia and Herzegovina’s path from conflict through post-conflict reconstruction to peace 
to assert that military peace building differs from peace enforcement and peacekeeping in important 
ways, and that military and civilian peace-building activities correlate and depend on each other.

Keywords
Bosnia and Herzegovina, former Yugoslavia, security, conflict, conflict resolution, post-Cold War era, 
stabilization, military operations, peace building
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rEVIEWEr: JaKUB KAVKA

SECUrITY ImPERATIVES 
In STaTE GoVErnanCE 
DEVELoPmEnT. CaSE STUDY: 
BoSnIa anD HErZEGoVIna

Introduction

Contrary to expectations, the peace resulting from the end of the 
Cold War never really materialized. By every measure, the post-Cold 
War era produced new global security challenges. Ninety-three socie-
ties in the world suffered war or warlike crises.1 Most of these conflicts 
occurred within rather than between states. to maintain (inter)national 
peace, the international community expanded and developed its capa-
city to assist transitional states in respecting human rights, the rule of 
law, and advancing governance through democratic state administrative 
structures. This article will describe one path to peace through the pri-
sm of conflict and post-conflict in Bosnia and Herzegovina (BiH) while 
recognizing that no universal strategy best achieves the objective.2 

This article’s goal is to demonstrate the necessity of a safe and 
secure environment as the foundation for wider peace-building ac-
tivities. using the example of BiH, we will see that peace-building 
activities may be divided into two types: (1) military peace building 
that addresses the military aspects of a peace settlement, and (2) the 
“civilian peace-building” activities extending its agenda to the deve-
lopment of effective governance.

1 Andy W. Knight (2005).

2 Reeta Chowdhari Tremblay 
– Csaba Nikolenyi – Louise 
Otmar (2003).
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This article will describe the uN-led and NAtO-led military 
missions, in their endeavor to achieve military objectives and the 
creation of a secure environment necessary for the attainment of the 
military aspects of the desired peace-building end state. For the sake 
of brevity, it will not examine in details the international communi-
ty’s comprehensive approach to overall improvement in the ability 
of the BiH government to carry out the responsibilities of managing 
a modern state.

By tracing the genealogy of international military actions in BiH 
and describing comparatively involvement of two major internatio-
nal organizations – the united Nations (uN) and the North Atlantic 
treaty Organization (NAtO), conclusions about the terms “peace 
implementation” and “peace stabilization” in the context of peace-
building activities of international community in BiH will be offered.

out-break of conflicts in former Yugoslavia 

Six factors caused the violent conflagration of the former Yugosla-
via in the early 1990’s: (1) ethnic rivalries, (2) religious intolerance, 
(3) political oppressions, (4) political polarizations, (5) economic 
instability, and (6) territorial pretensions. These and other factors 
such as the collapse of the Soviet union made BiH society prone 
to warfare. An alarmed international community caused the uN to 
intervene by first implementing peace-keeping measures prescribed 
by Chapters VI3 of the uN Charter and then later peace-enforce-
ment actions authorized by VII4 of the uN Charter. The situation 
in the early stage represented “threat to the peace”5, but sadly prog-
ressed	to	a	threat	to	international	peace	and	security	requiring	broad	
political, diplomatic and military interventions. 

Un response to conflict in Bosnia and Herzegovina

After the outbreak of war in BiH and the reports of ethnic cle-
ansing, on 13 August 1992 the uN Security Council6 adopted two 
resolutions, uNSCR 770 and 771 that recognized the provision of 
humanitarian assistance as an important element in the efforts to 
restore international peace and security.7 With these resolutions, the 
Security Council began the development of a distinct strategy to 
manage a conflict by attempting to suppress it by calling for action 
by its member nations as part of the uN Charter’s collective security 
arrangements. 

using the structures of the united Nations protection Force (uN-

3 Once the UN Security Coun-
cil becomes aware of a threat 
to the peace, Chapter VI of the 
Charter prescribes that it will 
first try to recommend settlement 
through peaceful means. 

4 Chapter VII of the UN Char-
ter is titled “Action with respect 
to threats to the peace, bre-
aches of the peace and acts 
of aggression”, http://www.
un.org/aboutun/charter/.
 See, i.a. Article 39 of the Uni-
ted Nations Charter, http://
www.un.org/aboutun/char-
ter/. 

5 The Security Council is the 
apex of the UN system and is 
mandated by the UN Charter 
to take primary responsibility 
for maintaining international pe-
ace and security. Its decisions 
are binding on all UN member 
states. For details, see Andy W. 
Knight (2005).

6 See UNSC Resolution 770, 
Preamble, paragraph 5, http://
daccessdds.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N92/379/66/
IMG/N9237966.pdf?OpenE-
lement, 15. 10. 2008.

7 See UNSC Resolution 771, 
Preamble, paragraph 3 where 
the Security Council expres-
ses grave alarm at the abuses 
of international humanitarian 
law in BiH, http://dacces-
sdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N92/379/72/IMG/
N9237972.pdf?OpenEle-
ment, 15. 10. 2008. 

8 ”Even though the use of force 
is authorized under Chapter 
VII of the UN Charter, the UN 
remains neutral and impartial 
between the warring parties, 
without a mandate to stop the 
aggressor (if one can be iden-
tified) or impose a cessation 
of hostilities. Nor is this peace-
keeping as practiced hitherto, 
because the hostilities continue 
and there is often no agreement 
between the warring parties on 
which a peace-keeping manda-
te can be based”. Paragraph 
19: Supplement of an Agenda 
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pROFOR)8 peacekeeping mission in BiH, the Council created a new 
kind of operation9, a uN initiated “conflict management” mission. 
Through analyzing the role of the uN-led mission during the conflict 
in BiH, it may be concluded that “peacekeeping” in this case became 
a synonym for “conflict management” as there was no peace to keep. 

The purpose behind the deployment of uNpROFOR was to se-
parate warring factions in BiH long enough to allow negotiations. 
Additionally, uNpROFOR was to assist BiH capabilities in sustai-
ning itself as a member of international community and preventing 
it becoming a failed-state.10 The eight distinctive features of the uN-
pROFOR mandate were: (1) ensure safe delivery of humanitarian 
assistance	to	those	in	need;	(2)	deploy	military	observers;	(3)	create	
conditions	for	peace	and	security	required	for	the	negotiation	of	an	
overall	settlement	of	the	crisis;	(4)	implement	the	UN	peacekeeping	
plan;	(5)	ensure	the	security	and	functioning	of	Sarajevo	airport	and	
the	delivery	of	humanitarian	assistance;	(6)	monitor	and	ensure	ef-
fective	 and	durable	 cease-fire;	 (7)	promote	 the	withdrawal	 of	 the	
military or paramilitary units other than those of the Government 
of	 the	Republic	of	Bosnia	and	Herzegovina	and;	(8)	deter	attacks	
against the uN protected Areas. 

Basically, the uN chose the “light option”11 for its mission during 
the conflict in BiH and placed the uNpROFOR mission between 
the traditional methods of resolving disputes peacefully, such as ne-
gotiation and mediation, and more forceful actions, such as use of 
force to separate warring parties. The mandate of the uNpROFOR 
was still defensive because formally the uNpROFOR was a peace-
keeping force that was in line with “last resort”12 principle. The uN 
peacekeeping “was thus conceptually distinguished from the diplo-
matic enterprises of peacemaking and the coercive activity of peace 
enforcement. Since there is no mention of this mechanism in the 
Charter, the expression ‘a chapter six and a half operation’ was first 
coined by the uN Secretary General Dag Hammaerskjold to descri-
be it”13. Nevertheless, to facilitate enforcement of peacekeeping, the 
Security Council has long been incorporating Chapter VII of the 
uN Charter into some resolutions as a means of securing peace or 
bringing an end to intractable conflict. In March 1993, with this con-
cept contained in uNSCR 836, the mandate of the uNpROFOR 
moved towards peace enforcement.14

Conflict resolution

The monitoring of the Bosnia cease-fire, a decisive military in-

for Peace: Position Paper of 
the Secretary General on the 
Occasion of the Fiftieth Anniver-
sary of the United Nations, 03 
January 2005, http://www.
un.org/Docs/SG/agsupp.
html. For the tragic difficulties 
with this approach see also Re-
port of the Secretary-General 
pursuant to General Assembly 
resolution 53/35: The fall of 
Srebrenica at: http://dacces-
sdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N99/348/76/IMG/
N9934876.pdf?OpenElement, 
and Statement by the Secretary-
General on Report of the Inde-
pendent Inquiry into the actions 
of the United Nations during 
the 1994 genocide in Rwanda 
at http://www.un.org/News/
Press/docs/1999/19991216.
sgsm7263.doc.html and the 
Report of the Independent 
Inquiry into the actions of the 
United Nations during the 1994 
genocide in Rwanda, http://
daccessdds.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N99/395/47/
IMG/N9939547.pdf?OpenE-
lement, all links accessed 15. 
10. 2008.

9 Ibid. 

10 Nation-states fail when they 
are consumed by internal vi-
olence and cease delivering 
positive political goods to their 
inhabitants. Their government 
loses credibility, and continued 
nature of the particular nation it-
self becomes questionable and 
illegitimate in the hearts and 
minds of its citizens. See Robert 
I. Rotberg (2003).

11 Article 33 of the Charter 
states that “the parties to any 
dispute, the continuance of 
which is likely to endanger the 
maintenance of international 
peace and security, will, first 
of all, seek a solution by ne-
gotiation, enquiry, mediation, 
conciliation, arbitration, judicial 
settlement, resort to regional 
agencies or arrangements, or 
other peaceful means of their 
choice”. In other words, peace-
ful and diplomatic means are to 
be tried first. 
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tervention eventually undertaken by NAtO,15 and stabilizing situa-
tions	on	the	ground	required	action	at	the	political	and	diplomatic	
level to resolve the conflict by peaceful means. During those harsh 
days of the early 1990seven robust peacekeeping did not seem to 
suffice,	Coercive	diplomatic	measures	were	required.	In	addition	to	
uNpROFOR’s peace enforcement agenda, the international com-
munity’s approaches to the conflict resolution in BiH rested on four 
pillars: (1) methods of negotiations between the warring parties, 
(2) instruments of coercive diplomacy, but also (3) sanctions and 
(4) deterrence. Those means of dispute settlement were cumulative 
and did not operate in isolation. The combination of these five acti-
ons aimed to reduce tensions and resolve disputes. The culminating 
result of this new conflict resolution effort found visible form in the 
General Framework Agreement for peace in Bosnia and Herzegovi-
na (GFAp).16 In this document the parties to the conflict accepted 
the need for a comprehensive settlement to bring an end to the con-
flict and promote peace and prosperity throughout BiH.

The GFAp provided a basis for the broader peace-building agen-
da causing a decline of tensions and implementing reconciliatory 
strategies to remove the casual factors of conflict. Objectively, the 
GFAP	 represented	 an	 equilibrium	mode	 of	 conflict	 resolution	 in	
BiH. It was an insufficient guarantee of lasting peace. For the con-
flict not to revive more work was necessary to eradicate the original 
causes of the conflict. 

Because this task far exceeded the capabilities of uNpROFOR in 
November 1995, that mission was concluded, and with Security Co-
uncil Resolution1031 member states acting in concert with NAtO 
were authorized to take “all necessary measures” to implement the 
GFAp. With this resolution the authority and responsibilities of 
uNpROFOR where passed to the Implementation Force (IFOR), 
including the functions contained in the 87 previous Security Coun-
cil resolutions that considered the crisis.17 

military peace-building agenda

The GFAp and the Resolution 1031 introduced the novel con-
cept of peace implementation through a NAtO-led mission – IFOR. 
The Annex 1A of the GFAp sets out the Military Aspects of the pe-
ace settlement and invited the uN Security Council to authorize 
Members States or regional organizations to establish a multinati-
onal military (implementation) force. Simply, “Member states” and 
“regional organizations” meant NAtO. 

21. SECURITY IMPERATIVES IN STATE GOVERNANCE DEVELOPMENT. CASE STUDY

12 The last resort principle 
requires that non-use of force 
or non-military measures must 
be attempted first unless a suf-
ficiency standard is satisfied. 
The last resort principle should 
permit using minimal preventive 
military actions and maximal 
non-military measures concur-
rently if the magnitude of an 
extremely dangerous threat to 
the peace would thereby be 
greatly decreased. See Micha-
el Walzer (1977) and John W. 
Lango (2005).

13 Andy W. Knight (2005).

14 “The Security Council deci-
des that, notwithstanding pa-
ragraph 1 of the resolution 816 
(1993), Member States, acting 
nationally or through regional 
organizations or arrangements, 
may take, under the authority 
of the Security Council and 
subject to close coordination 
with the Secretary General 
and UNPROFOR, all necessa-
ry measures, through the use 
of air power, in and around 
the safe areas in the Republic 
of Bosnia and Herzegovina, 
to support UNPROFOR in the 
performance of its mandate.” 
See UNSC Resolution 836, 
paragraph 10, http://dacces-
sdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N92/379/72/IMG/
N9237972.pdf?OpenEle-
ment, 15. 10. 2008.

15 NATO undertook air attacks 
on certain targets in Bosnia and 
Herzegovina in pursuance of 
resolution 836. 

16 The Dayton Proximity Talks 
culminated in the General Fra-
mework Agreement for Peace 
in Bosnia and Herzegovina ini-
tialed by the Republic of Bosnia 
and Herzegovina, the Republic 
of Croatia and the Federal Re-
public of Yugoslavia on 21 No-
vember 1995 in Dayton and 
subsequently signed on 14 De-
cember 1995 in Paris. The Ag-
reement was witnessed by the 
representatives of the Contact 
Group nations: United States, 
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under Article 53 of the uN Charter, the Security Council may 
utilize regional organizations such as NAtO for “enforcement acti-
ons”. This is essentially a delegation of functions by the Council to 
the regional organizations, although the authority legally remained 
with the former.18 As stated in Article 53 of the Charter “no enforce-
ment will be taken under regional arrangements or by regional agen-
cies without the authorization of the Security Council.” However, 
sensu stricto it may be argued that this is not an Article 53 delegation 
of responsibility because the Council formally authorizes “member 
states” (not a regional organization) to act in pursuance of internati-
onal peace and security. Nevertheless, for all practical purposes this 
was “the first time the Council has deliberately utilized a specific re-
gional agency for the fulfillment of its primary functions.”19 

In accordance with the uNSC Resolution 1031 and the provi-
sions of the GFAp, the IFOR mission represented a military Chap-
ter VII-mandated mission with three tasks to implement the peace 
settlement:	first	to	establish	a	durable	cessation	of	hostilities;	second,	
establish	lasting	security	and	arms	control	measures;	and	finally,	to	
promote a permanent reconciliation between the parties in conflict. 
Thus the IFOR’s overall mission was to impose the “military pea-
ce-building ” elements contained in the GFAp. Three implied and 
perilous tasks arose from this mission: (1) disarming warring par-
ties, (2) restoring order, and (3) decommissioning and destroying 
weapons. Composed of ground, air and maritime units from NAtO 
and non-NAtO nations with approximately 60,000 forces in thea-
ter, IFOR operated through the NAtO military chain of command 
subject to the direction and political control of the North Atlantic 
Council (NAC). 

Despite this massive show of force and international resolve, po-
sitive changes in Bosnia-Herzegovina occurred slowly. In 1997, the 
environment in BiH was evaluated to still pose a danger to inter-
national peace and security. The determination of the international 
community to the overall success of the peaceful resolution, and the 
full normalization of relations and reaffirmation of the united Nati-
ons Security Council to keep the situation in BiH under close review 
were reflected in the extension of the NAtO-led Chapter VII-man-
dated, mission with the mandate of “peace stabilization" creating 
the Stabilization Force (SFOR) from IFOR with uNSC Resolution 
1088. The peace stabilization of the SFOR mission aimed at conti-
nuing the consolidation of peace and the adherence to the military 
requirements	of	the	GFAP	by	the	parties.	The	overriding	principle	
of those military efforts was to reach conditions for the safe continu-

JASMIN POROBIC 21.

Britain, Germany, France and 
Russia and the European Union 
Special Negotiator. See http://
www1.umn.edu/humanrts/
icty/dayton/daytonaccord.
html, 15. 10. 2008.

17 For a complete list of the Se-
curity Council Resolutions see 
http://www.nato.int/IFOR/un/
un-resol.htm.

18 For a recent discussion of 
this legal relationship between 
NATO, the United Nations and 
other legal regimes see working 
paper No. 48, The Internatio-
nal Security Presence in Kosovo 
and the Protection of Human Ri-
ghts. Federico Sperotto posted 
on 24 May 2008 at http://
www.du.edu/gsis/hrhw/wor-
king/2008/48-sperotto-2008.
pdf, 15. 10. 2008.

19 Martin Dixon (2005).
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ation of ongoing “nation-building” activities and to meet the securi-
ty imperatives that enabled the wider peace-building schedule of the 
GFAp its civilian component of the state governance development.

Civilian peace-building agenda 

The IFOR and SFOR international military actions led to the safe 
and secure environment in BiH that lay the foundation for improve-
ment of the democratic capacities of a state. The assumption being 
that when democratic systems of the states previously engaged in 
a conflict become stable, they can sort out the differences without re-
sorting to coercive and violent means. This democratic peace theory 
links international peace and domestic democracy while recognizing 
the institutional constraints under which democratic leaders have to 
work. The model suggests that institutional constraints such as the 
division	of	powers,	checks	and	balances,	the	requirements	of	public	
debate and accountability make it more difficult for democratic lea-
ders to commit their nation to large-scale violence and warfare.20

using BiH as a painful example, in the aftermath of the conflict, 
local infrastructure was severely damaged, civil and political institu-
tions were inoperable and the social system was ruined. Once the 
military and diplomatic objectives were fulfilled with IFOR, SFOR, 
the next hard task was to initiate civic development programs as part 
of the overall peace-building process – anchoring them with the lo-
cal governmental agencies and pursuing to reach a local ownership 
of those activities.21 

Conclusion 

This	article	sought	to	pursue	two	goals;	first,	to	show	that	the	in-
ternational community recognizes the importance of a safe and secu-
re environment as a pre-condition for post conflict state governance 
development. This was presented through the role of uN and NAtO 
military missions during the conflict and the post-conflict period in 
BiH. Second goal was to divide “peace-building” activities into “mili-
tary peace building” and “civilian peace building”. 

It therefore may be concluded that military and civilian peace-
building actions correlate and depend on each other and both have 
an impact on the dynamics in the areas of their operation. Civilian pe-
ace-building measures alone do not carry the notion of being sustai-
ned efforts that address underlying causes to put an achieved peace 
on a durable foundation. In order to achieve this it would be neces-

21. SECURITY IMPERATIVES IN STATE GOVERNANCE DEVELOPMENT. CASE STUDY

20 Reeta Chowdhari Tremblay, 
Csaba Nikolenyi, Louise Otmar 
(2003).

21 Civilian peace-building 
activities in the effort to estab-
lishment a durable security 
environment for a post-conflict 
situation encompass essential 
socio-economic and political 
elements of building peace. 
The United Nations Agenda for 
Peace: Preventive diplomacy, 
peacemaking and peace-kee-
ping introduced the concept of 
peace building and the overall 
civilian aspects of the concept 
that include: democratization, 
rule of law, human rights, neo-
liberal economy, and the re-
establishment of civil society, 
culture and welfare. See http://
www.un.org/docs/SG/agpe-
ace.html, 15. 10. 2008.
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sary to insert the military agenda as well. The “peace-building” acti-
vities are thus “multi-dimensional operations”22 which seek to build, 
re-build or reform the basic institutions in post conflict states and 
prevent the resumption of conflict and violence. The peace building 
is conceived as the construction of a new environment – in terms 
of politics, culture, economics and security – which can be viewed 
as	a	natural	extension	of	conflict	management	and	subsequent	con-
flict resolution efforts. It is thus mainly a post-conflict activity, albeit 
“the uN peace building can also be practiced at a pre-conflict stage to 
forestall the outbreak of violence”23. A consideration of the division 
of peace building to “military” and “civilian” has attempted to make 
this distinction explicit. The distinction between the first and second 
concept of peace building should be seen as a guiding tool when re-
ading literature on the topic, to enable the reader to be aware of the 
divergent dimensions inherent in the notion of peace building. 

Furthermore, this article demonstrated that military peace buil-
ding differs from peace enforcement and peacekeeping in important 
ways. In peace enforcement and peacekeeping, force may be used to 
end dispute and to separate hostile parties. Military peace building, 
however, refers to actions undertaken by peace implementation 
and stabilization operations that contribute to the strengthening of 
sustainable local capacities to manage conflict.

The final impression leans towards the importance of the uN and 
NAtO in their primary role of establishing conditions and security 
requirements	 for	 the	 inclusion	 of	 other	 international	 community	
factors in the widespread peace-building activities. 

The international military presence proves to be necessary as the 
post-conflict period may be considered a latent phase of conflict with 
a tendency that parties radicalize their positions. The safe and secure 
environment is important to avoid aggravation of the peace-building 
activities of the government and international agencies. Moreover, 
security	and	maintenance	of	peace	are	the	sine	qua	non	of	post-war	
reconstruction until the local capacities are up to the task. Therefo-
re, the peace-building process entails both short-term objectives, i.e. 
humanitarian and military operations, and long-term objectives, i.e. 
development of political, economic and social objectives. 
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abstract
The latest political development in Serbia has shown sharp political divisions regarding key foreign and 
security priorities. It is assumed that the pro-European government will be challenged with strong in-
fluence of opposition parties in views on kosovo, NAtO, and the Eu. Beside the involvement NAtO 
and the Eu, there has been an increase of Russian influence in Serbia, not only in regard to kosovo, but 
also in taking advantage of economic liberalization as a part of the globalization process. It raises the 
necessity to change the Western approach towards Russia in order to avoid division of Balkans betwe-
en rival powers. The way to NAtO is much more difficult in comparison with Eu accession process. 
However,	Serbia	will	be	a	„special	case“	for	the	EU,	requiring	a	sensitive	and	active	approach.	Slovakia,	
having permanent and above standard relations with Serbia, has an exceptional position among the V4 
countries for a more active approach towards Serbian association process.

Keywords
Serbia, Eu, NAtO, kosovo, Russian influence, uS influence, liberalization, Eu accession, isolation, 
strategic schizophrenia
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oPonEnT: FILIP TESaŘ

BUDE SrBSKo 
STaBILIZaČnÝm FaKTorom 
aLEBo ZDroJom nEISToTY 
na ZáPaDnom BaLKánE?

Úvod

Očakávania medzinárodného spoločenstva, že srbská politická 
scéna sa v priebehu roka 2007 stabilizuje a nadobudne väčšie európ-
ske rozmery, sa nenaplnili. Srbská vláda, ktorá sa ťažko formovala 
štyri mesiace od volieb v januári 2007, nevydržala ani desať mesiacov. 
padla, keď koaliční partneri nedosiahli dohodu o budúcom vývoji 
Srbska. Hlavný rozpor nastal po tom, ako väčšina štátov Európskej 
únie uznala jednostranné vyhlásenie nezávislosti kosova vo februári 
2008. Mimoriadne voľby konané 11 mája iba potvrdili polarizáciu 
v krajine, ktorá je vyššia než v roku 2007, a zvýšili nebezpečenstvo 
vytvorenia vlády pod taktovkou radikálov1. problém Srbska a koso-
va, resp. Srbsko verzus kosovo rozdelil aj medzinárodnú komunitu, 
ak do tohto pojmu zahŕňame OSN, NAtO, EÚ, OBSE. Aj keď sa 

1 V období písania príspevku 
nebolo známe zloženie novej 
vlády.



308

22. BUDE SRBSKO STABILIZAČNÝM FAKTOROM ALEBO ZDROJOM NEISTOTY NA ZÁPADNOM BALKÁNE?

nezdá, že by Srbsko pod vedením akejkoľvek vlády bolo pre región 
západného Balkánu hrozbou, bezpochyby bude mať priamy aj ne-
priamy vplyv na susedné krajiny, ale aj na širšie okolie.

Politický vývoj Srbska – cesta do Európy alebo 
izolácia 

Medzinárodná komunita sledovala intenzívne politický vývoj 
v Srbsku a dá sa povedať, že v rámci rešpektovania nezasahovania 
do vnútorných záležitostí sa snažila tento vývoj maximálne ovplyv-
niť. privítala víťazstvo kandidáta Demokratickej strany Borisa tadi-
ča po dvojkolových voľbách vo februári 2008. Voľby boli chápané 
ako silný signál, že väčšina ľudí chce pokračovať v ceste do EÚ. tie-
to voľby však ukázali aj silné rozdelenie voličov2. Nová vláda, pri-
jatá so zadosťučinením po voľbách v roku 2007, bola chápaná ako 
demokratická. Bola zostavená z členov Demokratickej strany (65 
parlamentných mandátov), Demokratickej strany Srbska (47 man-
dátov) čo spolu s poslancami G 17 a Liberálno-demokratickej strany 
zaručilo parlamentnú väčšinu. O tom, že cesta tejto vlády nebude 
jednoduchá, svedčila okrem iného aj skutočnosť, že jej sformovanie 
trvalo 4 mesiace a vláda bola zostavená tesne pred vypršaním ústav-
ného termínu. Ako je známe, táto vláda padla, keď koaliční partneri 
nedosiahli dohodu o budúcom vývoji Srbska, pričom kameň úrazu 
bolo predovšetkým kosovo. premiér koštunica 8. 3. 2008 vyhlásil 
koniec kabinetu, ktorý netrval ani desať mesiacov. Okrem zjedno-
dušeného pohľadu na rozpory týkajúce sa otázky EÚ verzus kosovo 
sú však problémy srbskej spoločnosti a politiky zložitejšie. Srbsko je 
postkonfliktnou spoločnosťou, ktorej štát utrpel porážku a postup-
ne sa rozpadával. Srbsko trpí v dôsledku problémov nevyriešenej 
štátnosti3. Zničené boli základné inštitúcie a tvorba demokratických 
inštitúcií sa z rôznych dôvodov oneskoruje. to zároveň umožnilo 
vytvorenie silných centier moci mimo oficiálnych inštitúcií. Srb-
sko nemá vyriešené problémy so susedmi, čo na západnom Balkáne 
nie je neobvyklé, v prípade Srbska však viac výrazné. Na Srbsko má 
oveľa väčší vplyv medzinárodná izolácia než na iné krajiny regiónu. 
V neposlednej rade je tu tvrdé delenie pozdĺž ideologických, politic-
kých a ekonomických línií. k základným problémom však patrí po-
litické rozdelenie spoločnosti na demokratov a radikálov, čo prináša 
rozporný pohľad na reformy, cestu do EÚ a NAtO, a tým aj rozdiel-
ne stratégie a politické agendy. Viacerí analytici ako jednu z príčin 
problémov uvádzajú obmedzený priestor na politické manévre me-
dzinárodnej komunity vplyvom nedôslednej a často si odporujúcej 

2 Tadič porazil iba tesne 
(51,61 %) Tomislava Nikoliča 
zo Srbskej radikálnej strany. 
Tadič viedol silnú proeurópsku 
kampaň, kým Nikolič presadzo-
val bližšiu spoluprácu s Ruskom 
a Čínou. Obaja kandidáti sa 
však zhodli na tom, že Kosovo 
má zostať súčasťou Srbska. 

3 Neistota zachovania Únie 
Srbska a Čiernej hory, ktorá 
napokon padla, a problém od-
trhnutia Kosova (zatiaľ nejasný 
z hľadiska medzinárodného 
práva). Problém ovplyvňuje aj 
pokračujúca demarkácia hra-
níc, čo nie iba problém Srbska, 
ale celého západného Balká-
nu.
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politiky medzinárodnej komunity, z čoho doteraz ťažili väčšinou 
radikáli. tento prístup navodzuje dojem nepriaznivého a nepriateľ-
ského prístupu Západu k Srbsku (pavicevic 2008). 

V mimoriadnych parlamentných voľbách 11. mája 2008 opäť 
zvíťazil proeurópsky demokratický blok vedený Demokratickou 
stranou4. Získal 38,75 %, o 10 % viac než Srbská radikálna strana so 
svojimi 29,2 %. Opäť sa však prejavilo ostré rozdelenie krajiny. De-
mokratický blok nebol sám schopný sformovať vládu a akákoľvek 
koalícia bude nestabilná, získa iba tesnú väčšinu. V období pred 
zostavením vlády boli preberané rôzne varianty možných koalícií, 
ale pri akejkoľvek kombinácii vychádza, že výsledok volieb rozdelil 
Srbsko približne 50-50. k najdôležitejším problémom patrí, že nie 
je jasná ani silná proeurópska väčšina, neexistuje spoločná predsta-
va ako obhájiť vládu nad kosovom, a nie je teda ani jasná vízia, ako 
udržať politickú stabilitu za existujúcich okolností.

Srbsko a problematika Kosova 

Celý vývoj situácie v Srbsku sprevádza od počiatku problematika 
kosova. posledné vyjednávania tzv. „trojky“ Eu/uSA/Rusko skon-
čili neúspechom v decembri 2007. Na rokovaniach boli diskutované 
možnosti od plnej nezávislosti, podmienečnej nezávislosti, teritori-
álneho rozdelenia, značnej autonómie, dohody o konfederácii, ako 
aj tzv. tichá dohoda o nedohodnutí5. k uvedeným možnostiam sa 
žiada povedať, že by mohli splniť svoje poslanie pri počiatočných 
vyjednávaniach. keďže Albánci už v tomto čase mali potvrdenú 
podporu Ahtisaariho plánu (t.j. podmienečnej nezávislosti) od via-
cerých veľkých hráčov medzinárodnej komunity, nemali dôvod pri-
stupovať na akúkoľvek inú možnosť. Nejednotnosť v BR OSN je sú-
časťou zložitosti problémov. V BR OSN a v OSN je však viac štátov, 
ktoré sa spolu s Čínou stotožňujú so stanoviskom Ruska a Srbska. 
pri analýze postoja Srbska ku kosovu sa dá predpokladať, že na zá-
klade zhody väčšiny politických strán (okrem liberálnych demokra-
tov) bude využívať pôdu OSN na čo najdlhšie zotrvanie rezolúcie 
1244 v platnosti, samozrejme za podpory Ruska. Zároveň bude vy-
užívať svoj vplyv v oblastiach so srbským obyvateľstvom s cieľom 
udržať ich v kosove a urobiť všetko pre to, aby čo najdlhšie zostali 
pod srbskou vládou. Inak by bolo zbytočné o kosovo bojovať. Na-
svedčuje tomu doterajší vývoj pri organizovaní paralelných štruktúr, 
organizácia volieb do miestnych zastupiteľských orgánov 11. 5. 2008 
súbežne s parlamentnými orgánmi v Srbsku. Voľby neboli zo strany 
OSN uznané za legitímne, pravdepodobnejšie je pokračovanie vý-

4 Demokratická strana, G 17, 
Srbské hnutie obnovy, Liga 
sociálnych demokratov Vojvo-
diny a Demokratická strana 
Sandžaku. Spolu majú 120 
z 250 parlamentných kresiel. 
Radikáli získali 77, socialistický 
blok (socialisti, Strana penzistov 
a Jednotné Srbsko) 20, koalícia 
Srbskej demokratickej strany 
Koštunicu s Novým Srbskom 
30, liberáli 14, strany reprezen-
tujúce menšiny 7 mandátov.

5 „...the parties discussed 
a wide range of options, such 
as full independence, supervi-
sed independence, territorial 
partition, substantial autonomy, 
confederal arrangements and 
even a status silent „agreement 
to disagree“. Other interna-
tional models, such as Hong 
Kong, the Åland Islands and 
the Commonwealth of Indepen-
dent States (CIS), were discus-
sed“ (Troika 2007).
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konu správy uNMIk v severnej časti kosova, aj keď proti tomuto 
variantu existuje opozícia zo strany silných hráčov na medzinárodnej 
scéne. Väčšina doterajších analýz sa prikláňa k názoru, že očakávania 
kosovskej vlády dostať srbské enklávy rýchlo pod svoju jurisdikciu 
sú nereálne6. Čo sa týka severných oblastí, Belehrad aj priština sa 
zhodujú v tom, že nepripúšťajú ich separáciu. konkrétne pre Srbsko 
by to znamenalo priznanie nezávislosti zvyšných častí kosova. Skôr 
sa dá predpokladať snaha o nejakú formu autonómie regiónu bez 
„de jure“ separácie. pravdepodobná je aj hra ekonomickou kartou. 
Na jednej strane je to možnosť nárastu investícií do oblastí obýva-
ných Srbmi7, na druhej strane tlaky na vysporiadanie majetku Srbov, 
ktorí opustili kosovo od roku 1999. ten má podľa názoru srbských 
predstaviteľov hodnotu okolo 4 mld. uSD. Rovnako môže Srbsko 
operovať „nelegálnou“ privatizáciou v kosove. Na porušovanie me-
dzinárodných noriem poukázala aj správa misie OBSE v kosove 
z 21. 5. 2008, ktorá kritizuje prístup privatizačnej agentúry (kosovo 
trust Agency – ktA) a dozorného orgánu – špeciálnej komory pri 
Najvyššom súde (OSCE 2008). k najväčším problémom patria ne-
jasnosť zodpovednosti ktA, neexistencia privatizačných zákonov, 
porušovanie medzinárodných noriem, nedodržiavanie majetkových 
práv a nelegálne vyvlastňovanie8. 

Špecifický vplyv USa 

politika uSA smerom k nezávislosti kosova bola jasne pertrak-
tovaná, uSA sa stavali jednoznačne za prijatie Ahtisaariho plánu 
a otvorene hovorili o nezávislosti v období, keď sa väčšina ostatných 
krajín zdráhala tento pojem použiť9. Od roku 2003 podporovali pro-
jekt „štandardy pred statusom“, pričom ho chápali ako východisko 
pre autonómnu kosovskú vládu. V roku 2005 nastala nová fáza ame-
rickej politiky chápaná ako „potreba ukončiť prácu v regióne“. tá vy-
ústila do podpory Ahtisaariho návrhu a neskôr nezávislosti, ktorú 
uSA oficiálne uznali 18. 2. 2008, a nadviazali diplomatické styky na 
úplnej úrovni. Napriek deklarovanému ukončeniu práce v regióne 
si uSA ponechávajú svoj vplyv. Sú jedným so zakladajúcich a naj-
vplyvnejších členov Medzinárodnej riadiacej skupiny (International 
Steering Group – ISG), zatiaľ zostávajú súčasťou kFOR a pokračujú 
v poskytovaní finančnej pomoci10. Z hľadiska vplyvu v regióne sú 
niektoré aktivity považované za problematické. Jednou z nich je po-
skytnutie priamej vojenskej pomoci kosovu formou dodávky vý-
zbroje na základe prezidentského rozhodnutia číslo 15 z 19. 3. 2008 
(Stratfor 2008). Rozhodnutie nebolo široko publikované a konšta-

6 Stotožňuje sa s nimi aj Inter-
national Crisis Group (2008), 
ktorá je obhajcom nezávislosti 
Kosova a zástancom pritvr-
denia politiky medzinárodnej 
komunity voči Srbsku: „The 
Kosovo government has high 
and increasingly unrealistic ex-
pectations that the international 
community will quickly impose 
its jurisdiction on the Serbs.“ 

7 Pravdepodobne pôjde o in-
vestície do 11 štátnych spo-
ločností s cieľom čo najväčšej 
integrácie do srbského ekono-
mického systému. Pozri napr. 
Reliefweb (2008).

8 Do konca roku 2007 bolo 
privatizovaných 320 štátnych 
podnikov, pričom vzniklo 550 
dcérskych spoločností – zvy-
čajný prístup pre zahmlievanie 
získania majetku nielen v Ko-
sove. Podľa mojich rozhovorov 
s bývalými príslušníkmi KFOR 
pozemky a majetky kúpili aj 
úradníci UNMIK. 

9 Pozri CRS Report for Con-
gress (2008).

10 V rokoch 1197 – 2007 934 
mil. USD, v roku 2007 doda-
točne 189 tisíc USD, v roku 
2008 146,8 mil. USD a v roku 
2009 125 mil. USD (CRS Re-
port for Congress 2008).
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tovalo, že kosovo potrebuje americkú vojenskú podporu. Citované 
bolo predovšetkým v ruských a balkánskych médiách. problémom 
je, že dodávka sa uskutočňuje bez koordinácie s NAtO a EÚ, a záro-
veň vyjadruje nedôveru uSA v to, že Srbsko, či skôr Rusko, prestane 
s úsilím proti nezávislosti kosova. Ďalšou je budúcnosť vojenskej 
základne Camp Bondsteel, prostredníctvom ktorej si uSA zaručia 
kontrolu nielen na západnom Balkáne, ale aj v širšom regióne11. 

Približovanie Srbska k rusku – liberalizácia v rámci 
globalizácie alebo rozdelenie regiónu medzi súperiace bloky?

Ostatné roky sú charakteristické obnovou pozície Ruska ako dô-
ležitého hráča nielen v Srbsku, ale na celom západnom Balkáne. Nie 
sú to iba jeho obštrukcie voči Ahtisaariho plánu v Bezpečnostnej 
rade OSN, ale vplyv v ďalších oblastiach, predovšetkým v ekonomic-
kej12. V Srbsku ide o severnú vetvu plynovodu „Južný prúd“13 (pôjde 
cez Srbsko a Maďarsko do Rakúska) s predpokladaným začatím vý-
stavby v roku 2011. Má priniesť 100 000 pracovných miest a príjmy 
200 mil. uSD za tranzit. Ruskí investori majú záujem o kúpu leteckej 
spoločnosti JAt, o akcie vodnej elektrárne Derdap a o spoluprácu 
s letiskom N. teslu. Moskovská banka je v štádiu uzatvorenia for-
málnych procedúr pre vstup na srbský trh. Hoci objem zahraničné-
ho obchodu Srbska s Ruskom tvorí iba 11 % celkového objemu ZO, 
uvedený vývoj ovplyvní zvýšenie tohto podielu. Srbsko ako jediný 
štát regiónu má z Ruskom uzatvorenú dohodu o voľnom obchode. 
Z vývoja je jasné, že Rusko už neobhajuje svoje strategické záujmy 
iba vo svojom okolí, ale svoj vplyv rozširuje. politika Ruska na západ-
nom Balkáne je čiastočne zrkadlom jeho záujmov na kaukaze a pod-
pora Srbska je vyjadrením nespokojnosti s narastajúcim vplyvom 
uSA a EÚ vo svojom blízkom okolí. podľa niektorých analytikov je 
jeho angažovanie sa v Srbsku vynútené a nemalo byť podceňované 
(Mitič 2008). Rusko vstúpilo do časti Európy, ktorú Západ pova-
žoval za časť svojej sféry vplyvu. Hoci nie je predpoklad, že by Rus-
ko narušilo prebiehajúce procesy, či už vnútorné (demokratizácia, 
trhová ekonomika) alebo vonkajšie (integrácia regiónu do NAtO 
a EÚ), môže ich skomplikovať. Najmä v Srbsku, kde 17 % verejnej 
mienky podporuje orientáciu na Rusko, pričom je táto orientácia 
čiastočne zastúpená aj medzi „demokratickými“ voličmi14. Z ekono-
mického hľadiska Rusko iba využíva možnosti liberalizácie v rámci 
procesu globalizácie so súčasným presadzovaním svojich záujmov. 
Vzhľadom na to, že v porovnaní s 90. rokmi minulého storočia znač-
ne posilnilo svoje pozície globálneho hráča, v oblasti západného 

11 Základňa postavená v roku 
1999 a prenajatá na 99 rokov 
je schopná poskytnúť priestor 
pre viac ako 7 000 vojakov 
plus civilný personál. Poskytuje 
potenciálnu kontrolu ropovo-
dov a plynovodov z kaspickej 
oblasti, z Blízkeho východu 
a koridorov Čierne more – Eu-
rópa.

12 Príkladom je kúpenie najväč-
šieho priemyselného podniku 
v Čiernej hore, rafinérie v Bos-
ne a Hercegovine, plánovaná 
expanzia LUKOIL do Mace-
dónska. Najväčším projektom 
je plynovod „ Južný prúd“. Po-
zri napr. Bardos (2007:20). 

13 Na základe 51 % podielu 
v spoločnosti NIS – vyžaduje 
schválenie srbským parlamen-
tom. Rusko do konca roka 
2008 investuje 400 mil. USD 
, 500 mil. do modernizácie 
do 2012 a 600 mil. venuje na 
zaplatenie dlžôb. Srbsko zatiaľ 
berie plyn cez Maďarsko za 
relatívne vysoké ceny. 

14 Z uvedených 17 % zástancov 
je to 37 % u socialistov, 35 % 
u radikálov a 21 % u demokra-
tických voličov. Pozri výskum 
verejnej mienky z 23. 4. 2008 
na http://www.cesid.org.
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Balkánu je možné predpokladať, že minimálne zväčší manévrovací 
priestor pre vzťahy regiónu s EÚ a uSA. Ak americkí analytici odpo-
rúčajú po ignorovaní Ruska od 90. rokov a po chybách pri ovplyvňo-
vaní jeho transformácie posun ku konštruktívnej spolupráci15, platí 
to aj pre západný Balkán a Srbsko. takáto zmena prístupu by mala 
zabrániť rozdeleniu regiónu na súperiace bloky. Najviac to platí pre 
prístup k Srbsku. Minister zahraničných vecí Srbska Vuk Jeremič pri 
príležitosti podpisu Stabilizačnej a asociačnej dohody (SAA) s EÚ 
zvýraznil 2 piliere srbskej zahraničnej politiky – európsku integráciu 
a pevné a úzke kontakty s Ruskom. O tom, že v srbskej politike exis-
tuje táto bipolarita, hovoria viaceré srbské analýzy16 . 

 
Vzťahy Srbsko – naTo

Srbsko bolo spolu s Čiernou horou a Bosnou a Hercegovinou po-
zvané do partnerstva za mier (pf p) na summite NAtO v Rige v no-
vembri 2006. prezident tadič podpísal v decembri 2007 Rámcový 
dokument a 27. 7. 2007 minister zahraničných vecí Vuk Jeremič pre-
zentoval v Bruseli ciele programu pf p. už v tej dobe prebiehala dis-
kusia o tom, že z dokumentu bol vyňatý cieľ členstva v NAtO a bol 
nahradený iba spoluprácou s alianciou. Minister Jeremič v tej dobe 
zvýraznil, že strategickým cieľom Srbska je vstup do EÚ a aktívna 
účasť v pf p (B-92.NEt 2007)17. V uvedenom dokumente je účasť 
v pf p deklarovaná v preambule a ďalších častiach. tým, že zvýraz-
ňuje zásady Charty OSN, Helsinského Záverečného aktu a rezolúcie 
BR OSN 1244, vytvára priestor pre odôvodnenie svojho prístupu 
k otázke kosova18. Hoci premiér koštunica po inaugurácii vlády 
v roku 2007 vyjadril proeurópsku orientáciu, program vlády nespo-
menul možnosť členstva v NAtO. Vypustená bola dokonca pred-
chádzajúcimi vládami nejednoznačne definovaná „euroatlantická 
integrácia“ a nahradená bola „európskou integráciou“. konkrétnej-
šia bola skupina okolo prezidenta tadiča, ktorá pripravila návrh bez-
pečnostnej stratégie – návrh sa na rokovací stôl nedostal. V návrhu 
koštunicovho tímu sa NAtO nespomínalo priamo, iba prostredníc-
tvom koncepcie kooperatívnej bezpečnosti v rámci euroatlantických 
bezpečnostných	štruktúr	(Petrovic	2007;	Popovič	2007).	Integrácia	
do NAtO zostáva pre Srbsko delikátnou otázkou, na ktorú má vplyv 
predovšetkým skutočnosť, že bombardovanie Srbska zostáva v ko-
lektívnej pamäti a podpora verejnej mienky v porovnaní s podporou 
vstupu do EÚ zostáva trvalo veľmi nízka. problémom zahraničnej 
aj bezpečnostnej politiky je, že chýba dlhodobá strategická orientá-
cia krajiny. Srbsko nemá spracovanú dlhodobú stratégiu zahraničnej 

15 Pozri napr. Simes (2007).

16 Pozri napr. Ejdjus (2008): 
„...such a bipolarization creates 
a strategic schizophrenia. In 
other words, Serbia’s foreign 
policy looks with one eye to 
Brussels and with the other to 
Moscow. Such a strategic schi-
zophrenia concerns not only 
divergent foreign, security and 
defence orientations of the co-
untry, but more importantly, two 
divergent ways forward in its 
internal political transformation 
- liberal transformation on the 
one side and illiberal, á la Pu-
tin transformation, on the other. 
The apparent contradiction 
between Serbia‘s two foreign 
policy priorities, EU accession 
and territorial integrity (Koso-
vo), perpetuates the culture of 
ambivalence vis-ŕ-vis the past, 
the spiritual, and the East on 
the one side and the future, the 
material and the West on the 
other.“ 

17 Skutočnosť, že dokument ne-
predpokladá členstvo v NATO, 
potvrdzuje oficiálna stránka 
ministerstva obrany Srbska. 
Pozri (RS Ministarstvo odbrane 
2007).

18 The Republic of Serbia has 
decided to actively participate 
in the Partnership for Peace and 
thus develop a partnership rela-
tionship with NATO (preambu-
la). . . expresses its readiness to 
contribute ..at finding a compro-
mise solution for the future status 
of the Autonomous Province of 
Kosovo and Metohija, a solu-
tion based on the principles of 
the UN Charter,Security Co-
uncil Resolution 1244 (1999), 
OSCE Final Act of Helsinki...“ 
(RS Ministry of Foreign Affairs 
2007:3-4).
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politiky, stratégiu národnej bezpečnosti ani stratégiu obrany. Výsled-
kom je, že Srbsko v decembri 2007 prijalo zákon o obrane a zákon 
o armáde, ale bez nadväznosti na vyššie strategické dokumenty, kto-
ré sú v zákone o obrane klasifikované ako nadradené19. Rozporné 
názory dvoch základných prúdov na koncepciu národnej bezpeč-
nosti ovplyvňujú praktickú účasť ozbrojených síl v pf p aj v misiách 
na udržanie mieru20.

Srbsko – zložitý prípad pre Európsku úniu

Vzťahy Európska únia – Srbsko boli a zostávajú zložité. Stabilizač-
ný a asociačný proces, započatý v roku 2005 a prerušený v roku 2006, 
pokračoval po vzniku novej vlády roku 2007 potom, čo EÚ pripusti-
la možnosť obnovy rozhovorov. podpis SAA 29. 4. 2008 bol možný 
po tom, čo členské štáty vyvinuli tlak na Belgicko a Holandsko, ktoré 
boli proti z dôvodu, že Srbsko nespolupracuje úplne s Medzinárod-
ným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICtY). V Srbsku je taká-
to kritika považovaná za prehnanú a ICtY nemá vysoký kredit. po 
zatknutí Stojana Župljanina v júni 2008 zostáva zo 46 obžalovaných 
odovzdať do Haagu troch – karadžiča, Mladiča a Hadžiča21. podpis 
SAA bol gestom, ktorým mala EÚ podporiť proeurópske sily pred 
májovými voľbami 2008. Zatiaľ je však podpis naozaj iba gestom, 
pretože jeho pokračovanie je podmienené jednoznačným súhlasom 
všetkých členských štátov EÚ po splnení podmienky úplnej spolu-
práce s ICtY. Srbsko preto nemôže využiť výhody plynúce z doho-
dy o užších vzťahoch (interim agreement), ktorá zvyčajne pokrýva 
obdobie 2 – 3 rokov, kým nedôjde k ratifikácii SAA. Ako je už v prí-
pade Srbska a medzinárodného spoločenstva normou, SAA rozde-
lila okrem Európy aj Srbsko. Dohodu podpísal zástupca premiéra 
a člen Demokratickej strany Božidar Delič, pričom podpis bol hneď 
napadnutý Vojislavom koštunicom ale aj ďalšími politikmi so záve-
rom, že nová vláda a a parlament budú dohodu anulovať. Aj v prípa-
de SAA sa prejavil vplyv uznania kosova väčšinou štátov EÚ, preto-
že podľa odporcov sa podpis zmluvy rovná akceptácii nezávislosti 
kosova. Ani prístup demokratického bloku však v tomto prípade nie 
je jednoznačný. kombinuje totiž víziu európskej integrácie s diplo-
matickou snahou udržať kosovo v srbských hraniciach, pričom prio-
ritou je vstup do EÚ. Diskutabilný je článok 135 SAA, ktorý hovorí, 
že dohoda nie je aplikovateľná na kosovo, ktoré je predmetom rezo-
lúcie BR OSN č. 1244. podľa viacerých predstaviteľov EÚ má zmlu-
va vzhľadom ku statusu kosovu neutrálny postoj („status neutral“) 
(RS Ministry of Foreign Affairs 2008) – nepredvída budúci status 

19 Pozri „Zakon o otbrani“ (RS 
2007).

20 Srbsko participuje iba 100 
vojakmi v 3 misiách OSN. Pre-
kážkou plnej spolupráce v PfP 
je neexistencia dohody o vý-
mene utajovaných informácií. 
Transformáciu ozbrojených síl 
„ošetruje“ iba Strategický pre-
hľad obrany z roku 2006, pod-
ľa ktorého OS poklesli z počtu 
105 000 na 27 000 s perspek-
tívou profesionálnych síl v počte 
21 000 do roku 2010. Pozri 
(NATO Parliamentary Assem-
bly 2008).

21 ICTY tiež prispieva k rozde-
leniu v názoroch. Ak bývalá 
šéfka del Ponteová informovala 
v júli 2007, že Srbsko zlepšilo 
spoluprácu s tribunálom, nový 
žalobca Serge Bremmertz 
vyjadril názor, že nie je dosta-
točný pokrok . Radikalizáciu 
Srbov podporilo aj zbavenie 
obžaloby bývalého kosovské-
ho premiéra Haradinaja v apríli 
2008. Vplyv má aj kontroverz-
ná kniha „Lov: ja a vojnoví 
zločinci“, v ktorej del Ponteová 
obvinila Kosovskú oslobodzo-
vaciu armádu z obchodovania 
s ľudskými orgánmi.
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kosova, pretože rokovania o oboch otázkach prebiehajú oddelene. 
Nasledovala okamžitá reakcia predsedu vlády koštunicu, ktorý od-
mietol takéto hodnotenie SAA a odvolával sa najmä na spustenie 
misie EuLEX a na skutočnosť, že kosovo už uznalo 18 európskych 
štátov (RS Ministry of Foreign Affairs 2008). Všeobecne EÚ nepred-
pokladá, že by aj vláda zostavená Demokratickou stranou uznala ko-
sovo okamžite. Skôr by išlo o postupné zmierňovanie odporu tak, 
že odmietanie uznania kosova by pri vstupe do EÚ mohlo ustúpiť 
do úzadia. pre EÚ je momentálne podstatné vytvorenie podmienok 
pre to, aby misia EuLEX mohla byť funkčná a nestretávala sa so sil-
ným srbským odporom Z vyhlásení viacerých európskych politikov 
vyplýva, že budú vyvíjané tlaky na to, aby Srbsko napokon kosovo 
uznalo22. Čo by sa dalo Európe vytknúť, je dlhodobé zahmlievanie 
skutočnosti, že najmä ekonomicky a politicky silné štáty už boli dáv-
nejšie rozhodnuté. Samotný prístupový proces je od počiatku dvoj-
koľajný a napriek tomu, že sa stále diskutovalo o možnom statuse, 
kosovo bolo a je brané nielen v dokumentoch Rady Európy ale aj 
Európskej komisie de facto ako „nezávislý“ prijímateľ pomoci. Eu-
rópska komisia (Commission of the European Communities 2008), 
odvolávajúc sa na závery Európskej rady z decembra 2007 a februára 
2008, ktorými bola vyzvaná použiť komunitné nástroje na zabez-
pečenie politického a ekonomického rozvoja, hodnotí zvlášť cestu 
Srbska a zvlášť kosova, ktoré je zapojené do priamych pravidelných 
rozhovorov s komisiou23. Finančná pomoc v rámci nástroja EÚ pre 
predvstupovú pomoc (IpA – Instrument for pre-Accession Assis-
tance) predpokladá v rokoch 2007 – 2011 vyčleniť zvlášť pre Srbsko 
976,8 mil. EuR a pre kosovo 395,1 mil. EuR (Eu 2008). Analýzy 
nevylučujú ani vstup kosova do EÚ ešte pred dosiahnutím členstva 
v OSN. príkladom je názor Carla Bildta zverejnený v marci 2008, ale 
i ďalších politikov24.

Ak sa väčšina krajín zhodla v tom, že kosovo tvorí výnimočný 
prípad „sui generis“, je otázne či takýmto prípadom nezostane pre 
EÚ aj Srbsko. EÚ si je vedomá kľúčovej úlohy Srbska v regióne z eko-
nomického a politického hľadiska, ako aj jeho vplyvu na stabilitu re-
giónu. Jeho dôležitosť zvyšuje veľký počet Srbov žijúcich v okolitých 
štátoch. Zároveň je jasné, že cesta Srbska do EÚ bude zložitá a dlho-
dobá. Vzhľadom na silnú polarizáciu v spoločnosti sa dá predpokla-
dať aj silná opozícia, ktorá bude využívať kosovskú kartu, čo môže 
mať negatívny vplyv na dosiahnutie konsenzu. podľa prieskumu 
verejnej mienky z mája 2008 proeurópske stanovisko zastáva 41 % 
respondentov, antieurópske 31 %, neutrálne 28 %25. Niektoré argu-
menty o tom, že Srbsko sa stalo pre EÚ špecifickým prípadom, pri-

22 „One cannot at the same 
time aspire to join the EU and 
refuse to talk to the members 
of the missions that are there 
primarily to protect the Kosovo 
Serbs. What is more, Serbia 
should not let the Kosovo issue 
dictate her relationship with the 
EU“ (French Embassy in the Uni-
ted Kingdom 2008).

23 „Kosovo has, like the rest of 
the Western Balkans, a clear 
and tangible EU perspective. 
Kosovo is engaged in a regular 
dialogue with the Commission 
on reforms and progress is re-
gularly monitored. The Commis-
sion will intensify its support...“ 
(Commission of the European 
Communities 2008).

24 Por. http://www.euractiv.sk/
obrana-a-bezpecnost/clanok/
stalo-sa-kosovo-sucastou-eu, 15. 
10. 2008.

25 Najväčšie percento pro-
európskych postojov je v de-
mokratickej strane (60 %), 18 % 
u liberálov, 1% u socialistov. 
Zároveň u socialistov je 7 % 
„Antieurópanov“, 61 % ich je 
v radikálnej strane). Z toho je 
možné predvídať postoje mož-
nej koalície demokrati – socia-
listi. Pozri výskumy Centra pre 
slobodné voľby a demokraciu 
na http://www.cesid.org.
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náša napríklad Economist Intelligence unit. patrí k nim skutočnosť, 
že v žiadnej krajine regiónu nebol tak vysoký stupeň intervenovania 
pred voľbami, v žiadnej sa nevyskytol podpis SAA so súčasným po-
zastavením pokračovania a v žiadnej krajine EÚ nezačala prístupový 
proces so súbežným uznaním odtrhnutia časti územia26. 

Srbsko a jeho vplyv v regióne

Všeobecne sa vzťahy Srbska s krajinami regiónu od pádu Miloše-
vičovho režimu zlepšujú. Výnimkou je a bude kosovo. Srbsko je čle-
nom všetkých iniciatív týkajúcich sa juhovýchodnej Európy, a v sep-
tembri 2007 ratifikovalo dohodu CEFtA. Má podporu okolitých 
krajín pre vstup do EÚ a na druhej strane tiež podporuje ich vstup. 
Čo sa týka zahraničnej politiky, aj nová prozápadná vláda vytvore-
ná v júli 2008, nebude zásadne meniť zahraničnopolitické priority. 
podľa vyjadrenia ministra zahraničných vecí Vuka Jeremiča zo 14. 7. 
2008 pôjde najmä o urýchlenie európskej integrácie, zaručenie su-
verenity a teritoriálnej integrity27, regionálnej spolupráce a moder-
nizácie diplomacie. 

 Vzťahy s Chorvátskom sa od roku 1996, kedy bola podpísaná 
dohoda o normalizácii vzťahov prehlbujú. Recipročné návštevy 
prezidentov aj premiérov oboch krajín vytvorili podmienky pre ďal-
šie zlepšovanie vzťahov, existuje vzájomná podpora vstupu do EÚ. 
k problémovým otázkam patrí vyriešenie návratu srbských utečen-
cov do Chorvátska a majetkovo právnych súvislostí, práva Chorvát-
skej menšiny v Srbsku a demarkácia hraníc. Napriek bezpochyby 
dobre mieneným opatreniam chorvátskej vlády na vyriešenie majet-
kových práv Srbov nie je predpoklad, že by sa všetci Srbi vrátili na 
územia, ktoré obývali pred vojnou a vojnové udalosti zostanú dlho 
traumou a čiastočne dôvodom na neadekvátne reakcie28. Od roku 
2006 pracuje diplomatická komisia pre identifikáciu štátnych hraníc, 
kde je problém regulácie Dunaja a niektorých dunajských ostrovov. 
V regióne to však nie je najzložitejší hraničný problém. Chorvátsko 
vedie spor o hraniciach so Slovinskom a Bosnou a Hercegovinou. 
Bez ohľadu na uvedené problémy je perspektíva spolupráce Srbska 
a Chorvátska dobrá. 

Vzťahy s Bosnou a Hercegovinou ovplyvňuje skutočnosť, že BaH 
nie je de facto samostatný štát. k nevyriešeným otázkam patrí de-
markácia hraníc na rieke Drine, čo však nie je problém zhoršujúci 
spoluprácu. Vplyv môžu zohrávať vzťahy Srbska s Republikou srb-
skou – súčasťou BaH. V septembri 2007 bola podpísaná revidovaná 
dohoda o špeciálnych dvojstranných vzťahoch, pričom Srbsko zdô-

26 Economic Intelligence Unit 
– Serbia Country report, June 
2008 (Outlook for Serbia EU 
relations). 

27 Táto priorita bude aj po 
možnom „zmäkčení“ prístupu 
ku Kosovu pre región i Európu 
dlhodobejším kameňom úrazu.

28 Známy je rozpor v názoroch 
na chorvátsku operáciu Búrka 
(Oluja), ktorú Chorváti chápu 
ako národnooslobodzovaciu, 
Srbi ako etnickú čistku. Príkla-
dom je vystúpenie ministra 
zahraničných vecí Srbska na 
zasadaní Jadransko-iónskej ini-
ciatívy v máji 2008, kde znovu 
vyjadril uvedený postoj a zá-
roveň kritizoval Chorvátsko za 
uznanie Kosova . Zároveň však 
vyjadril význam spolupráce 
oboch krajín pri vedení regiónu 
do EÚ.
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razňuje, že neslúži na podkopanie suverenity a integrity BaH. Osa-
mostatnenie kosova nebolo využité ako zámienka pre výraznejšiu 
kampaň v Republike Srbskej. Z hľadiska vstupu do EÚ doposiaľ išlo 
skôr o rivalitu pri dosiahnutí stabilizačnej a asociačnej dohody, exis-
tuje však vzájomná podpora v predvstupovom procese.

Vzťahy s ostanými krajinami – Albánsko, Macedónsko sú skôr 
bezproblémové. Macedónsko je zahĺbené do svojich vnútorných 
problémov podobných srbským. Macedónsko už v roku 2001 pod-
písalo s vtedajšou Úniou Srbska a Čiernej hory dohodu o hraniciach 
a dá sa hovoriť o rapídnom zlepšovaní vzájomných vzťahov. Negatív-
ne reakcie Srbska vyvolala práca na demarkácii macedónsko-kosov-
ských hraníc. Macedónsko však uisťuje, že nebude porušená dohoda 
z roku 2001. Napriek albánskej podpore nezávislosti kosova nie sú 
srbsko-albánske vzťahy problémové.

Z krajín mimo západného Balkánu budú zohrávať podstatný vplyv 
dva susedné štáty juhovýchodnej Európy – Bulharsko a Rumunsko. 
Obaja sú členmi EÚ aj NAtO a zohrávajú úlohu v regionálnych zo-
skupeniach hraničiacich so západným Balkánom. podporujú stabili-
tu a prehlbovanie spolupráce v regióne a zároveň integráciu Srbska 
do euroatlantických štruktúr. Rumunsko okrem toho je podporova-
teľom srbskej opozície voči nezávislosti kosova. Srbsko a Rumunsko 
podpísali v apríli 2008 dvojstranný plán vojenskej spolupráce.

Čiastkový záver

Napriek nepochybnému významu Srbska nie je úplne jasné, či sa 
stane brzdou, alebo podporovateľom reforiem a regionálnej spolu-
práce na západnom Balkáne. Situácia po ostatných voľbách nazna-
čuje, že bude usilovať o zvýšenie vplyvu v pozitívnom slova zmysle. 
O líderstve sa pravdepodobne rozhodne medzi ním a Chorvátskom. 
Okrem Chorvátska totiž „nehrozí“ iným krajinám regiónu rýchlej-
ší vstup do Európskej únie a váha Chorvátska bude zvýraznená aj 
vstupom do NAtO v roku 2009. Diskutuje sa aj o možnom súbež-
nom vstupe oboch krajín do EÚ, zatiaľ iba v teoretickej rovine. Vše-
obecne sa dá hodnotiť, že vplyv Srbska bude v regióne dôležitý, nie 
však nepostrádateľne nevyhnutný. Srbsko nebude jediné, ktoré bude 
podstatne ovplyvňovať geopolitickú dynamiku regiónu. Na ďalší vý-
voj budú mať vplyv (napriek zlepšovaniu sa) komplikované vzťahy 
v dôsledku rozpadu Juhoslávie a dedičstvo s tým súvisiacich vojen. 
Vnútroregionálna integrácia vrátane bezpečnostnej prebieha poma-
ly a skôr pod medzinárodným tlakom, než na základe vnútorných 
pohnútok29. 

29 Pakt stability pre juhový-
chodnú Európu, ktorý sa pre-
transformoval do Regionálnej 
rady pre spoluprácu (Regional 
Coordination Council) je jeden 
z príkladov. Ďalej sú to napr. 
Iniciatíva pre juhovýchodnú 
Európu SEEI, z ekonomického 
hľadiska Dohoda o voľnom 
obchode CEFTA a Dohoda 
o energetickej spolupráci.
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Implikácie pre Slovensko

Vychádzajúc z vplyvu riešenia kosovskej otázky na srbskú eu-
rópsku integráciu zostáva paradoxom, resp. „zvláštnym prípadom“, 
že niektoré štáty napriek tomu, že oficiálne neuznali nezávislosť 
kosova, schválili (alebo aspoň neboli proti) misiu EuLEX, prípad-
ne prisľúbili účasť v nej. to je aj prípad Slovenska. Minister zahra-
ničných vecí SR na tlačovej konferencii k vyhláseniu samostatnosti 
kosova uviedol: Slovenská republika chce napriek odmietavému 
postoju voči jednostrannému vyhláseniu samostatnosti kosova 
participovať na jeho stabilite. už teraz máme prvých piatich prísluš-
níkov policajného zboru, ktorí sú pripravení a odobrení príslušný-
mi orgánmi Európskej únie na to, aby mohli začať pracovať v misii 
EuLEX." (pluska.sk 2008). Vzhľadom na postoj ku kosovu sa Slo-
vensko celkom pochopiteľne prikláňa k ponechaniu uNMIk v ko-
sove a k jeho „rekonfigurácii , pričom by uNMIk mala zastrešovať 
aj EuLEX. Z krajín V 4 však Slovensko zostalo poslednou, ktorá 
neuznala nezávislosť kosova. poľsko tak urobilo 26. 2. 2008, Maďar-
sko 19. 3. 2008 a Česká republika 21. 5. 2008. Všetky tri krajiny tak 
učinili po menšom či väčšom váhaní s dodatkom, že predpokladajú 
zachovanie dobrých vzťahov so Srbskom. Okrem toho sa všetky tri 
krajiny stali členmi Medzinárodnej riadiacej skupiny (International 
Steering Group)30, ktorú Srbsko tiež chápe ako porušenie rezolúcie 
1244. O tom, že bude problém s jednotným prístupom, svedčil aj zá-
ver stretnutia premiérov V 4 z decembra 2007. premiéri sa dohodli, 
že vzhľadom na nejednotnú pozíciu ich krajín k riešeniu kosovskej 
otázky je všeobecná formulácia ku kosovu v ich spoločnom vyhlá-
sení zo summitu asi maximum, na čom sa krajiny V4 v súčasnosti 
vedia dohodnúť (Vláda SR 2008). Vzhľadom na to, že Srbsko ochla-
dilo diplomatické styky (vrátane odvolávania veľvyslancov31) s kraji-
nami, ktoré uznali kosovo, má Slovensko možnosti využiť oficiálne 
styky pre ovplyvnenie integračného procesu Srbska, predovšetkým 
čo sa týka EÚ. Existujú aj možnosti v širšom kontexte bezpečnostnej 
politiky. Diskusie o príprave bezpečnostnej a obrannej stratégie Srb-
ska v mnohom pripomínajú slovenskú schizofréniu32 v rokoch 1994 
– 1996 pri príprave prvých strategických dokumentov so známym 
vyhlásením vtedajšieho slovenského premiéra „keď nás nechcú na 
západe, obrátime sa na východ“. 

kontinuita stykov na oficiálnej úrovni umožňuje aktívnejší prí-
stup33. Okrem oficiálnych kanálov existujú kanály mimovládnych or-
ganizácií s využitím skúseností slovenskej bezpečnostnej komunity. 
Existujú možnosti v rámci využitia rozvojovej pomoci, no pri sledo-

30 Česká republika a Maďar-
sko už od jej vzniku, Poľsko spo-
lu s ďalšími štyrmi krajinami EÚ 
od 22. 5 .2008. Pozri http://
www.ico-kos.org/en/isg.html, 
15. 10. 2008.

31 Po vytvorení novej vlády sa 
diplomati začali vracať. 

32 Napriek deklaratívnej pod-
pore členstva v NATO a EÚ ne-
došlo k naplneniu integračných 
ambícií SR. Ministrom obrany 
bol predstaviteľ Slovenskej 
národnej strany, ktorá mala vo 
volebnom programe zakotve-
nú neutralitu, v programovom 
vyhlásení vlády bol vstup do 
NATO. Odrazilo sa to v strate-
gickom dokumente „Základné 
zásady a ciel národnej bez-
pečnosti SR“, kde chýbala kon-
kretizácia vyjadrenia vzťahu 
k NATO a EÚ – opatrenia k prí-
stupovému procesu sa „stratili“. 
Viac pozri Nečej (2005). 

33 Na základe spolupráce mi-
nisterstiev obrany prebiehalo 
v období 2007 – 2008 nie-
koľko aktivít ročne, v roku 2007 
osem aktivít, predovšetkým 
seminárov orientovaných na 
skúsenosti z procesu profesio-
nalizácie a reštrukturalizácie 
ozbrojených síl. Návšteva 
štátneho tajomníka MO SR 
v Belehrade 19. – 20. 6. 2008 
potvrdila záujem srbskej strany 
na pokračovaní procesu.
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vaní schválených projektov sa javí, že dôraz je viac položený na otáz-
ky technického charakteru. Otázky rozvojovej pomoci (vzhľadom 
na výšku vyčlenených prostriedkov) sú z ekonomického hľadiska 
zanedbateľné. pomoc pre Srbsko, ale zároveň aj možnosť zabezpe-
čenia vplyvu cez ekonomické páky predstavuje ekonomická spolu-
práca a zahraničné investície. V tejto oblasti Slovensko v porovnaní 
s ďalšími krajinami V 4, konkrétne s Maďarskom a poľskom výrazne 
zaostáva. Na seminári, ktorý pre slovenské podnikateľské subjekty 
zorganizovalo 1. 6. 2008 Ministerstvo hospodárstva SR, predstavi-
telia Srbska konštatovali, že slovenské podnikateľské subjekty nedo-
statočne využívajú výhodné podmienky, ktoré na vzájomnú spolu-
prácu ponúka srbský hospodársky priestor a vyzvali Slovensko na 
vyššiu účasť v srbskom privatizačnom procese (MH SR 2006). 
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abstract
After the fall of communism, three Albanian illegal organisations succeeded in inciting the violent 
mobilisation	and	rebellions	occurred	subsequently	in	Kosovo,	South	Serbia,	and	Macedonia.	In	this	
paper are analysed roots and causes of this success. First, entry conditions, specific preconditions and 
strategic opportunities are summarised in the case of each region, and then are examined causal rela-
tionships of the onsets of the rebellions, with emphasis put on the kosovo case. Following theoretic 
approaches are used: strategic dilemmas, rational choice and relative deprivation, and in relation to 
events in South Serbia and Macedonia, also spillover effect. Finally, after a comparison of the previous 
and present-day conditions are evaluated also possibilities of repetition of rebellion in South Serbia 
and Macedonia. 

Keywords
Rebellion, Albanians, kosovo, South Serbia, Macedonia, uÇk, uÇpMB
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aLBánSKá PoVSTánÍ
V LETECH 1996-2001.
PoDmÍnKY, PŘEDPoKLaDY, 
PŘÍLEŽIToSTI, PŘÍČInY, 
PŘELÉVánÍ... PErSPEKTIVY?

Úvod

V souvislosti s rozpadem Jugoslávie se na Balkáně odehrála řada 
ozbrojených konfliktů. konflikty na území Chorvatska a Bosny 
a Hercegoviny započaly srbskými povstáními, byly však silně ov-
livněny přímou účastí dalšího státu. Ve třech Albánci obývaných ob-
lastech bývalé Jugoslávie: na kosovu, v jižním Srbsku a v Makedo-
nii, se odehrála tři povstání, kde podobná účast státu scházela. Chci 
prozkoumat jejich dynamiku a příčiny, a vyvodit z toho závěry pro 
bezpečnost regionu. V oblastech někdejších konfliktů stále existují 
podzemní ozbrojená hnutí (třebaže není jasné, nakolik jsou početná 
a akceschopná), a je tedy vhodné tázat se, nakolik mohou do budo-
ucna uspět ve snaze zopakovat podobný pokus. 

předmětem této studie jsou povstání, avšak vzhledem k nejedno-
značnosti vztahu mezi anglickým pojmem ’rebellion’, z něhož pri-
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márně vycházím (v anglofonní literatuře bývá používán ve smyslu 
ozbrojeného odboje proti státní moci), dalším anglickým pojmem 
’insurgency’ (jenž je užíván spíše v kontextu určitého typu válčení, 
nejčastěji guerrillového), a českým pojmem ’povstání’, který se v této 
souvislosti nabízí jako jejich ekvivalent, musím vysvětlit jeho užití. 
Ve zřejmě nejpoužívanější stupnici intenzity povstání projektu Mi-
norities at Risk (MAR) je pojem ’rebellion’ používán jako opozice 
vůči pojmu ’protest’, tedy jako násilný vs. nenásilný odpor. V souladu 
s tím je za nejnižší stupeň ’rebellion’ pokládáno politické banditství 
a sporadický terorismus. tento stupeň ve svém pojetí vynechávám, 
stejně jako teroristickou kampaň (není-li součástí širší povstalecké 
aktivity, guerrillové nebo válečné). pojem ’povstání’ je tedy v dalším 
textu užší než ’rebellion’ ve smyslu stupnice MAR. přesahuje však 
pojem ’insurgency’, neboť pod ’povstání’ zahrnuji i občanskou válku 
(ta bývá vymezována statisticky pro kalendářní rok, což neumožňu-
je postihnout nuance přechodu od guerrilly k otevřené válce, jenž je 
pro téma této analýzy podstatný). povstáním tedy míním organizo-
vanou kolektivní akci, jejíž aktéři nejednají v sociální izolaci a zaměř-
ují se především na ozbrojené protivníky, nejčastěji takovou, v níž 
jsou aktéři obvykle rozeznatelní jako povstalci, tedy např. viditelně 
označeni. Jde tudíž o ozbrojený pokus obsadit určitou lokalitu, gue-
rillu a občanskou válku.

Ilegální albánské ozbrojené formace po rozpadu 
Jugoslávie

Albánské ozbrojené formace lze zhruba rozdělit do dvou sku-
pin: budované profesionály, „shora“, a formace vytvořené „zdola“, 
podnícené vnímanými křivdami (grievances). Formace z první 
skupiny nezanechala v politickém vývoji výraznější stopu. pro je-
jich vývoj bylo typické, že nejprve došlo k vytvoření organizační 
kostry a velících struktur. Ilegální ministerstvo obrany jednostranně 
vyhlášené „Republiky kosovo“ vytvářené v letech 1991-1993 pod 
vedením Hajzera Hajzeraje dospělo pouze k zformování hlavní-
ho štábu. Ve stejné době tzv. Národní obrana „Republiky Ilirida“ 
v Makedonii kromě štábu přistoupila údajně k budování dvou 
praporů. Ilegální ministerstvo vnitra „Republiky kosovo“ pravdě-
podobně pokročilo dále (k vytvoření oblastních ředitelství) díky 
tomu, že se opíralo o několik tisíc propuštěných policistů albánské 
národnosti;	 je	možné,	že	organizační	základnou	ministerstva	byl	
jejich odborový svaz. po vlně zatýkání v roce 1994, kdy byl zatčen 
i ilegální ministr vnitra Anton kolaj, se však vedení ministerstva 
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přesunulo do německého exilu. Na kosovu zůstaly struktury ile-
gální tajné služby. 

premiér exilové vlády „Republiky kosovo“ Bujar Bukoshi rozhodl 
na jaře 1997 o opětovném vytvoření ministerstva vnitra opírajícího 
se o albánské důstojníky bývalé jugoslávské armády. kromě struktur 
ministerstva byl vytvořen zárodek armády, nazývané Ozbrojené síly 
Republiky kosovo (Forcat e Armatosura të Republikës së kosovës 
– FARk). povstání na kosovu pod vedením konkurenční uÇk na 
jaře 1998 a rychlý početní růst uÇk předurčily další vývoj. Ačkoli 
Bukoshi disponoval profesionály i relativním dostatkem peněz (po-
uze ve zvláštním fondu pro vojenské účely založeném v roce 1997 
bylo údajně shromážděných 30 mil. uSD), které opakovaně nabízel 
představitelům uÇk výměnou za jejich podřízení se FARk a minis-
terstvu obrany v jeho vládě, neuspěl. po neobjasněné smrti Bukoshi-
ho	ministra	obrany	Ahmeta	Krasniqiho	v	Tiraně	v	září	1998	iniciati-
va přešla zcela na stranu uÇk. Na jaře 1999 se část uÇk vytlačené 
z kosova reorganizovala v severní Albánii a FARk se v ní – s výjim-
kou zmíněné brigády – fakticky rozpustily. 

Mnohem většího úspěchu dosáhla hnutí, jež vznikala volným 
sdružováním dobrovolníků a postupným budováním organizační 
struktury. třem z nich se podařilo vyvolat postupně povstání na 
kosovu, v jižním Srbsku a v Makedonii, a dosáhnout díky tomu vý-
razných změn politické situace. Nejstarší z nich a dalo by se říci „ma-
teřskou“ organizací dvou následujících je Osvobozenecká armáda 
kosova (ushtria Çlirimtare e kosovës – uÇk), jež má za sebou nej-
složitější vývoj. V jejím případě si tedy budu zvláště všímat okolností 
jejího vzniku a vývoje předcházejícího otevřenému povstání v roce 
1998, zatímco u navazující Osvobozenecké armády Medveđe, pre-
ševa a Bujanovce (ushtria Çlirimtare e preshevës, Medvegjës dhe 
Bujanocit – uÇpMB) v jižním Srbsku a Národní osvobozenecké 
armády (ushtria Çlirimtare kombëtare – uÇk2),1 jejichž evoluce 
před povstáním byla krátká, se soustředím na jejich vazby k uÇk. 

kromě uvedených tří formací existovaly na kosovu i další podob-
né ozbrojené skupiny. Z nich stojí za zmínku pouze Národněosvobo-
zenecké hnutí kosova (Lëvizja kombëtare për Çlirimin e kosovës 
– LkÇk), podzemní organizace s vlastními ozbrojenými skupinami. 
LkÇk se nepodařilo vyvolat na kosovu povstání, ač to bylo jeho 
programovým cílem. V současnosti působí již po několik let na ko-
sovu, v jižním Srbsku, v Makedonii a v Albánii tzv. Albánská národní 
armáda	(Armata	Kombëtare	Shqiptare	–	AKSH),	která	rovněž	ne-
dokázala překročit práh ilegality. Je otázkou, zda může AkSH, která 
o sobě tvrdí, že působí od Řecka po Černou Horu a od Albánie po 

1 Pro rozlišení od kosovské 
UÇK používám akronym 
UÇK2.
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jižní Srbsko, nebo jiná taková formace tento práh někdy překročit 
a zopakovat úspěch uÇk – povstání, jež ve svých důsledcích vyús-
tilo ve vytvoření nezávislého kosova. klíčová pro hledání odpovědi 
na tuto otázku je analýza faktorů, které vedly k masovému rozšíření 
povstání v kosovu. 

Vstupní podmínky

Řada rizikových faktorů se během 90. let 20. století nahroma-
dila zejména v Srbsku: politicky i ekonomicky periferní postavení 
země a slabá účast v mezinárodních organizacích (Olzak – tsutsui 
1998:712), nedokončená demokratizace (Mansfield – Snyder 2002) 
a	chudoba	(Fearon	–	Laitin	2003:83;	Collier	–	Hoeffler	2002:34).	
Vliv těchto faktorů byl zvláště silný na kosovu a platily omezeně 
i pro Makedonii, zatímco další – rozsáhlá albánská diaspora, která 
mohla	financovat	povstání	(Collier	–	Hoeffler	2002:34)	–	platil	jak	
pro Srbsko, tak pro Makedonii. Sousedství se státem, v němž dané 
etnikum dominuje, statisticky povzbuzuje iredentismus (Saideman 
– Ayres:1136-1137): to platí v prvé řadě pro dvojici Albánie-ko-
sovo, a po faktickém správním oddělení kosova od Srbska (1999) 
i pro dvojice kosovo-jižní Srbsko a kosovo-Makedonie. Separa-
tismus určité etnické komunity statisticky zvyšuje pravděpodob-
nost separatismu i v dalších komunitách téhož etnika (Saideman 
– Ayres:1135). Albánský separatismus na kosovu od roku 1990 
tedy mohl povzbudit obdobné hnutí i mezi Albánci v jižním Srbsku 
a v Makedonii (případně se situace v jižním Srbsku, resp. v Makedo-
nii mohla podobným způsobem odrazit v druhé z obou oblastí). ko-
nečně povstání v sousedství povzbuzuje secesionistické úsilí (Saide-
man	–	Ayres:1137);	povstání	na	Kosovu	by	 tedy	ovlivnilo	náladu	
mezi jihosrbskými Albánci a povstání v jižním Srbsku náladu mezi 
Albánci makedonskými.

kosovo je jednou z oblastí bývalé Jugoslávie, v níž pro vypuknutí 
povstání hovořilo historické dědictví – nikoli v loutkovém fašistic-
kém Chorvatsku či Srbsku, nýbrž na kosovu se jugoslávská komu-
nistická armáda setkala s nejsilnějším odmítáním mezi obyvatel-
stvem	a	ozbrojeným	odporem,	v	oblasti	Drenice	se	vzpourou;	větší	
ilegální odbojové skupiny se zde pohybovaly až do roku 1949, menší 
do roku 1951 a jednotlivci ještě déle (Vidačić 2000:43-123). Ne-
oddělitelnou součástí byl také odpor v oblastech Gallap2 na pomezí 
dnešního kosova a jižního Srbska a v pohoří karadak na trojmezí 
dnešního kosova, jižního Srbska a Makedonie, kde odbojové skupi-
ny působily až do roku 1947 (Latifi 2006:74-75, 82-83). Ačkoli od 
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2 V textu používám srbskou for-
mu názvu Kosovo, která převa-
žuje v češtině i v mezinárodním 
užití. Další zeměpisné názvy 
uvádím vzhledem k tomu, že 
předmětem analýzy jsou Albán-
ci, v albánském přepisu. V žád-
ném případě to neznamená 
podporu jakýchkoli politických 
idejí ani neanticipuje jakékoli 
státoprávní uspořádání. Výjim-
kou jsou tvary, které jsou v češ-
tině ustálené: Skopje, Kosovo 
Pole, Preševské údolí (odtud 
i Preševo). 
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masových ozbrojených vystoupení kosovských Albánců na přelomu 
let 1944 a 1945 uplynuly dvě generace, minulost zvyšovala statistic-
kou pravděpodobnost povstání i v 90. letech (Cetinyan 2002:664).

postupná ztráta autonomie v letech 1989-1990, silná regionální 
koncentrace albánské populace, organizační soudržnost povstalců 
i relativní zaostávání v modernizaci jsou další faktory, které statistic-
ky hovořily ve prospěch mobilizace k násilnému konfliktu na koso-
vu (tsutsui 2004:81). Albánské populace v jižním Srbsku a v Make-
donii mají za sebou podstatně chudší historii ozbrojené mobilizace 
v minulosti, a co může být z hlediska současnosti důležitější (tsutsui 
2004:81), neprodělaly zkušenost se zrušením autonomie – ta byla 
v případě kosovských Albánců umocněna masovým propouštěním 
ze zaměstnání v letech 1990-1991 (Clark 2000:74) a posrbštěním 
státní správy. Ostatní hlediska však pro ně platí rovněž. 

Albánci v Srbsku byli výrazně územně koncentrováni na většině 
kosova jižně od řeky Ibar, s navazujícím osídlením na východní 
straně pohraničního hřebene karadak (o toto území se jedná, je-li 
v textu řeč o jižním Srbsku).3 Oblasti, v nichž se rozvinulo povstání,4 
však navíc byly etnicky téměř homogenní. Etnicky více smíšené ob-
lasti kosova pole, kosovského pomoraví, preševského údolí v jižním 
Srbsku, Skopje, Dibëru a kërçovë v Makedonii byly povstáním zasa-
ženy jen okrajově. 

uÇk se formovala od roku 1993, avšak teprve 9. 10. 1994 pro-
vedla organizace první ozbrojenou akci, k níž se veřejně přihlásila.5 
V mezidobí byl ovšem ze hry vyřazen její nejvážnější konkurent – 
„ministerstva“ obrany a vnitra „Republiky kosovo“, vázané na De-
mokratický svaz kosova (Lidhjë Lidhja Demokratike e kosovës 
- LDk), politické hnutí, jež v té době bylo prakticky hegemonem 
kosovskoalbánské politické scény a stálo v pozadí organizace ma-
sové nenásilné mobilizace počátkem 90. let. Mezi listopadem 1994 
a březnem 1998, kdy na kosovu definitivně propuká povstání, ne-
měla uÇk vážnějšího konkurenta: aktivita LkÇk, která se ostatně 
proti uÇk otevřeně nestavěla, zůstala ve srovnání s ní minimální, 
a navíc se v květnu 1998, kdy spontánně na mnoha místech na ko-
sovu propukalo povstání, LkÇk se s uÇk spojila a postavila se pod 
její velení. FARk byly fyzicky zorganizovány, až když bylo povstání 
v plném proudu, a i přes vzájemné neshody plynoucí z toho, že si obě 
formace nárokovaly právo být ozbrojenými silami „Republiky koso-
vo“, mezi nimi v době povstání nikdy nepropukl otevřený konflikt.6 
Rovněž se na jaře 1999 nakonec spojily i FARk a uÇk. Organizační 
soudržnost se projevovala i v tom, že jak povstání propukalo, nové 
bojůvky se nehledě na rozdílný způsob svého vzniku hlásily bez vý-
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3 Početně omezené a rozptý-
lené albánské osídlení existuje 
i na východní straně pohranič-
ního masívu Gallap, kam se 
však povstání nerozšířilo, proto 
jej pro potřeby této studie po-
míjím. 

4 Na Kosovu Drenica a nava-
zující oblast Ortakoll, části zá-
padního Kosova (Lug i Baranit, 
Dushkajë, Rugova, Rekë e Keqe, 
Has, Isniq a Strellc ), Llap, Shala 
i Bajgorës, Llapusha, Rahovec, 
Suharekë a Kaçanik, Karadak 
v jižním Srbsku a v severní Ma-
kedonii i Sharr v severozápadní 
Makedonii.

5 Přesný vznik UÇK nelze 
přesně určit. LPK rozhodla o vy-
tvoření guerilly (fakticky svého 
ozbrojeného křídla) v prosinci 
1993, ale zdá se, že ústřed-
ní struktura („centrální štáb”) 
vznikla až v říjnu 1994 v sou-
vislosti s přípravou a provede-
ním první násilné akce (Çitaku 
2003:57).

6 Násilné konflikty mezi přísluš-
níky FARK a UÇK přišly těsně 
po válce, týkaly se však pouze 
jediné brigády („Mërgimi“), 
která se organizačně nerozpus-
tila v UÇK. Není zde prostor 
na jejich analýzu, zdá se však, 
že zásadním momentem byla 
osobní rivalita mezi velitelem 
brigády Tahirem Zemajem a ve-
litelem operační zóny Dukagjin 
(západní Kosovo) Ramushem 
Haradinajem.
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jimky pod velení uÇk. I přes mnohonásobný početní nárůst od jara 
1998 do jara 1999 se organizační a velící struktury uÇk stále zdo-
konalovaly a sjednocovaly. Ještě výraznější byla organizační soudrž-
nost v případě uÇpMB a uÇk2, pro něž slabá aktivita AkSH, jež 
se proti nim navíc otevřeně nestavěla, nepředstavovala v organizaci 
povstání konkurenta. uÇpMB i uÇk2 byly budovány na základě 
zkušeností uÇk a podle jejího vzoru, takže jejich vnitřní struktury 
byly od počátku budovány s jasnější vizí. Zmobilizovat dostatečný 
počet osob k povstání se jim na rozdíl od uÇk, které cesta od první-
ho útoku k povstání v lokálním měřítku trvala přes tři roky, podařilo 
velice rychle, v řádu měsíců.7 

Srbsko, domovský stát uÇk, se sice řadí mezi moderní, avšak 
kosovo – zejména oblasti, kde vypuklo povstání – ekonomicky za 
zbytkem Srbska výrazně zaostávalo. uÇk navíc vznikla a rozvíjela se 
ve venkovských oblastech, často geograficky nebo dopravně odleh-
lých a periferních v ekonomickém, sociálním, politickém i geografic-
kém pohledu a sociálně konzervativních. po vypuknutí otevřeného 
povstání se z ní pomalu stávalo národní hnutí, což do jejích řad při-
vádělo i obyvatele měst. Ještě poměrně dlouho však zůstávala ve své 
podstatě hnutím venkovským, třebaže ne rolnickým: zemědělství 
jako předválečný zdroj obživy uvedlo pouze 8,4 % veteránů registro-
vaných po válce IOM (pozhidaev a Andzhelich 2005:20). Výraznou 
výjimkou bylo město Gjakovë, jehož obyvatelé se v počtu několika 
stovek	připojili	k	UÇK	a	utvořili	 roku	1999	 jednu	z	 jejích	brigád;	
pravděpodobným důvodem je to, že povstání v masovém měřítku 
propuklo právě ve vesnicích kolem Gjakovy. k průměrnému vzorku 
albánské populace na kosovu se uÇk přiblížila až ve své závěrečné 
fázi, na jaře 1999. 

také povstání uÇpMB a uÇk2 se rozvinula výhradně ve ven-
kovských oblastech, a to dokonce v oblastech horských či vysoko-
horských, opět konzervativních a periferních. V případě uÇpMB 
to bylo ovlivněno příležitostí – guerillové aktivity rozvinula v de-
militarizované zóně podél kosovských hranic, a tato zóna probíhala 
v oblasti albánského osídlení horským terénem – uÇk2 však zjevně 
nedokázala přenést povstání z blízkých hor, jež ovládla, do roviny 
kolem tetova, a její rozvinutí do blízkosti Skopje bylo spíše taktic-
kým výpadem. Ačkoli albánská povstání nelze paušálně spojit s od-
lehlými oblastmi (v okolí Gjakovy a peji působily jednotky uÇk 
v blízkosti velkých měst a v otevřeném rovinatém terénu, a naopak 
některé horské, slabě urbanizované oblasti kosova byly povstáním 
nedotčeny), je dobře patrné, že stranou bojů zůstaly rozsáhlé ob-
lasti úrodných rovin kosova pole, jihosrbského preševského údolí 
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7 O UÇPMB její zakladatelé 
tvrdili, že vznikla spontánně 
v lednu 2000, kdy se také 
poprvé objevila na veřejnosti, 
a v únoru zahájila guerillové 
útoky (Latifi 2006:196-197, 
202-203, 224). Určit přesně 
vznik UÇK2 není snadné, neboť 
podle všeho organicky navazo-
vala na struktury UÇK, jež měla 
členy (včetně zakládajících) 
i mezi makedonskými Albán-
ci, kteří jménem UÇK poprvé 
v Makedonii zaútočili koncem 
roku 1998. Rozhodnutí založit 
UÇK2 padlo údajně v prosinci 
1999 (Balalovska – Silj – Zu-
cconi 2002:15), nedlouho po 
oficiálním rozpuštění UÇK v září 
1999. K prvním vlastním úto-
kům se UÇK2 přihlásila v lednu 
2000. Povstání v jižním Srbsku 
započalo bezprostředně po 
prvním veřejném vystoupení 
v lednu 2000, ale dlouho bylo 
omezeno na jedinou lokalitu 
a šířit se začalo na podzim 
2000. V Makedonii započalo 
povstání lokálně v únoru 2001 
a šířit se začalo v březnu.
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a makedonského pologu. Celkový obrázek dokresluje, že albánská 
populace na kosovu, v jižním Srbsku i v Makedonii má výrazně ven-
kovský charakter. kosovo bylo v době rozpadu Jugoslávie nejméně 
urbanizovanou součástí federace, přičemž srbská populace na ko-
sovu byla více urbanizovaná než albánská (Islami 2005:365-366). 
Ještě výraznější to bylo v jižním Srbsku, a rozdíly mezi Albánci a Ma-
kedonci v Makedonii byly v tomto směru zásadní: nejenže albán-
ská populace byla mnohem více venkovská, venkovská albánská 
populace také zůstala převážně zemědělská, přičemž podíl kolekti-
vizovaných domácností mezi Albánci byl ve srovnání s Makedonci 
osminásobně	nižší	(Islami	2005:242;	Brunnbauer	2004:581-585).	
S výrazně soukromě zemědělským charakterem populace souvi-
sí i jeho patriarchální nátěr a přežívající velkorodina (Brunnbauer 
2004:576-579). Velkorodina se zase pojí se společenským konzer-
vativizmem, který vede k hledání duchovního útočiště v minulosti 
(Reineck 1991:182-198). V oblastech, které se staly ohnisky albán-
ských povstání (Drenica na kosovu, karadak v jižním Srbsku, Sharr 
v Makedonii), nacházíme kombinaci fyzické izolace, přežívání vel-
korodiny a ekonomické migrace, které úzce souvisejí s udržováním 
konzervativní společnosti (Reineck 1991:191).

Ačkoli zdaleka ne všechny oblasti s podobnou charakteristikou 
se staly základnou povstání, při zamyšlení nad jejich příčinami to 
přesto přirozeně přivádí k myšlence, zda albánská povstání v letech 
1998-2001 nejsou opožděným modernizovaným výhonkem rolnic-
kých vzpour, jenž by v sobě obsahoval archaické vzory spolu s mo-
derní ideologií a metodami guerillového boje, jaké známe z jiných 
oblastí světa po druhé světové válce (Desai a Eckstein 1990). 

klasickým předstupněm povstání, zejména rolnického, je (sociál-
ní)	bandita	či	psanec;	jeho	osobní	vzpoura	je	předstupněm	i	vzorem	
vzpoury kolektivní. Za banditství v kontextu povstání je možné po-
važovat důsledné, déletrvající pohrdání zákonem skupinou jednot-
livců (Cassia 1993:773), což nejlépe splňovala skupina kosovských 
radikálů soustředěných od roku 1992 kolem Adema Jashariho. V so-
uvislosti s pozdějším povstáním jsou ovšem zvláště zajímavé případy, 
které vyvrcholily smrtí dotyčných. Mezi roky 1981 a 1998 zahynulo 
v boji s policií 17 kosovských Albánců, kteří se odmítli vzdát a bojo-
vali raději do posledního dechu. Nejvíce z nich pocházelo z Llapu, 
pohraniční oblasti na severovýchodě kosova, a z Drenice, epicentra 
kosovského povstání z roku 19988 – mezi nimi i tehdy nejrespekto-
vanější velitel uÇk Adem Jashari, jenž se poté stal legendou (tahiri 
1999).9 Další pocházeli z Gallapu (pohraničního kraje na jihový-
chod od Llapu) a ze západního kosova. 
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8 Dva z těchto případů se ode-
hrály přímo v Drenici, přičemž 
v obou zahynul otec spolu se 
synem (syny).

9 Jashari byl in memoriam 
poctěn hodností armádního ge-
nerála; ostatní padlí velitelé, sto-
jící v kultu mučedníků níže, byli 
posmrtně povýšeni na generál-
plukovníky, generálporučíky, 
generálmajory a plukovníky. 
Součástí posmrtné Jashariho 
titulatury je neoddělitelný přído-
mek „legendární velitel“ (Çitaku 
2003:199-200).
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Dvanáct z nich bylo členy guerillových bojůvek, jež patřily k ile-
gálnímu nacionalistickému hnutí LpRk (Lëvizje popullore për Re-
publikën e kosovës – Národní hnutí za Republiku kosovo) a jeho 
odnožím Lpk (Lëvizje popullore e kosovës – Národní hnutí koso-
va), LkÇk a uÇk. Ačkoli se dva ze zbývajících dostali do konfliktu 
s policií spíše náhodně, i okamžiky jejich smrti ozařoval vlastenecký 
étos.10 pokusy spojit některé z těchto padlých s kriminálním pod-
světím nejsou hodnověrně podložené, ale společensky stojí tyto pří-
pady	blízko	k	fenoménu	banditství	(Hobsbawm	1959;	Hobsbawm	
2000), resp. k balkánskému fenoménu zbojnictví.11 příznačné je, že 
ze strany státu byli vnímáni jako zločinci („teroristé“), ale ve svém 
vlastním prostředí jako hrdinové (o čemž svědčí balady o nich sklá-
dané). když v průběhu roku 1998 padly stovky dalších guerillových 
bojovníků, vytvořil se kolem nich kult „mučedníků“ (dëshmor);	což	
je svědectvím o tom, že obyvatelstvo vnímalo padlé stále stylem 
podobným tradičnímu pojímání zbojníků jako obránců a mstitelů 
místní komunity. Není také pochyb o tom, že uvnitř uÇk a zejmé-
na mezi příslušníky rané uÇk byla znalost archaických hrdinských 
vzorů rozšířena, jak dokládá obliba tradičních písní opěvujících 
bojovníky i skládání nových písní o akcích uÇk v tradičním stylu. 
Výše uvedený příklad Adema Jashariho, jenž ostatně vědomě napo-
doboval albánského bojovníka proti turkům Çerçize topulliho,12 je 
rovněž výmluvný.

S archaickými vzory se v uÇk pojily i prvky moderních ideolo-
gií. podzemní organizace Lpk, zakladatel jádra uÇk, ovšem odmí-
tala revoluční ideologii, konkrétně leninskou ideu o revoltě ujařme-
ných národů (to byl důvod jejího rozchodu se zakladateli LkÇk), 
a ideologicky se opírala o právo národů na sebeurčení. V ideologii 
uÇk zcela scházel, na rozdíl od mnoha jiných povstaleckých forma-
cí (např. z Latinské Ameriky) prvek změny společenského řádu. 

Archaické prvky se s moderními prolínaly ve formách boje a ve 
vnitřní organizaci – ty moderní však, zdá se, převažovaly. Navazo-
váním na tradiční formu boje mohly být nenadálé přepady policistů. 
Z 6 bojůvek, které se podílely na vzniku uÇk, se takový útok stal 
iniciační akcí pro 4 z nich13 – je možné, že zprvu byl útok na policisty 
chápán jako demonstrace osobní statečnosti. Jiné archaické formy 
násilí, např. msta, se vyskytovaly výjimečně.14 Naopak k moderním 
prvkům můžeme počítat vraždy „kolaborantů“ či „špiónů“, tj. Albán-
ců loajálních Srbsku. 

Vůdci tří hlavních skupin, které v letech 1994 a 1995 fúzovaly 
s uÇk, a mnozí další členové se účastnili diverzního výcviku v Albá-
nii v letech 1991-1992. proto se i v raných letech setkáváme s klasic-

23. ALBÁNSKÁ POVSTÁNÍ V LETECH 1996-2001

10 Symbolickým vzorem, při-
nejmenším v očích svědků, 
bylo chování Oso Kuky, jenž 
se v roce 1862 odmítl vzdát 
v marném boji černohorskému 
knížeti Nikolovi, což opěvo-
val významný albánský ob-
rozenecký spisovatel Gjergj 
Fishta v díle „Horské gusle“ 
a učinil tak z Kukovy smrti ide-
ový precedens (viz např. Çítaku 
2003:53; Gashi 2006:610; 
Rukiqi 1998:151).

11 Příslušníci protiosmanského 
a později protisrbského hnu-
tí kosovských Albánců z let 
1912-1927, jímž se UÇK zčásti 
ideově inspirovala, se sami na-
zývali kaçak (tj. zbojník).

12 Jashariho synovec Murat 
v rozhovoru s autorem, srpen 
1999.

13 Tzv. Deçanská skupina 
v roce takto zaútočila roku 
1991, „Jednotka Llausha“ a tzv. 
Prekazská skupina roku 1992, 
skupina Zahira Pajazitiho roku 
1994 a tzv. Dukagjinská skupi-
na roku 1995.

14 Jediným takovým doloženým 
příkladem je zabití policisty ve 
Skënderaji 7. 7. 1992 v odve-
tu za Albánce zabitého policií 
(Geci 2001). Útoky UÇK 22. 
4. 1996, následující den po 
zavraždění mladého Albánce 
v Prištině, bývají vykládány 
rovněž jako pomsta; akce však 
byla ve skutečnosti připravová-
na měsíc předem a časová so-
uvislost byla náhodná (Zejnulla-
hu 2001:38-39). 
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kou guerillovou taktikou: nejlepším příkladem je útok na policejní 
dodávku v Gllogovci v květnu 1993. tato taktika nabývá na význa-
mu od počátku roku 1996, kdy tradiční vzory ustupují do pozadí. 
V tom i v posílení mechanismů konspirace je jasný vliv schopného 
organizátora Zahira pajazitiho, bývalého studenta střední policejní 
školy, duchovního otce strategie uÇk od konce 1995 do počátku 
1997	(Sejdiu	2001:113-119,	131-139;	Sullivan	2004:102;	Hamzaj	
1999:71;	 Zejnullahu	 2001:38-47).	 Vystoupení	 z	 ilegality	 na	 jaře	
1998 přineslo rozšířené zdůrazňování osobního hrdinství,15 což ne-
přímo	svědčí	o	vlivu	 tradičních	vzorů;	postupné	budování	vnitřní	
vojenské struktury spojené s působením vojenských profesionálů 
(Hamzaj	1999:81-82;	Saraçi	1999:12,	20;	Zejnullahu	2001:74;	Zo-
gaj 2003:27-28) však potlačovalo individualitu na úkor celku.

ke zbojníkům – i jejich moderním následovníkům (např. ilegál-
ním ozbrojeným skupinám i jednotlivým psancům na kosovu po 
skončení druhé světové války) – neoddělitelně patřili i jejich pomoc-
níci (jatak), kteří je ukrývali, živili, nebo jim sloužili jako kurýři. Do 
podoby rané uÇk se tento vzor promítl rovněž, avšak jen omezeně 
– především ve spojitosti s pašováním zbraní z Albánie (Sullivan 
2004:111-115,	129-130,	132-133;	Zejnullahu	2001:40-41).	Jednot-
livci, kteří se k uÇk připojovali od roku 1996, kdy začala být obecně 
známá, vytvářeli ilegální skupinky budované na konspiračním zá-
kladě podle guerillových vzorů (Sullivan 2004:103-104). před ro-
kem 1995 a od roku 1997 však vnitřní organizace uÇk stála hlavně 
na přátelských, zčásti i na příbuzenských či sousedských vazbách, 
které	se	mohli	prolínat;	jednalo	se	zkrátka	o	kroužky	lidí,	kteří	se	při-
rozeně navzájem důvěrně znali. příbuzenské struktury jako takové 
hrály okrajovou úlohu. Ačkoli do rané uÇk byli často zapojeni lidé 
navzájem příbuzní, celkově příbuzenské vazby nepřevažovaly a také 
zde neplatila tradiční příbuzenská hierarchie – v ilegálních buňkách 
často mladší bratři veleli starším, otcové nebo strýcové synům.16 
Ještě menší roli hrály příbuzenské vazby během povstání.17

Specifické předpoklady

Oblast albánského povstání na kosovu v letech 1998-1999 a v již-
ním Srbsku 2000-2001 se pozoruhodně shoduje se sítí někdejších 
pozdně osmanských samosprávných venkovských okrsků s vlastním 
vojenským velením (bajrak), de facto kmenů, počítaje v to i oblasti 
Llap	a	Gallap,	kde	bajraky	vymizely	v	první	polovině	19.	století	(Ulqi-
ni 2003:71, 75-77, 142).18 podle všeho však nejde o to, že by tradice 
bajraků přežívala v místní společenské organizaci. Historická paměť 

FILIP TESAŘ 23.

15 Viz obšírně Myrtaj et al. 
(2002; 2003); Gashi (2002); 
Mehmetaj (2006); Tahiri 
(2004; 2005a; 2005b, 2007). 
Příznačná je téměř všeobecná 
praxe pojmenovávání brigád 
podle padlých, obvykle velitelů, 
která se vyvinula přímo v kult 
hrdinství (z 30 brigád UÇK jich 
pouze 7 nebylo pojmenováno 
po padlých; z toho ve 4 pří-
padech se jednalo o brigády 
symbolického rozsahu, které 
se bojů účastnily jen okrajově). 
Kult hrdinství byl méně výrazný 
u UÇPMB a UÇK2 (z 5 bri-
gád UÇPMB byly po padlých 
pojmenovány 3, z 6 brigád 
UÇK2 rovněž 3), což můžeme 
pravděpodobně přičíst nižší in-
tenzitě bojů.

16 V rané UÇK existovaly 3 ro-
diny, které hrály velkou: Jashari, 
Geci a Haradinaj. V poslední 
jmenované se na ilegální čin-
nosti podílely všechny genera-
ce a ženy vedle mužů, s ilegální 
aktivitou však započali tři z pěti 
bratrů, k nimž se postupně při-
pojili zbylí dva a pak i zbytek 
rodiny (Hamzaj 1999:21, 24; 
Zejnullahu 2001:42). Skupina 
vedená bratry Ademem a Ha-
mëzem Jasharim se původně 
skládala z více než 30 osob, 
z toho 8 bylo členy jedné vel-
korodiny, 10 bylo vzdáleněj-
ších příbuzných (šlo o některé 
členy velkorodiny Geci a jejich 
další příbuzné) a zbytek tvořili 
přátelé a sousedé. Co se týče 
zapojení do ozbrojených akcí, 
tréninku, organizování a aktivity 
vůbec, pak rodinní příslušníci 
Jashariových (nepočítaje oba 
vůdce) byli nejméně aktivní; 
vzdálenější příbuzní byli v prů-
měru aktivnější, nejaktivnější 
však byli členové, kteří nebyli se 
skupinou spojeni příbuzenskými 
pouty. To vypovídá o tom, že 
skupinu udržovala pohromadě 
idea boje s nepřítelem a nikoli 
příbuzenské struktury (Geci 
2001; Tahiri 1999:33; Çitaku 
2003:36-37, 54).

17 Po vypuknutí povstání se 
v UÇK, kdy vznikaly desítky 
nových jednotek, se v UÇK mí-
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ohledně počtu a hranic bajraků je nejistá i v Drenici, oblasti, kde byl 
protisrbský odboj nejvýraznější v meziválečném období i za druhé 
světové války, přičemž ani v jednom případě na uspořádání bajraků 
nenavazoval. Oblasti, kde fungovaly bajraky, však byly pravděpodob-
ně militantnější než jiné. také přenos kolektivních i individuálních 
vzorů hrdinského chování se zde mohl udržet déle. Vojenská organi-
zace pravděpodobně posilovala patriarchální charakter společnosti, 
což se mohlo podílet na udržování společenského konzervativizmu. 
konečně doznívající válečnická tradice měla zřejmě podíl i na odpo-
ru vůči srbské okupaci v roce 1912, odporu proti navrátivší se srbské 
moci po první světové válce a nakonec i na odboji proti jugoslávské 
komunistické armádě v závěru druhé světové války. Do tohoto ob-
rázku dobře zapadají i oblasti Llap a Gallap z toho důvodu, že se zde 
v letech 1877/1878 usadili Albánci vyhnaní ze Srbska, kteří pak slo-
užili jako hraničáři na srbské hranici, a co je podstatné v souvislosti 
s uÇpMB, současné albánské osídlení v jižním Srbsku je součástí 
téhož hraničářského pásma (Malcolm 1998:228-229). 

také oblasti původu individuálních vzbouřenců z 80. a 90. let 
20. století (Drenica, Llap, Gallap, Lug i Baranit na západním koso-
vu, Suharekë) se shodují s výše uvedeným územím. Dá se vysledo-
vat i určitá návaznost mezi individuálními vzpourami a povstáním. 
V Drenici, oblasti s nejsilnější tradicí protisrbského odporu v letech 
1912-194519, otevřené boje s policií vypukly s předstihem oproti 
jiným	oblastem	Kosova	 již	 v	 listopadu	 1997	 (Çitaku	 2003:69-80;	
Sullivan 2004:149-150). Další otevřené střety v oblasti Lug i Baranit 
v	březnu	1998	(Hamzaj	1999:48-61;	Sullivan	2004:168-170)	byly	
signálem k všeobecnému povstání. V Llapu se povstání zpozdilo, 
očividně ze strategických důvodů: oblast byla vzdálena od Albá-
nie, odkud pocházela většina zbraní (logistické spojení s Albánií 
bylo udržováno řetězcem tří jiných operačních oblastí uÇk), velmi 
blízko naopak bylo vlastní Srbsko, takže pro policii či armádu bylo 
snazší	zasáhnout;	v	době,	kdy	na	západním	a	středním	Kosovu	už	
v řadách uÇk byly tisíce bojovníků, do Llapu dorazila první zásilka 
zbraní pro 137 vojáků (Zejnullahu 2001:74). Zatímco na západě do-
šlo k rozsáhlým střetům mezi uÇk a srbskými silami v květnu, v Lla-
pu teprve v polovině září (Zejnullahu 2001:76-79). Z Llapu přitom 
pocházela polovina individuálních vzbouřenců z let před povstáním, 
a na přelomu let 1989 a 1990 zde v atmosféře výjimečného stavu 
a rozsáhlých demonstrací docházelo k nejtvrdším střetům s policií, 
včetně	přestřelek	(Clark	2000:52;	Shala	1990:	67-73).	Gallap	ležel	
ještě dál (spojení s ostatními povstaleckými oblastmi mu zprostřed-
kovával Llap), takže povstání zde mělo spíše symbolický charakter 
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sily dvě základní tendence: vy-
tváření jednotek na územním 
základě, nejčastěji v rámci ves-
nice (Arifi n.d.:41-57; Çitaku 
2003:208; Hamzaj 1999:65-
66; Molliqi 2002:69-72; 
Saraçi 1999:20-21; Shala 
2002:32, 51, 154, 162; 
Shala 2006:17-32; Sullivan 
2004:191), a seskupování 
dobrovolníků, často z růz-
ných obcí, kolem výrazných 
osobností (Elshani 2001:35; 
Myrtaj et al. 2003:102, 
104; Gashi 2002:42-
44; Krasniqi 2002:36, 
141; Saraçi 1999:21-22; 
Tahiri 2005a:203-204; 
Tahiri 2005b:67, 85; Ta-
hiri 2007:144-148; Zogaj 
2003:5-38). Během příměří 
v zimě 1998/1999 UÇK pod-
stoupila celkovou reorganiza-
ci, jejíž součástí bylo od února 
1999 i organizované povolá-
vání branců (Çuni 2002:45). 
Jednotky přeskupené v Albánii 
během jara 1999 – hlavní 
úderná síla UÇK – získaly 
strukturu blížící se konvenční 
armádě (obšírně Gashi 2006; 
Çetta 2000; Çetta 2002).

18 Výraznější výjimky jsou 
pouze dvě: oblast někdejších 
bajraků Opojë a Lubinë na jih 
od Prizrenu a oblast Kaçanické 
soutěsky u hranic s Makedonií, 
kde bajrak v minulosti neexis-
toval. Etnicky albánská oblast 
Opoja sice sousedí s Albánií, 
tvoří však geografickou jednot-
ku s oblastí Gora obývanou 
slovanskými muslimy. Lubinë 
je etnicky smíšená (albánsko-
slavomuslimská). Vztahy mezi 
oběma skupinami nejsou zda-
leka tak konfliktní jako mezi 
Albánci a Srby, což může být 
jedním z vysvětlení, proč se sem 
povstání nerozšířilo, třebaže 
např. v Opojë byli jednotlivci 
do UÇK zapojeni již dlouho 
před povstáním. Kaçanik měl 
pro UÇK strategický význam, 
poněvadž pouze v tomto místě 
je přerušena vysokohorská 
hranice s Makedonií (průsmyk 
mohl sloužit jako alternativní 
zásobovací trasa, důležitá 
zvláště pro jihovýchodní a vý-
chodní Kosovo), takže UÇK tu 
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(Latifi	–	Sermoxhaj	2002:89;	Zejnullahu	2001:87,	154).	Existence	
„spících“ struktur připravených v Gallapu od roku 1992 k boji (Latifi 
– Sermoxhaj 2002:86-88) i pozdější podpora povstání v sousedním 
jižním Srbsku (Latifi – Sermoxhaj 2002:88, 292-293) naznačují, že 
ochota zapojit se do povstání se zde dostávala do konfliktu se stra-
tegickými předpoklady. tento problém neplatil pro oblast Suhare-
ky, kde se do června 1998 zformovala nejpočetnější brigáda uÇk 
(Elshani 2001:35-37), a v této oblasti také jednotky uÇk v březnu 
1999 svedly za účasti asi 2 000 mužů svou nejrozsáhlejší bitvu (Zo-
gaj	2003:35-36;	Elshani	2001:96-117).	

Strategické příležitosti

pro význam strategických důvodů svědčí i to, že v oblasti západ-
ního kosova, v těsné blízkosti albánských hranic, se během povstání 
roku 1998 zformovaly nejpočetnější síly uÇk: 4-6 tisíc z celkových 
cca 15 000 a spolu s údajnými 4 000 připravenými dobrovolníky 
(Hamzaj	1999:81,	110;	Islami	2001:85);	ostatně	i	naprostá	většina	
Albánců, kteří se do uÇk přijeli zapojit ze západní Evropy, prošla 
přes Albánii a středisko operační zóny uÇk Dukagjin na západním 
Kosovu	v	Gllogjanu	(Hamzaj	1999:59-60;	Sullivan	2004:170-171).	

Soudě podle oblastí, v nichž se rozvinulo albánské povstání v již-
ním Srbsku a v Makedonii, strategické příležitosti zde sehrály zásad-
ní úlohu. Nejedná se pouze o využití příležitosti, jež poskytla demi-
litarizovaná zóna probíhající albánským osídlením v jižním Srbsku. 
Obě povstání se uchytila v těsné blízkosti hranic s kosovem,20 které 
poskytovalo hlavní logistickou základnu i případnou možnost ústu-
pu. Bojovnici uÇk2 před ofenzívou makedonských sil pravidelně 
unikali na kosovo (Balalovska – Silj – Zucconi 2002:20, 22-23). 
Stojí rovněž za zmínku, že prvotní epicentra těchto povstání, vesni-
ce Dobrosin v jižním Srbsku a tanushë v Makedonii, leží doslova na 
hranici. 

příležitost se ovšem netýká pouze území. Důležité jsou rovněž 
možnost rekrutovat mužstvo, dostupnost zbraní a rovněž finan-
cí, které nákup zbraní umožňují. Nepřímým ukazatelem možnosti 
náboru je nezaměstnanost, která byla v 90. letech mezi Albánci na 
kosovu enormní (Clark 2000:74) a vysoká byla rovněž v jižním 
Srbsku, kde byli během 90. let Albánci průběžně ve státním sektoru 
nahrazováni Srby (Churcher 2002:6-7), i v Makedonii (Courbage 
–	Wilkens	 2003:435);	 pro	 poslední	 dva	 případy	 podotkněme,	 že	
nezaměstnanost byla vysoká zejména v horských oblastech, v nichž 
později vypuklo povstání (ESI 2005:4-7). Albánská populace v Ma-
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usilovala o získání pozic. Účast 
Gallapu v povstání byla spíše 
symbolická, to však mohlo být 
dáno strategickými předpokla-
dy (viz níže).

19 V Drenici se bojovalo roku 
1912 při příchodu srbské armá-
dy i poté, v letech 1919-1928 
zde měl svou hlavní základnu 
odboj hnutí kaçaků, v letech 
1944-1945 se zformovala jed-
notka čítající asi 10 000 mužů, 
bojující s komunistickou jugo-
slávskou armádou. Odbojové 
skupiny v Drenici fungovaly do 
roku 1947.

20 UÇK obsadila skopské před-
městí Haraçinë jen nakrátko, 
mezi 8. a 25. 6., snad proto, 
aby bezprostředně po ukonče-
ní povstání v sousedním jižním 
Srbsku ukázala mezinárodní-
mu společenství, že je pánem 
situace, a nechala se odtud 
evakuovat mezinárodními sila-
mi (Balalovska – Silj – Zucconi 
2002:32-33).
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kedonii byla méně vzdělaná než makedonská ( Janev 2003:308), což 
znamenalo nižší sociální mobilitu (ta byla na kosovu v 90. letech 
omezena politickým preferováním Srbů a Romů).21 Spolu s tím, že 
albánské populace na kosovu, v jižním Srbsku i v Makedonii byly 
v	průměru	mladší	než	srbská,	resp.	makedonská	(Islami	2005:248;	
Pushka	 2000:130-131;	 Janev	 2003:309),	 to	 vytvářelo	 sociální	
přetlak, který vycházel vstříc potřebám guerillových hnutí. 

pro uÇk se zbraně staly dostupnými v širším měřítku od března 
1997, kdy byly v důsledku rozkladu armády vyrabovány sklady v so-
usední Albánii. Ačkoli byl přísun zbraní limitován nutností dopravit 
je přes armádou střeženou hranici na kosovo, byl očividně dosta-
tečný pro rozvinutí početného guerillového hnutí. Možnosti dané 
kolapsem albánské armády kontrastovaly s předcházejícím obdo-
bím, kdy byla uÇk zásobována velmi malými dodávkami (Çitaku 
2003:40;	Islami	2001:68;	Sejdiu	2001:109-112;	Sullivan	2004:111;	
Hamzaj	 1999:14,	 21,	 37;	Zejnullahu	2001:37-38)	 a	osobními	ná-
kupy	(Shala	2002:13;	Sejdiu	2001:77;	Zejnullahu	2001:31).	Mož-
nost získat zbraně ve větším množství přivedla na kosovo mnohé 
z	příslušníků	UÇK,	kteří	pobývali	v	zahraničí	(Hamzaj	1999:30-36;	
Myrtaj	et	al.	2003:102);	ti	založili	další	jednotky	a	rozšířili	operační	
prostor uÇk. V této souvislosti znovu vysvítá strategická důležitost 
blízkosti Albánie: operační zóna uÇk Dukagjin byla během roku 
1998 nejlépe vyzbrojena, udávaných 10 000 kusů automatických 
zbraní (Islami 2001:213) představovalo relativní nadbytek cca dvou 
kusů na bojovníka. pro uÇpMB a uÇk2 hlavní zdroj zbraní prav-
děpodobně představovala Albánie spolu s kosovem, resp. skryté 
arzenály	 rozpuštěné	UÇK,	 doplněné	 čerstvými	 nákupy	 v	Albánii;	
kosovo každopádně představovalo hlavní tranzitní území (khakee 
–	Florquin	2003:14;	Matveeva	et	al.	2003:31-32).	Zbraně	tedy	byly	
dostupné v předstihu před povstáním. 

poněkud jinak tomu bylo v případě uÇk s financemi. Ačkoli za-
kladatel uÇk, ilegální organizace Lpk založila už v prosinci 1993 
fond ‘Vendlindja Thërret’ (’Vlast volá’) a americká pobočka vznik-
la v říjnu 1998, uÇk neměla dostatek peněz na vyzbrojení většího 
počtu mužů až do jara 1998, smrti Adema Jashariho a jeho rodiny, 
z nichž se bleskově stali mučedníci albánského odboje. Fundraising 
uÇk poté prodělal raketový vzestup (Hockenos 2003:247-248, 
252;	Sullivan	2004:165-168).	Hlavním	zdrojem	financí	byla	albán-
ská diaspora v západní Evropě a Severní Americe. Výdaje uÇk na 
základě pravděpodobně použitou výzbroj lze odhadnout na 50-60 
mil. uSD.22 Část nakoupené výzbroje ovšem pravděpodobně neby-
la použita a z ní přinejmenším část byla dána k dispozici uÇpMB 
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21 Albánská populace na Koso-
vu byla rovněž méně vzdělaná 
než srbská (Pushka 2000:113), 
avšak tato situace byla během 
70. a 80. let vyrovnávána efek-
tem majorizace, takže i když 
nebyli Albánci např. v průmys-
lu a administrativě (klíčových 
odvětvích státního sektoru na 
Kosovu) zaměstnání na úrovni 
odpovídajícího podílu na pra-
covně aktivním obyvatelstvu 
(Pushka 2000:112), odstup byl 
relativně malý, nesrovnatelný se 
situací v Makedonii.

22 Počítaje v to i zdroje FARK 
po spojení obou formací v roce 
1999.

23 Do počátku roku 1997 
byli příslušníci UÇK zřejmě 
převážně závislí na vlastních 
zdrojích, včetně movitějších přá-
tel-sponzorů (Sejdiu 2001:137; 
Sullivan 2004:111, 115-118). 
„Vláda“ Bujara Bukoshiho 
údajně sponzorovala LPK/UÇK 
mezi květnem 1993 a květnem 
1998 celkovou částkou nece-
lých 200 000 USD, naprostou 
většinou z toho přispěla až po 
roce 1996 (Islami 2001:51, 56-
57). Americká pobočka fondu 
‘Vendlindja Thërret’ vybrala 
mezi říjnem 1997 a březnem 
1998 cca půl miliónu USD (Sul-
livan 2004:166). Není známo, 
kolik fond ‘Vendlindja Thërret’ 
získal před rokem 1997 v Evro-
pě, avšak rozhodně šlo o vel-
mi omezené částky (Sullivan 
2004:111). Vzhledem k tomu, 
jakou důležitost připisovala 
UÇK Bukoshiho příspěvkům, jen 
těžko byly výsledky jejich vlastní 
kampaně o mnoho vyšší. Velitel 
UÇK v Drenici Adem Jashari 
žádal v lednu 1998 Bukoshiho 
vládu o příspěvek 600 000 DM 
na koupi jednoho tisíce samo-
palů a další výzbroje (Zëri ditës, 
2002). Znamená to, že ani 
v Drenici, kde se UÇK během 
zimy 1997/1998 podařilo 
ovládnout určité území, nebyl 
dostatek zbraní, což implikuje 
nedostatek peněz ve fondu ‘Ven-
dlindja thërret’. Celková částka, 
kterou UÇK shromáždila před 
povstáním, tudíž stěží mohla do-
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a uÇk2: nepočítaje toto a výzbroj a výstroj kupovanou příslušníky 
uÇk na vlastní náklady, pak lze roční výdaje uÇk na jednoho bo-
jovníka	v	době	povstání	odhadnout	na	1	350	–	1	600	USD;	před	
povstáním byly několikanásobně nižší.23 pro příjmy a výdaje uÇpMB 
bohužel neexistují věrohodné údaje. Lpk vytvářela v západních stá-
tech místní výbory na její financování tam, kde existovala albánská 
diaspora, peníze se nejspíš vybíraly i posílaly v hotovosti. Jinak se 
tato formace mohla pravděpodobně opírat o bezplatný přísun zbra-
ní z kosova, ukrytých při demobilizaci uÇk, spolu s dozníváním 
kampaně ‘Vendlindja Thërret’. Diaspora jihosrbských Albánců byla 
málo početná, zato diaspora makedonských Albánců tvořila zřejmě 
mezi pětinou a čtvrtinou celé albánské diaspory.24 uÇk2 čerpala 
rovněž z fondu ‘Vendlindja Thërret’, po vypuknutí povstání byl však 
založen nový fond ‘Liria kombëtare’ (‘Národní svoboda’), oficiálně 
s humanitárním posláním. uÇk2 údajně dokázala během 6 měsíců 
mezi květnem a říjnem 2001 shromáždit na 60 mil. uSD, což by – 
přijmeme-li odhady o počtu bojovníků z albánských zdrojů – umož-
ňovalo hypotetické výdaje 22 – 24 000 uSD na hlavu a rok.25 Suma 
je nicméně pouhou spekulací a zdá se být příliš vysoká vzhledem 
k tomu, že Bukoshiho vláda byla schopna zavedenými kanály vybrat 
srovnatelnou sumu v trojnásobně početnější komunitě kosovských 
Albánců za dvojnásobek času,26 i vzhledem k známé výzbroji uÇk2. 
I při horní hranici seriózních odhadů by výzbroj uÇk2 (Grillot et 
al. 2004:21-24) měla hodnotu něco přes desetinu této částky.

Všechny tři albánské guerillové formace tíhly k modelu kon-
venční armády, na skutečné naplnění tohoto cíle ovšem dostupné 
finanční zdroje nepostačovaly.27 uÇk měla dostatek mužstva, ale 
nedostatečné	zdroje;	výdaje	UÇK2	na	hlavu	mohly	být	sice	teoretic-
ky na dostatečné úrovni,28 postačovaly však pouze na omezený počet 
mužů. uÇpMB zůstala navzdory snaze vtisknout formaci formální 
armádní strukturu pouze shlukem malých guerillových jednotek, 
což nepřímo vypovídá i o jejích finančních možnostech. I když však 
zdroje nepostačovaly k vedení konvenční války, zcela postačovaly 
k vyzbrojení guerillové formace čítající kolem 1 % albánské popula-
ce v příslušné zemi/oblasti ručními zbraněmi: to je pro asymetrické 
válčení více než dostatečné.29 

k úvahám ohledně příležitostí bychom měli připojit ještě jeden 
důležitý bod: v policii na kosovu zůstalo po roce 1991 jen minimálně 
Albánců, poslední Albánci byli z policejních jednotek propuštěni 
v jižním Srbsku po skončení války s NAtO v roce 1999, nedlouho 
před začátkem povstání, a jen velmi malý počet Albánců sloužil v po-
licii v Makedonii. Zde bychom mohli upozornit na to, že do služby 
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sáhnout 1 mil. USD. Podobně 
jako finance, i počet příslušníků 
UÇK rostl zprvu pozvolna, od 
nanejvýš stovky v roce 1994 
(členové jednotlivých skupin 
viz Çitaku 2003:36-37, 57-66; 
Tahiri 1999:33; Geci 2001; 
Molliqi 2002:63-64; Hamzaj 
1999:20-22, 0-31; Zejnullahu 
2001:29; Sejdiu 2001:102-
104; Sami Lushtaku, jeden 
z prvních členů UÇK, odhadl 
počet členů UÇK na počátku 
v interview s autorem v dubnu 
2000 na 80-100), ale v roce 
1997 už rostl mnohem rychleji, 
údajně až na více než dva tisíce 
(Islami 2001:136). Oproti výše 
uvedeným odhadům v době 
povstání mohly být příjmy UÇK 
na bojovníka před povstáním 
zhruba třetinové.

24 Přesné určení počtu Albánců 
v zahraničí je obtížné vzhledem 
k tomu, že byli evidováni jako 
občané Jugoslávie a Makedo-
nie. Jestliže však byl počet ma-
kedonských Albánců v hlavním 
středisku albánské diaspory 
z Kosova, Makedonie a jižního 
Srbska, ve Švýcarsku, odhado-
ván asi na 45 000 v cca dvo-
usettisícové komunitě (Doole 
2001), odpovídá to zhruba 
poměru albánské komunity 
v Makedonii vůči celé albán-
ské populaci v Makedonii, na 
Kosovu a v jižním Srbsku. Ana-
logicky by jihosrbská albánská 
diaspora tvořila pouze 2,5 % 
celkové populace v diaspoře – 
i kdyby to bylo více, rozhodně 
by tento počet nepostačoval na 
soustavnou finanční podporu 
srovnatelnou s podporou pro 
UÇK a UÇK2.

25 Fond ‘Liria Kombëtare’ byl 
oficiálně veden jako humani-
tární, aby se UÇK2 vyhnula 
hrozbě zmrazení účtu, jako se 
to stalo s hlavním švýcarským 
účtem ‘Vendlidja Thërret’ v srp-
nu 1998. Je nicméně pravdě-
podobné, že část byla skutečně 
použita na humanitární účely. 
Zbytek nemohl být použit vý-
hradně na pořizování výzbroje 
a výstroje, ale např. také na 
zásobování potravinami (to se 
ovšem mohlo prolínat s huma-
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v tetovu, neoficiální kulturní a politické metropoli makedonských 
Albánců, byl přijat větší počet Albánců až v roce 2000 (Albánec se 
stal i šéfem městské policejní stanice), těsně před povstáním. tetovo 
bylo prvním makedonským městem, na které uÇk2 zaútočila, a na 
rozdíl od kumanova a Skopje se dostala těsně na dosah – centrum 
bylo na dostřel ručních zbraní. Ačkoli tetovem však pochodovaly 
tisíce demonstrantů nadšeně aplaudujících uÇk2 (Balalovska – Silj 
– Zucconi 2002:20), ve městě nedošlo k ani jednomu ozbrojenému 
útoku proti makedonským ozbrojeným silám. 

Absence Albánců v policii znamenala pro státní moc omezenou 
možnost získávat relevantní informace o potenciálním nepříteli, 
nemluvě o policejní infiltraci podzemní organizace.30 Naopak pro 
plánování povstání znamenala nepřítomnost Albánců vítaný in-
formační deštník. při plánování akcí mohla uÇk podstatně svého 
protivníka sledovat podstatně snáze než policie. policie byla proto 
v zásadě omezena na defenzívu, v čemž ji nepomohla ani podstatně 
lepší výzbroj: bylo to jasně vidět v prvním otevřeném střetnutí mezi 
policií	a	UÇK	u	Llaushy	25.	a	26.	11.	1997	(Sullivan	2004:149-150;	
Çitaku 2003:69-80). početně sílící uÇk poté začala postupně roz-
víjet ofenzivní aktivity: stavět bunkry v lesích, přehrazovat silnice 
checkpointy, opevňovat vesnice zákopy a přesunovat své uniformo-
vané příslušníky automobily a traktory do oblastí pravděpodobně 
plánované	ofenzívy	(Saraqi	1999:9).	Razantnost	úderu	proti	UÇK	
v Drenici na přelomu února a března 1998, korunovaného ztečí 
Jashariovic usedlosti, je možné vysvětlit i tak, že režim, nedisponu-
jící dostatečnými informacemi, podcenil potenciál uÇk a předpo-
kládal, že jde o skupinu novodobých „zbojníků“ (jak tomu skutečně 
bylo zhruba do roku 1995), které lze jednoduše rozprášit. Jestliže 
se předpokládalo, že smrt velitele bude pro uÇk zásadní ztráta, byl 
takový	předpoklad	mylný;	takový	zásah	přitom	nemohl	nijak	narušit	
(a ani nenarušil) vnitřní strukturu uÇk. 

Strategická dilemata

S omezenou dostupností informací se přirozeně pojilo utvrzování 
stereotypního obrazu protivníka, zejména strnulého diskurzu o „te-
roristech“. ten neumožňoval odpovídající odhad možných hrozeb 
ani reakcí na ně, a přispíval k oboustranné polarizaci veřejného míně-
ní. V albánské populaci to působilo jako podnět k podpoře uÇk. 
u policie, armády a rovněž kosovských Srbů (kteří ve velkém poč-
tu sloužili jako policejní záložníci) to pravděpodobně stíralo rozdíl 
mezi řadovými Albánci a příslušníky uÇk, což ve svém důsledku 
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nitárními položkami: náklady 
UÇK na zásobování potravi-
nami nesla Bukoshiho vláda, 
která ze svých účtů přidělovala 
peníze tzv. krizovým výborům 
v jednotlivých okresech na 
zmírnění následků války; tyto 
peníze však byly často využity 
na logistickou podporu UÇK). 

26 Není nereálná: shromáždit 
60 mil. USD by znamenalo, 
že každý zaměstnaný make-
donský Albánec v diaspoře by 
musel obětovat zhruba měsíční 
plat, přičemž přispívat nemuseli 
pouze makedonští Albánci - na 
přelomu let 1999 a 2000 byla 
ukončena činnost paralelních 
albánských kosovských „vlád“ 
včetně paralelního výběru daní. 
Mnoho kosovských Albánců, 
kteří předtím po léta přispívali 
do rozpočtu Bukoshiho stínové 
vlády 1,3 mil. USD měsíčně 
(Hockenos 2003:225), a poté 
během války v letech 1998 
a 1999 značnými sumami na 
podporu UÇK, mohli podporu 
fondu ’Liria Kombërare’ vidět 
jako přirozené pokračování.

27 Nejvíce se mu bývala moh-
la přiblížit UÇK, kdyby v roce 
1998 přijala nabídku na spoje-
ní s FARK pod podmínkou po-
litického podřízení se „vládě“ 
Bujara Bukoshiho; součástí na-
bídky byla realizace vyzbrojo-
vacího programu s rozpočtem 
49 mil. DEM, zahrnujícího i vr-
tulníky (Jashari-Strofci 2002:90, 
204).

28 Pro srovnání, Chorvatsko vy-
dávalo v době války na jedno-
ho vojáka ročně téměř 20 000 
USD (Žunec 1998:64). 

29 UÇK měla ve druhé polovině 
roku 1998 až 15 000 příslušní-
ků, po porážce a reorganizaci 
dosáhla na jaře 1999 počtu 
asi 20 000 (Shala 2001:347) 
v populaci čítající cca 1,8-
1,9 mil. osob (Kosovo Atlas 
2000:x; Pushka 2000:152, 
170). UÇPMB dosáhla v zimě 
2000/2001 podle reálných 
odhadů (KFOR) asi 600-700 
mužů (Churcher 2002:23-
24, pozn. 12) v populaci, 
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usnadňovalo plošné represe bez důsledného rozlišování bojovníků 
a civilistů, a to zpětně působilo jako další podnět k podpoře uÇk. 

příhodné výchozí podmínky, specifické místní předpoklady 
a vhodné příležitosti ovšem stále nevysvětlují propuknutí povstání 
širokých rozměrů. Osvětlují okolnosti, samy o sobě však nejsou pří-
činou. Jak naznačil předchozí odstavec, vysvětlení je možné hledat 
v modelu strategické interakce, v němž se hráči řídí tím, že se snaží 
předjímat kroky svých soupeřů a spojenců. Žádné ze strategických 
dilemat, s nimiž se operuje v odborné literatuře – bezpečnostní di-
lema (security dilemma	–	viz	Jervis	1978;	Posen	1993),	problém	dů-
věryhodného závazku (commitment problem	–	Fearon	1995;	Lake	–	
Rothschild 1996), informační selhání (information failure – Fearon 
1995;	Lake	–	Rothschild	1996)	ani	sázka	na	oživení	(gamble for re-
surrection –	de	Figueiredo	–	Weingast	1999;	Downs	–	Rocke	1994)	
– však plně k vysvětlení rozšíření povstání na kosovu nepostačují, 
neboť nepostihují odpovídajícím způsobem příčinné souvislosti. 

Na kosovu existovaly podmínky pro rozvoj bezpečnostního di-
lematu: ačkoli zde nepanovalo bezvládí, státní moc byla vzdálená 
a politický vliv se koncentroval v rukou pověřenců Bělehradu. Stát 
značně zúžil péči o veřejné záležitosti a část jich přenechal paralel-
ním albánským institucím. tím se v albánské komunitě, do níž stát 
zasahoval jen v určitých případech a zvnějšku, vytvořil prostor pro 
to, aby převládly kolektivní obavy – a jak bylo naznačeno výše, totéž 
platilo i pro stát. 

V tabulce č. 1 jsou seřazeny významné projevy aktivity uÇk 
(nové formy či stupňování dosavadních útoků) a aktivity policie. 
Z přehledu vysvítá, že policie pozoruhodně dlouho nijak výrazně 
nereagovala. Rychlá a důsledná reakce přišla až po bombovém aten-
tátu (je možné, že se obávala destabilizujícího účinku terorismu). 
Snaha zasáhnout proti uÇk v její hlavní oblasti, v Drenici, přišla 
až spolu se zesílením útoků uÇk a v kontextu obnovení masových 
demonstrací na kosovu. Nedůsledný postup policie však hned od 
prvního střetu ponechal po několik týdnů iniciativu v rukou uÇk. 
Snaha policie převzít koncem ledna 1998 iniciativu vyvolala lavinu 
spekulací o očekávaném zákroku širokých rozměrů a pravděpodob-
ně navodila bezpečnostní dilema.31 když se o měsíc později poli-
cie pokusila v Drenici o preemptivní úder,32 při dvojím střetnutí 
s uÇk při střelbě nevybírala mezi bojovníky a civilisty a v albánské 
veřejnosti tím potvrdila předchozí obavy. Bezprostředně po obou 
střetech následovaly masové demonstrace v kosovských městech, 
organizované studenty, ale kromě toho i demonstrace Albánců 
v západní Evropě a uSA. to umožnilo propagovat fond Vendlindja 
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která čítala kolem 60-70 tisíc 
osob (Islami 2005:247-248; 
Pushka 2000:170; Churcher 
2003:13, pozn. 6). UÇK2 
měla na vrcholu konfliktu asi 5 
– 5,5 tis. příslušníků (Grillot et 
al. 2004:20) v populaci čítající 
přes půl miliónu osob (Gaber 
a Joveska 2004:108).

30 Útok, jenž byl pro UÇK 
v pravém slova smyslu iniciač-
ní (9. 10. 1994), příznačně 
směřoval proti příslušníku srbské 
státní bezpečnosti albánské 
národnosti, Lutfimu Ajazimu, 
který jako Albánec zřejmě pro 
UÇK představoval nebezpečí: 
vyšetřoval útok proti policejní 
dodávce z 23. 5. 1993, který 
provedla ozbrojená skupina 
vedená Ademem a Hamëzem 
Jasharim. Po fúzi s guerillovou 
skupinou LPK na jaře 1994 
(není jasné, zda se tato gueril-
lová skupina již tehdy nazývala 
UÇK) se tato skupina stala fak-
ticky jádrem UÇK. 

31 Paralelní instituce kosov-
ských Albánců informovaly 
o posilování policejních sil na 
západním Kosovu a v Drenici, 
o přesunech armádních jedno-
tek na Kosovu mimo kasárna 
a o mobilizaci v Srbsku, roz-
dělování zbraní a uniforem 
civilistům a o připravenosti srb-
ských dobrovolníků-veteránů 
válek v Chorvatsku a v BaH sla-
vili z Kosova pomáhat armádě 
a policii v boji proti albánskému 
terorismu (MIRK 1998a; MIRK 
1998b; MIRK 1998c; MIRK 
1998d; MIRK 1998e).

32 První intervence zahájená 
28. 3. 1998 byla oficiálně pre-
zentována jako odpověď na 
útok UÇK na policejní hlídku, 
ovšem fakt, že se bezprostředně 
po první přestřelce do boje 
vložily obrněné transportéry, 
vrtulníky a jednotky speciální 
policie svědčí o tom, že akce 
byla předem připravena. Druhý 
zásah (5.-7. 3. 1998), mířený 
na velitele UÇK v Drenici Ade-
ma Jashariho, byl jasně preem-
ptivní.
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thërret	(Arifi	n.d.:23-29;	Petritsch	–	Kaser	–	Pichler	1999:212,214;	
Sullivan	 2004,	 s.	 165-166;	Hockenos	 2003:247),	 rychle	 zvýšit	 fi-
nanční podporu pro uÇk mezi albánskou diasporou (Hockenos 
2003:247-248,252;	Sullivan	2004:165-168).	

Tabulka 1. aktivity UÇK od jejího vzniku do počátku
povstání a reakce srbského státu 

DaTUm

aKTIVITY UÇK
a SrBSKÉHo STáTU

(reakce státu jsou
vytištěny tučně)

KonTEXT

říjen 1994 atentát uÇk na policistu

květen 1995 atentát uÇk na údajného albánského 
„špeha“

únor 1996 koordinovaný útok uÇk proti srb-
ským uprchlíkům

duben 1996 koordinovaný útok uÇk proti policii 
na čtyřech místech

spolupráce LDk a policie na potlačo-
vání demonstrací

leden 1997
bombový atentát uÇk proti srbské-
mu politikovi z kosova Radivoji pa-
povićovi 

leden 1997 likvidace pachatelů atentátu, roz-
sáhlé policejní razie 

Milošević nucen uznat vítězství opo-
zice v komunálních volbách, opozice 
zpochybnila, že atentát je dílem uÇk

leden-prosinec 
1997 politické procesy proti UÇK březen – rozkradení armádních skladů 

v Albánii

září 1997
říjen 1997

koordinovaný útok uÇk na policii na 
jedenácti místech
útoky na policejní stanice v Drenici za 
použití těžších zbraní

září-říjen – Miloševićův kandidát ne-
byl zvolen v srbských prezidentských 
volbách
říjen – demonstrace albánských stu-
dentů na kosovu, masová účast na 
pohřbu padlého příslušníka uÇk

listopad 1997

pokus zatknout jednoho z vůdců 
UÇK v Drenici (25. 11)
uÇk otevřeně napadá policii a nutí ji 
ustoupit (25., 26. 11.)

veřejné vystoupení velitelů uÇk (28. 
11.)

prosinec-leden 
1997

policie vyklízí checkpointy tři sta-
nice v Drenici v oblasti střetů
uÇk začíná místy kontrolovat silniční 
provoz v Drenici

prosinec – Miloševićův kandidát zvo-
len v srbských prezidentských volbách
prosinec - ruské zbrojní dodávky do 
Srbska

leden 1998

pokus zatknout hlavního vůdce 
UÇK v Drenici adema Jashariho, 
uvolnění silnic, zatýkání překupní-
ků zbraní 

únor 1998 v Drenici přípravy uÇk na válku informace a fámy o posilování policie 
a o vyzbrojování kosovských Srbů 

únor-březen 
1998

pokus rozprášit UÇK v Drenici (28. 
2. – 1. 3.) a zlikvidovat hlavního 
vůdce UÇK v Drenici adema Jasha-
riho (5. – 7. 3.); nevybíravé použití 
násilí 

únor-březen – Milošević jedná s pří-
padnými partnery do koaliční vlády
březen - sebeobětování Adema Jasha-
riho a jeho rodiny – finanční sbírky na 
podporu uÇk
ostré protesty západních států proti 
násilí na civilistech
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33 Např. pečením chleba (Sha-
la 2002:137).

34 Z veteránů, registrovaných 
po válce IOM, se více než 
10 000 připojilo k UÇK do 
poloviny roku 1998; přičemž 
pravděpodobně musíme při-
počíst i značný počet mrtvých 
(z cca 670 padlých jich většina 
padla až během léta a podzi-
mu, nevíme však, jaké procento 
z nich se k UÇK připojilo v prv-
ní polovině roku).

35 Počet lze odhadnout zhruba 
podle počtu a charakteru bri-
gád, které vznikaly od června 
do srpna 1998: 
V operační zóně Dukagjin 
vzniklo sedm brigád, z toho 
gjakovská měla asi 400 mužů 
(Shala 2002:32), a rugovská 
brigáda jich měla spíše sym-
bolický počet (řádově desítky). 
Celkový počet bojovníků v zóně 
byl jejím velitelem odhadován 
na 4 – 6 tisíc (včetně příslušníků 
FARK, kteří se v této zóně spo-
jili s UÇK). To by znamenalo 
v průměru 700 – 1 100 mužů 
v ostatních brigádách. V du-
kagjinské zóně, ležící v těsné 
blízkosti Albánie, však povstání 
mělo zřejmě největší odezvu 
a v zóně byl i nadbytek ručních 
zbraní. V operační zóně Shala 
působily dvě brigády, z nichž 
ortakollská byla sestavena 
z asi 500 bojovníků (Saraçi 
1999:21-25), a toto číslo mů-
žeme daleko spíše pokládat za 
běžné. V operační zóně Nero-
dimë mohlo být podle generála 
Krsmana Jeliće, velitele 243. 
obrněné brigády jugoslávské 
armády, která pokrývala dotyč-
né území, 
1 000 – 1 500 mužů ve třech 
brigádách, z nichž vitinská 
měla nízký početní stav (ICTY 
2007a: 46 867). V operační 
zóně Llap bylo v roce 1999 
přes 2000 mužů (Zejnullahu 
2001:102, 107, 109), organi-
zovaných do tří brigád (včetně 
příslušníků LKÇK, kteří se spo-
jili s UÇK), z toho ovšem 300 
působilo v podzemním hnutí 
v Prištině. Počet příslušníků bri-
gád v roce 1998, před reor-
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březen 1998
na západním kosovu přípravy uÇk 
na válku, pokusy propašovat větší 
množství zbraní na kosovo

Miloševićův režim přistupuje na zá-
padní ultimátum ohledně stažení 
speciální policie z kosova, umožnění 
přístupu mezinárodním organizacím 
do oblasti bojů, implementace doho-
dy o přístupu Albánců do školních 
a akademických objektů a zahájení 
politického dialogu s Albánci

březen 1998
pokus zatknout vůdce UÇK na zá-
padním Kosovu ramushe Haradi-
naje (24. 3.)

nacionalista Vojislav Šešelj se stává 
místopředsedou srbské vlády

březen-duben 
1998

na západním a středním kosovu pro-
puká otevřené povstání

do řad uÇk se hromadně zapojují 
dosud nezúčastněné osoby, na řadě 
míst se spontánně organizují finanční 
sbírky a nákup zbraní

 
Nato se však důvody k obavám o bezpečnost spíše omezily. Speci-

ální jednotky, které byla jádrem policejních sil při zásazích v Drenici, 
se pod mezinárodním tlakem stáhly z kosova. Následující policejní 
akce na západním kosovu 24. 3. 1998 byla skromnějších rozměrů 
a odehrála se bez civilních obětí. přesto se po skončení boje místnímu 
vůdci uÇk Ramushi Haradinajovi údajně přihlásilo na dva tisíce ža-
datelů o zbraně (Hamzaj 1999:59-60). tento bod můžeme označit za 
zlomový bod povstání: do hry aktivně, v masovém měřítku, vstupují 
osoby bez vazeb na uÇk, dosud se ozbrojeného konfliktu neúčastní-
cí. Až dosud se řady uÇk v oblasti rozšiřovaly zapojováním jednotliv-
ců, případně malých skupin o několika mužích do ilegální sítě (Shala 
2002:43, 45, 68, 78, 91, 103, 143, 147, 178). Šlo převážně o vesnické 
mladíky, první obyvatelé města Gjakovy se do uÇk přicházejí začle-
nit až koncem března 1998 (Shala 2002:31-32, 82, 126, 133). počát-
kem dubna 1998 uÇk na západním kosovu uÇk definitivně vystu-
puje z ilegality, přičemž některé události svědčí o masové mobilizaci 
veřejnosti: na stranu uÇk se veřejně postavila celá vesnice (Shala 
2002:51), do Albánie se vydala pro zbraně výprava několika stovek 
osob (Hamzaj 1999:66), lékaři-dobrovolníci organizují první polní 
ambulanci uÇk (Shala 2002:126, 135). podobné případy kolektiv-
ních akcí se dále opakují – další vesnice se stavějí na stranu uÇk, 
organizují se velké výpravy pro zbraně do Albánie a další lékaři i jiní 
civilisté spontánně podporují povstání33	 (Arifi	 n.d.:41-54;	 Elshani	
2001:36;	Molliqi	2002:71-72;	Shala	2002:56,	95,	135,	137,	154,	159;	
Shala	 2006:17-31;	 Sullivan	 2004:176-177;	 Tahiri	 2007:172-176;	
Zogaj 2003:14-15, 26). Dva měsíce poté útoku proti Haradinajovi 
již uÇk otevřeně působila ve zhruba 30 vesnicích v okolí (Hamzaj 
1999:65-66). Na počátku léta 1998, v době největší územní expanze, 
měla uÇk přes 10 – 11 000 (pozhidaev – Andzhelich 2005:21),34 na 
vrcholu bojů, počátkem podzimu 1998, na 15 000 příslušníků.35 
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ganizací a náborem nováčků 
v zimě 1998/1999, byl nejspíš 
nižší. V operační zóně Pashtriku 
působilo šest brigád, z nichž 
prizrenská a haská však měly 
podobně jako rugovská pouze 
symbolický počet mužů, na-
opak suharecká měla údajně 
1 400 – 1 500 příslušníků 
(Elshani 2001:37), to však bylo 
dáno tím, že se do ní zapojilo 
i množství Albánců odjinud, mj. 
z jihovýchodního Kosova, kde 
UÇK prakticky neměla žádné 
struktury a kde se nebojovalo 
(Zogaj 2003:35). V operační 
zóně Drenica působily 4, počet 
je však jejím velitelem Sylejma-
nem Selimim odhadován pouze 
řádově na “tisíce” (ICTY 2006: 
2076). V operační zóně Kara-
daku působil pouze symbolický 
počet cca 70 mužů (Zejnullahu 
2001:87, 154) – to může být 
vodítkem pro výše uvedené 
brigády s malým počtem osob, 
které nebyly aktivní v boji. Cel-
kem by to znamenalo 12 500 
– 16 500 mužů, střední hod-
nota spolu s cca 670 padlými 
(Myrtaj et al. 2001:22-84; Ko-
liqi 2004:335-343), kteří v na-
prosté většině padli během léta 
a podzimu, je kolem 15 000. 
Do konce roku stačila UÇK 
doplnit ztráty a zvýšit počet 
mužů na cca 16 500 (Pozhi-
daev a Andzhelich 2005:21), 
v únoru 1999 měla UÇK 
údajně 17 600 mužů (Shala 
2001:250), v březnu 1999 ko-
lem 20 000 (Shala 2001:347; 
Judah 2000:282). Po vál-
ce bylo registrováno téměř 
26 000 veteránů UÇK, někteří 
z nich však nebojovali a byli po-
uze zapsáni jako rekruti; v něk-
terých jednotkách mohl jejich 
podíl tvořit až 30% (Pozhidaev 
a Andzhelich 2005:72, p. 64). 
Připočíst musíme naopak cca 
300 dobrovolníků z USA, řá-
dově po několika desítkách, 
nanejvýš stovkách dobrovol-
níků z Albánie, Makedonie 
a jižního Srbska (soudě podle 
seznamů padlých, byl podíl 
dobrovolníků z těchto oblastí 
pouze symbolický), a celkem 
asi 1 850 padlých (Myrtaj 
et al. 2001:22-84). Celkový 
počet osob zapojených do 
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Máme tak před sebou klasický příklad kolektivní akce v „buřič-
ském systému“ (rebellious regime), kdy dochází k náhlému vzedmu-
tí účasti a prudkému růstu původně malé skupiny aktivistů (kim 
– Bearman 1997:80-85). Členové kritické masy (jednotlivci, kteří 
se akce účastnili během průkopnického období) jsou navzájem 
propojeni úzkými vztahy, jež umožňovaly získávat další „následov-
níky“ (followers): řada obyvatel sousedních vesnic, kteří byli s Ha-
radinajem v kontaktu a o bitce se dozvěděli, mu spěchala na pomoc 
(Shala 2002:45). to vyústilo ve zvýšený zájem o obecný prospěch 
a stálý nábor dalších „opozdilců“ (latecomers). 

konflikt uÇk se srbskou policií a jugoslávskou armádou během 
roku 1998 lze klasifikovat jako občanskou válku, a to právě díky 
masovému rozšíření povstání.36 k masovému šíření mohl mnohde 
přispět i nevybíravý přístup policie při potlačování povstání. Je 
pravděpodobné, že zde opět působil efekt bezpečnostního dilema-
tu: mnohé vesnice organizovaly preventivně svou obranu, včetně 
organizace finančních sbírek a výprav do Albánie pro zbraně (Arifi 
n.d.:41-54;	Hamzaj	1999.66;	Saraçi	1999:19;	Shala	2002:154-155;	
Shala	2006:21-32;	Sullivan	2004:176-177;	Zogaj	2003:24-25).	Fi-
nanční sbírky a výpravy pro zbraně jsou ukázkovým příkladem mo-
bilizace zdrojů ( Jenkins 1983:532-533). Fakt, že povstání vzniklo 
a šířilo se převážně na venkově, přitom vysvětluje, že k mobilizaci, 
a početnímu růstu uÇk nebyla nutná předem existující organiza-
ce, neboť ji suplovaly vesnické sociální sítě (Moore 1995:442-443). 
to všechno však pomáhá vysvětlit pouze další šíření povstání, nikoli 
zmíněný zlomový bod. Vážné problémy se zásobováním na venkově 
v důsledku zesílené policejní kontroly, které by přispět k tomu, aby 
se konflikt ve stylu „všechno nebo nic“ stal preferovanou strategií, se 
objevily až v květnu (Ogden 2000:120-121).

problém s důvěryhodným závazkem je možné vzít v úvahu, ač-
koli ve skutečnosti žádný oficiální závazek mezi srbskou a albánskou 
stranou neexistoval. Je však možné důvodně se domnívat, že vrchol-
ní představitelé obou stran (Slobodan Milošević a Ibrahim Rugova) 
dodržovali nepsanou dohodu, podle níž měl být albánský protest 
tolerován za předpokladu, že bude nenásilný. Úpornost, s níž Ru-
gova označoval uÇk za hru srbské tajné služby naznačuje, že v ní 
spatřoval záminku k ozbrojené intervenci (Sullivan 2004:109, 117, 
121, 132, 135) srbská strana zase podezírala Rugovu, že je s uÇk 
spojen	(Kraincanic	et	al.	2000:49-51;	Mijalkovski	1999:104-118).	
Je tudíž možné, že aktéři připisovali aktivitu uÇk skrytému záměru 
druhé strany porušit nepsaný závazek. Ačkoli Rugova ve svém od-
poru vůči válce vytrval, stínový premiér Bujar Bukoshi ozbrojený 

23. ALBÁNSKÁ POVSTÁNÍ V LETECH 1996-2001

povstání se tedy dá odhadnout 
na 28 – 29 000, pouze z Ko-
sova na 27 500. 

36 Včetně válečných ztrát (Sam-
banis 2004:829-830; Myr-
taj et al. 2001:22-84; FMFA 
2000:932-942, 978-980).
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odboj podpořil a na venkově začali s uÇk sympatizovat místní 
funkcionáři	Rugovovy	strany	LDK;	jak	UÇK	početně	rostla,	začala	
se stále více opírat o stranickou síť LDk (Loza 1998:36), která jako 
jediná z kosovskoalbánských politických stran pokrývala důkladně 
celé kosovo. to byla ovšem reakce na povstání, nikoli jeho zdroj. 
Bukoshi reaktivoval struktury stínového ministerstva obrany na jaře 
1997 a na podzim 1997 založil FARk (Hockenos 2003:257). to 
však bylo před eskalací konfliktu. Na kosovo jeho jednotky dorazily 
až	v	květnu,	měsíc	a	půl	poté,	co	zde	probíhalo	otevřené	povstání;	
povstání na určitých místech podpořily, ale nebyly původcem.

Informační selhání nepřichází zdánlivě v úvahu, protože uÇk 
a režim spolu nejednali. Můžeme ovšem tento model zkusmo apliko-
vat v přeneseném slova smyslu, neboť uÇk i srbský režim spolu ko-
munikovaly nepřímo: uÇk se snažila přimět režim ke splnění svých 
požadavků,	 ty	 však	byly	neakceptovatelné;	UÇK	přitom	blufovala	
a aby podpořila svoji pozici, snažila se vzbudit dojem, že je mnohem 
lépe organizovanou silou, než tomu ve skutečnosti bylo.37 to mohlo 
vzbudit v režimu obavu z její síly a vyvolat neadekvátní reakci. pokud 
uvážíme, že režim mohl uÇk pokládat za formaci spojenou s Rugo-
vou, sloužící k podpoře albánských požadavků (viz výše),38 pak se 
situace informačnímu selhání blíží ještě více. Albánci reprezentovaní 
Ibrahimem Rugovou vystupovali jako zastánci nenásilí, v očích srb-
ského státu však mohli skrytě připravovat povstání, a popírání spo-
jení s uÇk z jejich strany mohlo být přetvářkou. Důsledkem mohla 
být neadekvátní reakce policie. Srbský režim nicméně uÇk navzdo-
ry blufování za velkého soupeře nejspíš nepokládal, soudě podle 
toho, že se policie na přelomu února a března 1998 pokusila zničit ji 
dvěma ráznými údery, které měly rozprášit existující jednotky a smr-
tí velitele zasadit definitivní úder. už tento pokus se však setkal s vět-
ším odporem, než bylo očekáváno (kusovac 1998:32), a následující 
bezradnost policie během prvních týdnů povstání svědčí o tom, že 
na něco takového nebyla připravena (kusovac 1999). Nevybíravé 
zabíjení civilistů během zmíněných úderů proti uÇk však skutečně 
neadekvátní reakcí bylo, takže se zdá, že pro režim možná nepřed-
stavovala hrozbu uÇk jako taková, nýbrž možnost dalšího šíření 
povstání. tvrdost zákroku byla podle této interpretace motivová-
na snahou zastrašit potenciální dobrovolníky. Zní to velmi logicky, 
spirála zde však končí, protože podle bezprostřední odezvy na zá-
sah se zdá, že splnil svůj účel. Místní obyvatelé byli zastrašeni, zbylí 
bojovníci uÇk v Drenici dezorientováni (Myrtaj et al. 2003:103). 
Jashariho smrt přivádí na kosovo další členy uÇk pobývající dosud 
v zahraničí (Myrtaj et al. 2003:102), avšak ne další dobrovolníky 
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37 První prohlášení UÇK ozna-
čila jako sedmé, aby vzbudila 
dojem, že je organizací existu-
jící déle; ve svých prohlášeních 
před otevřeným povstáním 
hovořila o „zónách“ a „pod-
zónách“ (Elshani 2003:37, 
53, 71, 82, 104, 117, 118, 
186), aby vzbudila dojem, že 
je schopna efektivně pokrývat 
celé území obývané Albánci, 
aniž by však byla takto vnitřně 
organizována. UÇK v tomto 
směru také pomohla náhoda 
při jejím prvním koordinova-
ném útoku proti policii na ně-
kolika místech současně (22. 
4. 1996), který proběhl den 
po vraždě Albánce v Prištině. 
Vražda vyvolala následující 
rozsáhlé demonstrace a večer 
přišly útoky UÇK; ta pláno-
vala útoky asi měsíc předem 
(Zejnullahu 2001:38-39), díky 
náhodné časové souvislosti 
s vraždou však vzbudila dojem, 
že je schopna koordinovaně 
zasáhnout kdekoli na Kosovu 
do 24 hodin.

38 Ostatně, jak uvádí Cetiny-
an, problémy důvěryhodného 
závazku v jádru bývají infor-
mačními selháními (Cetinyan 
2002:648, pozn. 12).
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přímo na kosovu. V sousedství Drenice sice vznikají dvě nové jed-
notky	(Krasniqi	2002:36,	141;	Zogaj	2003:23-24),	jež	sice	sehrály	
významnou roli v organizaci povstání, ale až později, díky masové-
mu přílivu dobrovolníků, který nastal po policejním zásahu proti 
Haradinajovi – zatím šlo o špatně vyzbrojené ilegální skupinky osob. 
Masové šíření povstání mělo jinou bezprostřední příčinu. 

Nabízí se ještě další strategické dilema. pokud policie předpo-
kládala snadné vítězství nad uÇk, můžeme v souvislosti s Milo-
ševićem uvažovat o sázce na oživení, tím spíše, že Srbsko v době 
jeho vlády nebylo ani demokratickým, ani autoritativním státem, 
a vůdci podobných semi-represivních režimů bývají k takovéto stra-
tegii	nejnáchylnější	(Snyder	–	Mansfield	2002:304-305;	Goemans	
2000:41-47). Milošević musel v roce 1997 uvolnit funkci srbského 
prezidenta a stát se prezidentem jugoslávským, jen těsně a za cenu 
volebních machinací však dosáhl zvolení svého kandidáta do pre-
zidentského křesla v Srbsku, základně své politické moci. Srbská 
radikální strana, jejímuž předsedovi Šešeljovi jen těsně uniklo vítěz-
ství, se netajila tím, že jejich cílem je Miloševićův odchod ze srb-
ské a jugoslávské politické scény (Thomas 1999:349-350, 352-353, 
392-393). Milošević byl nakonec nucen v Srbsku přistoupit na 
vládní koalici s radikály. to ukazuje, že byl pod tlakem boje o moc 
– a režimní represe proti nezávislým médiím, jejichž zpravodajství 
o policejních zásazích proti uÇk na přelomu února a března 1998 
hodnotil režim jako nevlastenecké (Thomas 1999:413), zase ukazu-
jí, jakou důležitost přikládal úspěšné prezentaci radikálního zásahu 
proti uÇk. příčinná souvislost se ovšem podobně jako v předcho-
zích případech vytrácí, neboť povstání se nerozšířilo díky eskalaci 
ozbrojených akcí režimu, nýbrž po jejich utlumení: Milošević totiž 
v mezidobí mezi zásahy proti Jasharimu a Haradinajovi pod dip-
lomatickým tlakem Západu přistoupil na stažení speciální policie 
(Krieger	2001:121-124;	Švarm	1998:18-19).

I teorie, které propuknutí etnického konfliktu nevysvětlují pri-
márně stratgeickým dilematem, nýbrž podněty a příležitostmi pro 
vzbouřence a jejich schopností je využít („nestrategické“), operují 
se strategickou interakcí mezi aktéry. Ústředním prvkem této in-
terakce je charakter státních represí. Ačkoli se jednotliví autoři roz-
cházejí v tom, jak represe ovlivňují přechod od protestu k povstání, 
možná syntéza poukazuje na zvýšenou pravděpodobnost povstání 
v případě, že represe reagují na kroky vzbouřenců, místo aby byly 
preemptivní, jsou nevybíravé a nikoli cílené, a probíhají v situaci 
politické exkluze (O’Connel 2008). poslední bod v případě kosova 
platí, sám o sobě však nestačí. povstání se nezačalo šířit po prvních, 
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značně nevybíravých represivních zásazích v Drenici, vrcholících 
pobitím rodiny místního velitele Adema Jashariho v prekazu (5. – 7. 
3.), nýbrž po následujícím zákroku proti Ramushi Haradinajovi (24. 
3.),39 který byl v podstatě cílený na příslušníky uÇk, a po stažení 
speciálních policejních jednotek. Shodou okolností se v tentýž den, 
kdy probíhala přestřelka mezi policií a Haradinajovou bojůvkou, 
se místopředsedou srbské vlády stal Vojislav Šešelj známý tvrdým 
postojem vůči Albáncům ( Judah 2000:151-152). Mezi Albánci re-
zonovala zvláště jeho podpora vysídlení části Albánců a kolonizace 
kosova Srby, která byla ohlášena již léta předtím, ale v praxi se téměř 
nerealizovala;	Šešeljovo	zapojení	do	vlády	mohlo	být	chápáno	jako	
znamení, že realizace je blízko (Islami 2005:322-337). Je však otáz-
kou, zda to k vysvětlení stačí. 

racionální volba

k pochopení dynamiky povstání je nezbytné určit, kdo byli čini-
telé daného strategického dilematu. Na jedné straně byl nepochybně 
činitelem srbský (jugoslávský) stát v čele s Miloševićem, reprezento-
vaný na kosovu především policií. Dalším činitelem, avšak na rozdíl 
od situace koncem 80. let 20. století méně významným, byli kosovští 
Srbové, kteří v lednu a v březnu 1998 demonstrovali za tvrdý po-
stup proti „teroristům“ a proti politickým ústupkům vůči Albáncům. 
Rozsah nové mobilizace kosovských Srbů zaskočila albánské vůdce 
a síla podpory rektora prištinské univerzity Radivoje papoviće (kte-
rý se sám o rok dříve stal málem obětí atentátu uÇk) stavějícího se 
proti politickým ústupkům vůči Albáncům dokládá značnou názo-
rovou homogenitu (Thomas 1999:408). přímá interakce mezi míst-
ními Srby a Albánci však nemá pro vznik povstání valný vliv: pokud 
se např. srbští demonstranti střetli s Albánci, bylo v oblastech, kde 
uÇk nepůsobila, a naopak začali opouštět západní kosovo, když se 
tam začali hromadně hlásit albánští dobrovolníci pro uÇk (kosovo 
Chronology 1999:7, 13).

Na albánské straně byla protějškem policie uÇk. Údajný počet 
jejích členů přes 2 000 (Islami 2001:136) může být hodnověrný, ne-
šlo však pouze o bojovníky, a ani všichni bojovníci nebyli na kosovu 
(mnozí byli v emigraci). uÇk jako ilegální organizace jednala nezá-
visle na většině ostatních Albánců, a nebyla tudíž jediným činitelem. 
Během let 1996 a 1997, kdy se uÇk stala veřejně známou, se však 
v atmosféře změněné mezinárodní situace – byly poraženy srbské 
armády v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině, ta druhá za rozhod-
ujícího přispění NAtO – se však vytvořila masa tichých stoupenců 

FILIP TESAŘ 23.

39 Všichni dobrovolníci, kteří 
v pozdějších rozhovorech uvá-
děli, že podnětem k zapojení 
se do UÇK pro ně byly zásahy 
v Drenici, se připojili teprve po 
přestřelce s Haradinajem (Sha-
la 2002:31, 63, 85, 128, 135, 
169).
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uÇk (Elshani 2003:204),40 která byla pro vyvolání povstání roz-
hodující. Ani ta však nebyla homogenní. poválečná registrace vete-
ránů uÇk ukázala, že 60 % mužských veteránů bylo mladších 29 let 
(pozhidaev – Andzhelich 2005:19), což se blíží průměrnému věku 
vstupu do albánských mužů na kosovu do manželství.41 Zhruba 
polovina veteránů byla ženatá a polovina svobodná, z nichž pouze 
6,7 % bylo starších 29 let (pozhidaev – Andzhelich 2005:20). Mů-
žeme předpokládat, že mezi potenciálními stoupenci uÇk existo-
valy dvě základní skupiny, které reprezentovaly dva činitele – ačkoli 
mezi nimi pravděpodobně nelze vést ostrou hranici (viz Sullivan 
2004:127) – ti spíše mladší, svobodní a ti spíše starší, ženatí. 

V rámci první skupiny měli zvláštní pozici studenti: ti po 5 le-
tech obnovili na kosovu proti vůli stínového prezidenta Rugovy 
demonstrace v říjnu 1997 demonstrace a navázali kontakt s uÇk 
v Drenici.42 Aktivní studenti mohli tvořit kolem 4 % dospělých al-
bánských	mužů	v	produktivním	věku	na	Kosovu	(Clark	2000:101;	
La Cava et al. 2000:7-10), přitom však tvořili kolem 8-10 % vete-
ránů (pozhidaev – Andzhelich 2005:20) a nejméně 12 % padlých 
(Myrtaj	 et	 al.	 2001:22-84;	 Koliqi	 2004:29-332).	 Naproti	 tomu	
lidé s vyšším vzděláním tvořili kolem 12 % kosovských mužů (La 
Cava et al. 2000:16), ale jen 6 % veteránů (pozhidaev – Andzhelich 
2005:20)	a	jen	necelé	procento	padlých	(Myrtaj	et	al.	2001:22-84;	
Koliqi	2004:38).	To	vypovídá	o	tom,	že	lidé,	kteří	zvolili	vzdělávání	
jako životní strategii, zaujali k povstání odlišný přístup v závislosti 
na životní etapě.

Ačkoli přesné údaje o příslušnících jednotek uÇk v době povstání 
nejsou k dispozici, dostupné údaje hovoří rovněž ve prospěch roz-
dělení na uvedené dvě skupiny. průměrný věk mužstva ve zvláštním 
komandu 111. brigády uÇk („první“ ze všech, symbolicky nazvané 
po Ademu Jasharim) byl 24 let (tahiri 2007:145-148).43 podobné 
intervenční jednotky působily u většiny brigád. Mnozí z mladíků, 
kteří se připojovali k uÇk na počátku povstání jako dobrovolní-
ci, bojovali na více frontách, zatímco starší spíše jen při obraně své 
vesnice (Shala 2002:38, 95, 112, 114, 123, 133, 150, 154, 161, 164, 
167), ve stacionárních jednotkách. také v místních štábech obsazo-
vali funkce spíše starší – a můžeme předpokládat, že zatímco mladíci 
převažovali v přímém boji, starší naopak v organizaci boje. 

Do zásobování zbraněmi, což bylo markantním projevem kolek-
tivních akcí ve vesnicích kolem Gjakovy, jenž symbolicky označo-
val započetí povstání, byli samozřejmě zapojeni i svobodní mladíci, 
avšak celý proces, který začínal rozhodnutím opatřit zbraně, závisel 
na	 vesnických	 radách;	 tyto	 rady	 byly	 doménou	 starších	 ženatých	
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40 Novinářská anketa provede-
ná v listopadu 1997 mezi 465 
kosovskými Albánci ukázala 
velkou pasivní podporu UÇK. 
Anketa pochopitelně neměla 
charakter seriózního sociolo-
gického průzkumu, vzorek 465 
osob je poměrně velký a počet 
pozitivních odpovědí výrazný: 
290; tj. 62,4 % odpovědělo, 
že v případě eskalace situa-
ce na Kosovu by byli ochotni 
stát se členem UÇK (Elshani 
2003:204).

41 Průměrný věk vstupu albán-
ských mužů do manželství od 
druhé světové války průběžně 
stoupal, přičemž v roce 
1986 činil 27,9 roku (Push-
ka 2000:216). V roce 2006 
činil průměrný věk vstupu do 
manželství 28,6 roku, přičemž 
v případě mužů byl vyšší (SOK 
2007:7; SOK 2008:38). 

42 Na základě rozhovoru s čle-
nem vedení albánské Nezávislé 
unie studentů Ardianem Kastra-
tim v únoru 1998 v Prištině.

43 Nepočítaje v to 2 z 90 
mužů, narozené v roce 1905, 
kteří však byli spíše než co 
jiného čestnými příslušníky jed-
notky. 
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mužů, neboť věk a manželský status byly důležitými prvky v tradič-
ní	společenské	hierarchii	(Đurić	1998:112-113;	Backer	2003:219).	
Nepřímým dokladem pro to, že kolektivní rozhodování o zapojení 
do povstání řídily vesnické rady, je opačný proces než vyzbrojování: 
na podzim 1998, když byla společnou ofenzívou armády a policie 
uÇk poražena a dobyty vesnice, které představovaly hlavní základ-
ny, řada vesnic v oblasti Gjakovy organizovaně odevzdávala zbraně 
policii (Mijalkovski 1999:248-251). Zbraně nebyly odevzdávány 
v režii místních struktur uÇk, takže se můžeme domnívat, že v po-
zadí stály vesnické rady. Jak vyzbrojování, tak odevzdávání zbraní 
bylo pravděpodobně projevem racionální volby a zrcadlilo odhad 
možných rizik. 

Rodinný stav není jen společenským a generačním dělítkem, 
znamená důležitý rozdíl právě ohledně váhy možných rizik. to bylo 
patrné zvláště ve městech. k uÇk bylo možné připojit se pouze od-
chodem na venkov, což však znamenalo zanechat rodinu v místě byd-
liště jako možné rukojmí44 (na opačném pólu stáli emigranti, kteří se 
o své rodiny museli obávat jen málo nebo vůbec). Ve městech také 
můžeme předpokládat vyšší životní úroveň, což mohlo možná rizika 
dále posílit. panující politická situace ohrožovala životní standard 
a mohla působit frustraci, ale rizika, která z ní plynula, byla men-
ší a předvídatelnější než v případě povstání. Relativní stabilitu však 
pravděpodobně dlouho volili rovněž obyvatelé vesnic, jejichž odpo-
vědí na růst chudoby bylo posilování rodinné soudržnosti (La Cava 
et	 al.	 2000:31-32,	 41;	ESI	 2006:12-16).	To	pomáhalo	 vyrovnávat	
ztráty a zvyšovat předvídatelnost, a tak ačkoli mohla být policie vní-
mána jako nepřítel, z hlediska racionální volby byl přímý konflikt s ní 
nežádoucí (srov. Lichbach 1990). Na druhou stranu však tato strate-
gie upevňovala etnickou kategorizaci: proces, který nabyl na význa-
mu na přelomu 80. a 90. let 20. století (viz Duizings 2000:71-76), 
a posilovala sociální sítě, takže ve dvou ohledech (adresnost a efek-
tivita) připravovala terén pro mikromobilizaci v případě povstání 
(Moore – Jaggers 1990:22-26). to samo o sobě samozřejmě nebylo 
příčinou povstání, pro jeho úspěch však bylo klíčové získání existu-
jících vesnických sociálních sítí, reprezentovaných hlavně ženatými 
muži, kteří většinou zvažovali možná rizika jinak než mladíci zapoj-
ující se individuálně do ilegální sítě uÇk. přijetí uÇk představiteli 
vesnické komunity znamenalo nejen vystoupení z ilegality (Shala 
2002:51), ale také cestu dalšího šíření, poněvadž další vesnice tento 
vzor, jakmile byl veřejný, začaly napodobovat, případně se emisaři 
z vesnic, kde uÇk již veřejně působila, vydávali organizovat přísluš-
né struktury do dalších (Shala 2002:56, 95).

FILIP TESAŘ 23.

44 Soudě podle seznamů pad-
lých a raněných, začali se oby-
vatelé měst (kromě Gjakovy) 
se do UÇK zapojovat později, 
často během zimní reorganiza-
ce 1998/1999, kdy mezi UÇK 
a srbskými silami panovalo 
příměří – ne zcela dodržova-
né, avšak vylučující v zásadě 
rozsáhlé vojenské akce – a po-
tom během války s NATO, 
kdy plošné represe dopadly 
i na obyvatele měst (Myrtaj 
et al. 2001:22-84; Gashi 
2006:476-490). Do povstání 
se tedy zapojovali hlavně 
v době, kdy nehrozily výrazné 
represe, a v době, kdy byly 
represe náhodné – všeobecně 
tehdy, když účast nehrozila ne-
úměrným zvýšením rizika.
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Můžeme se vrátit zpět k problému důvěryhodného závazku: je 
pravděpodobné, že tichá dohoda o toleranci neexistovala jen na nej-
vyšší úrovni (tolerance stínových struktur „Republiky kosovo“ s vý-
jimkou ozbrojených), ale i na úrovni místní, kdy se týkala nezasaho-
vání do komunitných záležitostí ze strany policie. policie na druhou 
stranu vyžadovala spolupráci.45 V případech, kdy došlo k ozbroje-
nému útoku, samozřejmě policie podnikala plošné razie spojené 
s hledáním pachatelů, nikdy však nepřišel ani náznak kolektivního 
ozbrojeného odporu. Zlom tedy pravděpodobně přišel s plošným 
zabíjením nezúčastněných civilistů při prvním zásadu v Drenici 
v únoru 1998 ( Judah 2000:139). to mohlo být interpretováno jako 
zásadní změna v přístupu policie, neboť dodržování nepsané doho-
dy už nezaručovalo ochranu. 

povstání však zůstávalo vysoce rizikovou strategií, dokud se ne-
změnil přístup mezinárodního společenství. Zatímco těsně před zá-
sahy v Drenici navštívil kosovo zmocněnec amerického prezidenta 
a	 UÇK	 odsoudil	 jako	 teroristickou	 organizaci	 ( Judah	 2000:138;	
Petritch	 –	 Kaser	 –	 Pichler	 1999:211;	 Thomas	 1999:405-406),	
březnovým zásahům předcházelo splnění ultimáta o stažení speci-
ální policie z kosova. Jakkoli bylo toto stažení zpochybňováno,46 
bylo svědectvím o tom, že se režim podvoluje západnímu tlaku. 
Vliv zahraničních faktorů bývá často přehlížen, ačkoli je potřeba 
vnímat je v rámci strategické interakce jako další činitel (Cetinyan 
2002:647-648, 668). postup třetího hráče je v uvažování rovněž 
předjímán, a v tomto případě byl Západ (NAtO, uSA, Eu) díky 
předchozí intervenci NAtO v Bosně a Hercegovině vnímán jistě 
jako významný činitel. Rugova se od počátku 90. let zasazoval o ne-
násilný postup a argumentoval nemožností měřit své síly se Srbskem 
v ozbrojené konfrontaci. toto stanovisko si získalo masovou pod-
poru,47 avšak v souvislosti s bleskovými porážkami srbských armád 
v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině v roce 1995 ztratilo na pře-
svědčivosti, a naopak nabídlo příklady toho, že nezávislost je nutné 
vybojovat se zbraní v ruce (po roce 1995 je doložena potenciální 
masa tichých stoupenců). Haradinaj se navíc na rozdíl od Jashariho 
ubránil, což mohlo být vyloženo jako znamení, že srbským silám je 
možné odolat i na kosovu. 

Otevřené povstání širokých rozměrů tedy na kosovu pravděpo-
dobně vypuklo v kombinaci více strategických dilemat. Eskalace 
konfliktu ze srbské strany, podložená Miloševićovou sázkou na ožive-
ní, umožnila díky efektu bezpečnostního dilematu uÇk získávat fi-
nanční podporu. Ačkoli v šíření ilegální organizace uÇk hráli velkou 
roli	mladíci	(Hamzaj	1999:9-11;	Zejnullahu	2001:14-15),	přičemž	

23. ALBÁNSKÁ POVSTÁNÍ V LETECH 1996-2001

45 Podle českého antropologa 
Radana Haluzíka, jenž Kosovo 
navštívil v září 1997, se při náv-
štěvách albánských vesnic stře-
távaly tradiční normy poskytnutí 
pohostinství s tichými závazky 
vůči policii, zahrnující i hlášení 
pohybu cizinců. 

46 Příslušníci speciálních jedno-
tek mohli mít oblečeny uniformy 
běžné policie, a albánské zdro-
je tvrdily, že se speciální policie 
účastnila i zásahu proti Haradi-
najovi (Švarm 1998:18-19).

47 Petice ‘Za demokracii, proti 
násilí’, kterou Rugova podpořil 
a pomáhal ji rozšiřovat, podep-
salo v roce 1990 na 400 000 
lidí (Clark 2000:57).
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jejich rodiny o tom ani nemuseli vědět (Sullivan 2004:108-109), klí-
čovým činitelem pro masové zapojení a územní expanzi byla vrstva 
starších ženatých venkovských mužů, organizovaných v tradičních 
sociálních sítích. pro ty znamenalo náhodné zacílení represí poru-
šení důvěryhodného závazku a zvýšení rizika pro dosavadní strategii 
(tj. tichou dohodu s režimem), pohnutkou pro zapojení do povstání 
však byl až vstup zahraničního činitele na scénu, což bylo možné vy-
ložit jako snížení rizika pro alternativní strategii – povstání. 

relativní deprivace

Vypuknutí povstání v jižním Srbsku je jasným příkladem bezpeč-
nostního dilematu: od jara 1999 působila v oblasti vesnice Dobro-
sin bojůvka Shefçeta Hasaniho, která v době války s NAtO útočila 
na policii. po skončení války následovala militarizace oblasti, která 
vyvrcholila v zimě, kdy neznámí útočníci napadli policejní stanici 
v preševu a armádní kasárna v Bujanovci. V lednu se policie pokusila 
rozbít Hasaniho bojůvku, namísto toho však při akci zastřelila dva 
nezúčastněné vesničany. V mezidobí mezi jejich smrtí a pohřbem se 
spontánně zorganizovala skupina několika desítek mužů, zčásti ve-
teránů uÇk, která na pohřbu obou zabitých vystoupila z ilegality 
pod jménem uÇpMB a udělala z Dobrosinu svoji základnu (Latifi 
2006:194-197,	224;	Ryan	2007:285).	Situace	v	Makedonii	však	byla	
odlišná. Od konce roku 1997 tu sice proběhla řada sporadických úto-
ků proti policii, nelze však hovořit o militarizaci oblasti, kde povstání 
vypuklo. Dále, povstalci udělali z pohraniční vesnice tanushë svoji 
základnu již před prvním střetem s makedonskými silami. konečně, 
ačkoli makedonská strana reagovala povoláním speciálních jedno-
tek, přepustila během tohoto střetu vytlačení povstalců z Makedo-
nie mezinárodním silám kFOR. Aplikace jakéhokoli strategického 
dilematu je zde obtížná. Je proto nutné uvažovat jiným směrem. 

I přes výhrady, že teorie, které nepracují s vzájemnou závislos-
tí nejméně dvou nezávislých, navzájem se ovlivňujících příčinných 
činitelů, propuknutí povstání sice dobře popisují, ale nevysvětlují 
(Öberg 2000:13), nelze tyto teorie („nestrategické“) pouštět ze zře-
tele. Nejvýznamnější z těchto teorií, jež inkorporovala i teorii kolek-
tivní	akce	a	racionální	volby,	pracuje	s	relativní	deprivací	(Gurr	1970;	
Gurr	–	Moore	1997;	Lichbach	–	Gurr	1981).	Nejpodrobnější	model	
pro etnickou mobilizaci, která vytváří podmínky pro konflikt (z po-
tenciálního konfliktu dělá pravděpodobný), vycházející z relativní 
deprivace, stanovuje pět podmínek: 1. počáteční změny v rovnováze 
moci, 2. spouštěcí (tipping) události, 3. vedení, 4. organizace a zdro-
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je, 5. zahraniční prvek (tellis – Szayna – Winnenfeld 2000:42-52). 
Musíme přitom odlišovat mobilizaci pro nenásilný protest, která na 
kosovu, v jižním Srbsku i v Makedonii proběhla dříve, od mobiliza-
ce k povstání, neboť vzhledem k míře možných rizik jde z hlediska 
racionální volby o odlišné situace.48 

Jak už bylo řečeno, v případě kosova se o subjektivně vníma-
nou změnu v rovnováze moci přičinily porážky srbských armád 
v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. podobný efekt se jistě pro-
jevil i v jižním Srbsku a v Makedonii po kapitulaci Srbů v roce 1999, 
v Makedonii byl dále zesílen úspěchy uÇpMB (Balalovska – Silj – 
Zucconi 2002:12-13). V jižním Srbsku byl navíc zvýrazněn vytvoře-
ním demilitarizované zóny, kam neměla přístup armáda, nýbrž jen 
policie vyzbrojená lehkými zbraněmi.49 Sled spouštěcích událostí 
byl pravděpodobně komplikovanější v případě kosova než v dal-
ších dvou oblastech: první událostí mohla být mírová konference 
o Bosně a Hercegovině, která ponechala kosovo vnitřní záležitostí 
Srbska, resp. srbsko-černohorské Jugoslávie (Sullivan 2004:90-92, 
102), další událostí byl kolaps armády a vyrabování skladišť zbraní 
v sousední Albánii (Sullivan 2004:125-126), a konečně pokus srbské 
policie zatknout jednoho z místních vůdců uÇk, Abedina Rexhu, 
v drenické vesnici Vojnik v listopadu 1997 (Sullivan 2004:149-151). 
V jižním Srbsku byly takovými událostmi dislokace vojáků a poli-
cistů, včetně speciálních policejních jednotek, stažených z kosova 
(Ryan 2007:285), uzavření hranice s kosovem (Latifi 2006:195), 
a konečně zabití dvou místních Albánců srbskou policií ve vsi Dob-
rosin (Latifi 2006:196-197, 224). V Makedonii bylo důležitým im-
pulsem pravděpodobně demarkace srbsko-makedonské hranice, 
která hrozila ztrátou snadného přístupu na kosovo, kam mnohé 
pohraniční obce přirozeně gravitovaly (Balalovska – Silj – Zucco-
ni 2002:13). Guerilly měly ve všech případech jasné vůdce: uÇk 
v první fázi (1995-1997) Zahira pajazitiho, poté bratry Adema a Ha-
mëze	Jashariho,	UÇPMB	bratry	Shefqeta	a	 Jonuze	Musliu,	UÇK2	
schopného politického vůdce Ali Ahmetiho a posléze, od roku 
2001, i vojenského – Gëzima Ostreniho. Strukturu ilegální organiza-
ce uÇk upevnil pajaziti, struktura uÇpMB a ještě více uÇk2 byla 
inspirována	vojenskou	strukturou	pozdní	UÇK;	na	jejich	budování	
se ostatně podíleli bývalí členové uÇk. uÇk měla od roku 1997 
možnost získávat zbraně v Albánii, a třebaže finanční zdroje nebyly 
velké, na vyzbrojení omezené guerillové organizace stačily. uÇpMB 
i uÇk2 mohly těžit ze zásob zbraní, které byly ukryty po rozpuštění 
uÇk, uÇk2 navíc disponovala vlastní fundraisingovou sítí. uÇk 
měla v Albánii po roce 1997 bezpečné útočiště, podobně jako druhé 
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48 O mobilizaci k protestu 
svědčí bojkot sčítání obyva-
telstva Albánci na Kosovu, ve 
dvou okresech v jižním Srbsku 
a v devíti okresech v Makedonii 
v roce 1991, organizace refe-
rend o nezávislosti na Kosovu 
(1991), a o autonomii v jižním 
Srbsku (1992) a v Makedonii 
(1992), bojkot voleb ze strany 
kosovských (1990-1999) a ji-
hosrbských Albánců (1990), 
bojkot referenda o nezávislosti 
Albánci v Makedonii (1991), 
paralelní volby na Kosovu 
(1992, 1998), paralelní výběr 
daní na Kosovu (1991-1999), 
podpora paralelního školství 
na Kosovu (1991-1999) a pa-
ralelní univerzity v Makedonii 
(1994-2001), masové demon-
strace na Kosovu (1988, 1989, 
1990, 1996, 1997, 1998), 
a v Makedonii (1990, 1992, 
1997, 1998, 2000) a generál-
ní stávka na Kosovu (1990).

49 Půjdeme-li ještě dále do 
minulosti, pak první výraznou 
změnou rovnováhy byla vynu-
cená změna v kosovské ústavě 
v březnu 1989, po níž za ně-
kolik dní následoval vznik první 
ozbrojené albánské podzemní 
organizace, která se později 
začala nazývat ’Llapská četa’, 
vlastní předchůdce UÇK. Další 
změnou byl rozpad Jugoslá-
vie během roku 1991. Změ-
nou v rovnováze a současně 
spouštěcí událostí byl také 
neúspěšný pokus srbské poli-
cie zatknout v prosinci 1991 
Adema Jashariho v Prekazu, 
který vyústil v přestřelku; po té 
už policie až do roku 1998 
do vesnice nevstoupila (Çitaku 
2003:42-49). 
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dvě formace na kosovu. Situace tedy splňovala podmínky pravdě-
podobného konfliktu. 

pravděpodobnost nemusí znamenat jistotu, že konflikt skutečně 
propukne, ačkoli podle tzv. hypotézy uskutečnitelnosti (feasibility 
hypothesis) povstání propuká vždy, když je z materiálního hlediska 
uskutečnitelné	 (Collier	 –	Hoeffler	 –	 Rohner	 2006:4-5).	Můžeme	
se tázat, nakolik pouhé splnění podmínek pro násilnou mobilizaci 
mohlo vést k povstání i bez strategické interakce – ani na kosovu 
nepropuklo povstání až v dubnu 1998, tehdy se pouze stalo maso-
vým. pomineme-li drobné přestřelky a soustředíme-li se na gueril-
lové hnutí, pak od roku 1996 působila na kosovu guerilla střední 
intenzity: měla méně než tisíc bojovníků, útočila více než šestkrát 
za rok na velké části území obývaného kosovskými Albánci (MAR 
2005:90-91), což je pátý stupeň na nejpoužívanější škále povstání. 
Od konce listopadu 1997 pak asi 100-200 bojovníků uÇk50 účinně 
ovládalo malé území v Drenici o rozloze kolem 100 km2 (Çitaku 
2003:80, 83) s cca 20 000 obyvateli. uÇpMB rozvinula guerillu 
střední intenzity během roku 2000, uÇk2 během roku 2001 gueril-
lu vysoké intenzity. Obě formace rovněž účinně ovládly určité území, 
zpočátku jednu vesnici, od listopadu 2000 začala uÇpMB expan-
dovat a jejích cca 700 bojovníků postupně ovládlo území o rozloze 
cca 150 km2 (Davis 2002:18) s asi 12 000 obyvateli. uÇk2 zprvu 
dočasně ovládla jednu vesnici, postupně však jejích cca 5 000 bo-
jovníků ovládlo oblast o rozloze zhruba 400 km2 (Balalovska – Silj 
– Zucconi 2002:31-32) s asi 60 000 obyvateli.51 počet bojovníků či-
nil kolem 0,5-1 % obyvatelstva v Drenici, což už lze pokládat za vý-
znamný	rozsah	mobilizace;	6	%	v	jižním	Srbsku,	resp.	8	%	v	severní	
Makedonii nepochybně odráží lepší finanční zdroje a dostupnost 
zbraní pro tamní guerilly. Jiný ukazatel, počet bojovníků v poměru 
k rozloze ovládaného území, odráží vliv dalšího faktoru. V Drenici 
tento poměr činil 1-2 bojovníky na km2, zatímco v demilitarizované 
zóně v jižním Srbsku kolem 5 bojovníků na km2 a v severní Make-
donii dokonce přes 12 bojovníků na km2. kromě toho, že jihosrbská 
a makedonská bojiště byla strategicky výhodnější (šlo o horské ob-
lasti, přímo navazující na případné útočiště na kosovu), důležitý roz-
díl v situaci spočíval v možnostech a přístupu policie. Z části území 
v Drenici byla policie vytlačena v konfliktu s povstalci. Z demilitari-
zované zóny v jižním Srbsku rovněž, zde však nesměla používat těžké 
zbraně. Ze severního pohraničí v Makedonii policie některé oblasti 
s ohledem na mezinárodní mínění a ve snaze vyhnout se obětem, 
zvláště civilním, sama vyklízela,52 a při ofenzívách dávala povstalcům 
možnost ustoupit (Balalovska – Silj – Zucconi 2002:22-23, 31-32, 
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50 Sylejman Selimi uvedl jako 
svědek v procesu s Fatmirem 
Limajem před ICTY, že v květnu 
1998 se ujal velení operační 
zóny Drenica s 200-300 muži 
s tím, že poté začal počet strmě 
růst, viz (ICTY 2006: 2076). Bit-
ky u Llaushy v listopadu 1998, 
díky níž UÇK ovládla příslušné 
území, se účastnilo asi 80 mužů 
(Çitaku 2003, s. 75), což ovšem 
nebyli všichni bojovníci UÇK 
z Drenice. Během března (kdy 
policie dostala území víceméně 
zpět pod svou kontrolu) a dub-
na počet bojovníků v Drenici 
rostl, ale nejspíš jen omezeně 
(Gashi 2002:23, 42; Myrtaj et 
al. 2003:102-103), a ofenzívní 
akce většího rozsahu zde UÇK 
obnovila až počátkem května 
(Myrtaj et al. 2003:103). Sy-
lejman Selimi uvedl jako svědek 
v procesu s Fatmirem Limajem 
před ICTY, že v květnu 1998 
se ujal velení operační zóny 
Drenica s 200-300 muži s tím, 
že poté začal počet strmě růst 
(ICTY 2006: 2076). 

51 Nepočítaje dočasné ob-
sazení Haraçinë. Při odhadech 
obyvatelstva ovládaného úze-
mí vycházím ze sčítání v roce 
1991 pro Kosovo a sčítání 
v roce 2002 pro jižní Srbsko 
a Makedonii. 

52 Uvedl to makedonský po-
licejní šéf generál Risto Ga-
levski jako svědek před ICTY 
v procesu s Ljube Boškoskim 
a Johanem Tarčulovskim (ICTY 
2007b:3735).
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33). Na kosovu povstaleckému území hrozily represe, v jižním Srb-
sku byly represe méně pravděpodobné, a v Makedonii vláda sama 
dávala najevo, že se chce represím vyhnout. tyto vlivy očividně ov-
livnily rozsah mobilizace do povstaleckých formací.

Hovoříme-li o území ovládaném guerillou, dotýkáme se pod-
statného bodu. Zdá se, že guerilla se po splnění nezbytných pod-
mínek objevila vždy tam, kde existovalo bezpečnostní vakuum. 
Několik vesnic v Drenici bylo po léta pro srbskou policii „no-go“ 
zónami: jmenovitě prekaz, kam policisté nevstoupili od konce roku 
1991 do počátku roku 1998 a kde měla uÇk dokonce od roku 
1992 dvě výcvikové střelnice (Çitaku 2003:65-66), a dále Llaushë 
a Vojnik, kam se policie pokusila vstoupit až v listopadu 1997, ale 
ve dvou střetnutích s uÇk musela ustoupit, načež opustila chec-
kpointy	v	oblasti	a	vyklidila	tři	stanice	(Çitaku	2003:69-85;	Sullivan	
2004:151).53 Znamená to, že guerilla měla od počátku k dispozici 
určité území jako předpolí, které dále rozšiřovala. O demilitarizova-
né zóně v jižním Srbsku byla již řeč na několika místech – i zde exis-
tovala mezera v bezpečnostním systému státu. Severní hranice Ma-
kedonie s kosovem byla do roku 1999 střežena mírovou misí OSN. 
po skončení mise však na hranici nebyla rozmístěna makedonská 
armáda, a některá sporná území, jmenovitě vesnice tanushë, která 
se v únoru 2001 stala prvním epicentrem povstání, se díky nedo-
končenému vymezení hranic stala územím nikoho (Balalovska – 
Silj – Zucconi 2002:13-14). 

Ve všech případech – Drenica, horské oblasti jižního Srbska a se-
verní Makedonie – šlo o území, kde byla ekonomická deprivace i po-
litická diskriminace (ta byla v případě Makedonie nižší),54 takže zde 
existovaly vhodné podmínky pro etnickou mobilizaci. Statisticky na-
hlíženo ekonomické i politické znevýhodnění obecně koreluje s ne-
násilnou mobilizací, nemá však vliv na mobilizaci násilnou (tsutsui 
2004:80-81). Násilný protest se objevil pouze ve spojení relativní 
deprivace s vhodnými strategickými předpoklady, a postupující mo-
bilizace dovedla situaci k relativně vysokému stupni povstání. Stra-
tegické předpoklady pak určovaly rozvoj povstání: v Drenici zůstala 
kolektivní akce v podstatě stále na úrovni kritické masy a rozvoj hnu-
tí byl dočasně přerušen policejními zásahy, v jižním Srbsku došlo 
k prudkému početnímu růstu v řádu měsíců, zatímco v Makedonii 
v řádu týdnů po vystoupení z ilegality. 

Přelévání

Albánská povstání na kosovu, v jižním Srbsku a v Makedonii jsou 
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53 Vesnice v Drenici nebyly 
jedinými „no-go“ zónami na 
Kosovu: na západním Kosovu 
existovala minimálně jedna 
podobná lokalita, vesnice Jabl-
lanica e Dushkajës, kam policis-
té zřejmě nevkročili od března 
1993 (Nikolić 1998:15; Shala 
2002:16).

54 Kromě toho bychom mohli 
uvažovat i o relativní deprivaci 
vnitroetnické: šlo totiž o ob-
lasti, které byly nedostatečně 
zastoupeny i v místní albánské 
politice. 
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příkladem regionálního konfliktního komplexu: vnitrostátních, in-
traregionálních a extraregionálních konfliktů (Väyrynen 1984:344). 
takové komplexy bývají vhodným prostředím pro difúzi ozbroje-
ných konfliktů. Ačkoli povstání v jižním Srbsku a v Makedonii vy-
pukla a dále se územně i početně šířila díky schopnostem guerill 
využít bezpečnostní prázdnoty způsobené třetí stranou, případně 
přístupem druhé strany, zůstává otázkou, zda by bez prvního z nich 
– kosovského – vůbec vypukly. povstání širších rozměrů na kosovu 
i v Makedonii vypukla dříve, než osobnosti v pozadí plánovaly: Lpk 
údajně počítala s povstáním na kosovu v roce 1999, možnost získat 
zbraně z rozkradených skladišť v Albánii však běh událostí uspíši-
la ( Judah 2000:140-141). politický představitel uÇk2 Ali Ahme-
ti zase v roce 1999 předpokládal, že povstání v Makedonii nebude 
možné dříve než v roce 2003 nebo 2004 (Rusi 2004:1), což nasvěd-
čuje tomu, že běh událostí ovlivnily určité vnější faktory – a těmi 
mohl být právě předchozí konflikt. 

poněvadž guerilla vypukla na kosovu již před kolapsem v Albá-
nii, nebudu se zabývat jeho vlivem na povstání na kosovu a spoko-
jím se s konstatováním, že je nesporný, nebyl však zásadní. Impulsy, 
které přišly z kosova do jižního Srbska a do Makedonie, však byly 
komplexnější a měly podle všeho mnohem větší důležitost. Míra re-
lativní deprivace byla na kosovu silnější než v jižním Srbsku a výraz-
ně	silnější	než	v	Makedonii	(Brunnbauer	1999:376-379;	de	Rapper	
1998:34-35), takže je možné, že nebýt spouštěč v podobě povstání 
na kosovu, nevypukla by ani povstání v sousedních oblastech. Ja-
kékoli úvahy v tomto směru jsou nutně zkresleny tím, že kosovské 
povstání v obou případech zásadně změnilo strategické předpokla-
dy, což usnadnilo vznik a mobilizaci do místních povstaleckých for-
mací. přesto je namístě prozkoumat, do jaké míry byly tyto forma-
ce autonomní a do jaké míry se uÇk, uÇpMB a uÇk2 navzájem 
ovlivňovaly, a zda tato strategická interakce nemohla být příčinou 
samotného počátku povstání. 

V případě albánských povstání můžeme hovořit o generování 
konfliktů, ne o expanzi, neboť kosovský konflikt se nerozšířil do so-
usedství vtažením dalšího hráče na straně jednoho z dosavadních 
účastníků (Hammarström 1994:265). už první ozbrojené akce 
v Makedonii v prosinci 1997 (Elshani 2003:227) a v jižním Srbsku 
na jaře 1999 (Latifi 2006:171, 194) byly sice součástí konfliktu mezi 
UÇK	a	srbskými	silami;	válka	se	nicméně	za	hranice	Kosova	neroz-
šířila, ač statistika ukazuje vyšší pravděpodobnost přenosu etnické 
války do sousedících zemí (Sambanis 2001:275). 

při generování konfliktu můžeme rozlišit tři roviny: přímé 
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rozšíření konfliktu prostřednictvím fyzické účasti, přenos vzorů, 
a ovlivnění rozhodování aktérů na základě událostí v sousedním 
regionu. 

Tabulka 2. Srovnání vývoje ozbrojené aktivity na Kosovu,
v jižním Srbsku a v makedonii

Kosovo jižní Srbsko makedonie

duben 1993

tajná schůzka LpRk, na 
níž byla přijata rezoluce 
o podpoře ozbrojených 
akcí

červenec 1993

tajná schůzka LpRk, na níž 
byl boj za osvobození koso-
va (a dalších Albánci obýva-
ných oblastí bývalé Jugoslá-
vie) zařazen do programu 
jako priorita

1994 – 1997
útoky uÇk proti policii, 
údajným kolaborantům 
a srbským uprchlíkům

září 1997 koordinovaný útok uÇk na 
policii na 11 místech

říjen 1997

útoky na policejní stanice 
v Drenici za použití těžších 
zbraní (první padlý v uni-
formě uÇk)

říjen 1997
vznik jednotky uÇk v ob-
lasti preševa, sloužící jako 
logistická

listopad 1997 otevřené povstání v Drenici

prosinec 1997 bombový útok, k němuž se 
přihlásila uÇk

leden 1998
bombové útoky proti poli-
cejním stanicím, k nimž se 
přihlásila uÇk

březen 1998 tvrdý policejní zásah proti 
uÇk v Drenici

albánský politik v Make-
donii Arbën Xhaferi po-
tvrzuje existenci struktur 
uÇk v Makedonii, na roz-
díl od kosova však nikoli 
vojenských, nýbrž pouze 
logistických 

první polovina 
1998

rozvíjí se povstání na ko-
sovu

bombové útoky na policej-
ní stanice

červen 1998
vznik operační zóny uÇk 
Nerodimë při hranicích 
s Makedonií

listopad 1998

vznik operační zóny uÇk 
v karadaku při hranicích 
s jižním Srbskem a Make-
donií

březen-červen 
1999 

nová válka na kosovu, 
NAtO bombarduje Srbsko 

oblast preševa a Bujanov-
ce součástí operační zóny 
karadaku, kolem vesnice 
Dobrosin útoky na poli-
cisty

odhalení několika skladišť 
a zásilek zbraní 

září 1999
rozpuštění uÇk a vznik 
kosovského ochranného 
sboru

říjen 1999
vznik nástupnické politické 
strany uÇk pod vedením 
Hashima Thaçiho

23. ALBÁNSKÁ POVSTÁNÍ V LETECH 1996-2001
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prosinec 1999

incidenty mezi místními 
Albánci a vojáky a policis-
ty;	útoky	na	policejní	a	vo-
jenské objekty

rozhodnutí založit uÇk2

leden 2000 vznik AkSH

policejní akce proti dob-
rosinské	bojůvce;	 založení	
uÇpMB, která ovládla 
Dobrosin 

útoky na policejní stanice

březen 2000

první	 prohlášení	 AKSH;	
pDk55 se snaží přiět po-
vstalce v jižním Srbsku ke 
složení zbraní

založení politického křídla 
uÇpMB útok na policejní stanici

duben 2000
údajné návštěvy cizích 
ozbrojenců (z kosova?) 
v pohraničních vesnicích

květen 2000
dohoda mezi uÇpMB 
a uÇk2 o vzájemné koor-
dinaci akcí

listopad 2000 povstání se šíří

prosinec 2000

příměří, které uÇpMB 
využívá k obsazení tërnoc 
i Madh, předměstí okres-
ního města Bujanovce

údajné návštěvy cizích 
ozbrojenců (z kosova?) 
v pohraniční vesnici

leden 2001

přímé přepadení policejní 
stanice (první mrtvý po-
licista);	 první	 prohlášení	
uÇk2

únor 2001
pDk a AAk56 se snaží při-
mět povstalce v Makedonii 
ke složení zbraní

uÇk2 ovládla vesnici ta-
nushë

březen 2001
jugoslávská armáda začíná 
vstupovat do demilitarizo-
vané zóny

povstání	se	šíří;	mobilizace	
makedonských policejních 
a armádních záloh 

květen 2001

jugoslávská armáda ob-
sazuje v dohodě s kFOR 
prostor demilitarizované 
zóny	 obsazený	 UÇPMB;	
pokus uÇpMB o obsazení 
vesnice mimo demilitari-
zovanou zónu, 

albánské politické strany 
v Makedonii podepisují za 
zprostředkování americ-
ké diplomacie společnou 
deklaraci s uÇk2, která 
je fakticky opravňuje vy-
jednávat o požadavcích 
uÇk2

červen 2001

uÇk2 obsazuje Araçinë – 
předměstí	Skopje;	počátek	
rozhovorů o politickém 
ukončení konfliktu

červenec 2001
příměří, které uÇk2 vyu-
žívá k obsazení předměstí 
tetova

tabulka 2. ukazuje, že chronologicky lze vypozorovat tři vlny in-
terakce: 

1. Zesílení aktivity uÇk na kosovu od podzimu 1997 ve-
dlo k vytvoření podpůrných logistických struktur v jižním Srbsku 
a v Makedonii. V Makedonii souběžně s rozvojem povstání na ko-
sovu proběhla řada teroristických útoků s malým dopadem. Situace 
se uklidnila poté, co se uÇk dostala na kosovu do defenzívy. Šlo 
především o přenos vzorů. 

2. Během nové války se srbskými silami spolu s válkou NAtO 
proti Srbsku uÇk znovu aktivizovala logistické struktury v jižním 
Srbsku a v Makedonii, přičemž stoupenci uÇk v jižním Srbsku se ve 
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55 Hlavní politická strana vzešlá 
z UÇK (Demokratická strana 
Kosova - Partia Demokratike e 
Kosovës), vedená Hashimem 
Thaçim.

56 Druhá nejvýznamnější ná-
stupnická politická strana UÇK 
(Aliance pro budoucnost Koso-
va – Aleanca për Ardhmërinë 
e Kosovës), vedená Ramushem 
Haradinajem.
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velmi omezené míře zapojili i přímo do ozbrojeného konfliktu. Šlo 
především o přenos vzorů.

3. Od prosince 1999 se v jižním Srbsku prudce zhoršovala bez-
pečnostní situace v jižním Srbsku, a vývoj situace v Makedonii jako-
by tento vývoj s odstupem zrcadlil (rozhodnutí založit uÇk2 přišlo 
v době, kdy napětí v jižním Srbsku prudce narůstá, jak se povstání 
v jižním Srbsku rozvíjí, v Makedonii je sondován terén, guerilla 
v Makedonii přichází v době, kdy povstání v jižním Srbsku vrcholí, 
utlumování povstání v jižním Srbsku je následováno zahájením po-
litického zprostředkování v Makedonii, v obou případech se přitom 
albánské formace pokusily o bleskový výpad za dosavadní frontu, 
obě také využily příměří k územní expanzi). Šlo o přímou účast, pře-
nos vzorů i ovlivňování rozhodování. 

Mezi zakladateli uÇk včetně Ahmetiho bylo několik makedon-
ských	Albánců	(Kola	2003:	378;	Lipsius	2001:4-5;	Rusi	2004:12).	
Zatímco však na kosovu podnikla uÇk první akci v roce 1994 
a systematickou aktivitu zahájila následující rok, v Makedonii zahá-
jila ozbrojené akce o 3 roky později, ovšem na nižší úrovni, a aktivitu 
(k níž se přihlásila, nebo která jí byla přičítána) záhy přerušila, aby 
ji obnovila až po oficiálním rozpuštění uÇk. tehdy při organiza-
ci povstání nepochybně sehráli důležitou úlohu veteráni uÇk, jak 
původem z Makedonie, tak z kosova, případně odjinud. podobně 
tomu bylo i v jižním Srbsku. první padlým uÇpMB byl kosovský 
Albánec,	bývalý	příslušník	UÇK	Fatmir	 Ibishi;	podobně	 i	prvním	
padlým uÇk2 byl Shpend Mazrekaj, Albánec z kosova a bývalý bo-
jovník uÇk.57 přes svou symbolickou váhu by se však tyto události 
neměly přeceňovat. V uniformě uÇpMB padlo 9 Albánců z kosova 
(tedy více než třetina z celkem asi 25 padlých), v uniformě uÇk2 15 
Albánců z kosova (šestina z celkem z 90 padlých) a navíc 6 nebo 7 
z Albánie.58 

téměř polovina padlých bojovníků uÇpMB (z toho opět polo-
vina místních) a téměř dvě pětiny padlých uÇk2 (z toho dvě třetiny 
místních) byla podle všeho bývalými příslušníky uÇk. tyto podíly 
však jen těžko odpovídaly zastoupení veteránů uÇk i Albánců z ko-
sova, případně z Albánie, v řadách dotyčných dvou formací. Mezi 
padlými uÇk totiž nacházíme jen minimální počet Albánců odji-
nud;59 můžeme ještě přijmout myšlenku, že několik desítek Albánců 
z jižního Srbska sloužilo v uÇk, což by se shodovalo s vágním kon-
statováním, že takových byly „tucty“ (Latifi 2006:194). těžko však 
předpokládat, že by makedonských Albánců v uniformě uÇk bylo 
dvacetkrát více. Spíše je tedy třeba předpokládat, že veteráni uÇk – 
a mezi nimi zvláště mnozí kosovaři – byli obecně zkušenější v boji 
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57 Několik dní před Mazreka-
jem byl v přestřelce mezi UÇK2 
a makedonskými silami zabit 
Muzafer Xhaferi, u něhož není 
jasné, zda byl civilistou, nebo 
bojovníkem (Rusi 2001). Je sice 
považován za „mučedníka“, 
tj. padlého UÇK2, za „mu-
čedníky“ jsou však pokládáni 
i někteří civilisté z Kosova, např. 
ženy a děti z rodiny Jashari. 

58 Uváděný čísla nemusejí být 
zcela přesná. Pro UÇK (včetně 
veteránů padlých později v řa-
dách UÇPMB a UÇK2 čerpám 
z údajů Sdružení veteránů boje 
UÇK (Shoqata e Veteranëve të 
Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës/SHVLUÇK - Myrtaj et 
al. 2001), doplněné seznamem 
padlých studentů albánské priš-
tinské univerzity (Koliqi 2004). 
Většinu padlých UÇPMB lze 
vyčíst z knihy Skëndera Latifiho 
(2006) a novinových článků, 
většinu padlých UÇK2 z neo-
ficiálního seznamu, pravděpo-
dobně sestaveného veterány 
UÇK2, kolujícího po interneto-
vých fórech, očividně inspirova-
ného seznamem, jaký sestavila 
SHVLUÇK (Yuku 2006; Wiki-
pedia Shqip).

59 Z cca 1 850 padlých UÇK 
pravděpodobně jen 3 z jižní-
ho Srbska, 7 z Makedonie, 
1 z Bělehradu a nejméně 32 
z Albánie (ti však nemuseli být 
všichni bojovníky, někteří z nich 
byli pouze najatí průvodci přes 
hranici); 98 % padlých tedy 
pocházelo z Kosova. Pokud 
bychom vycházeli z počtu regis-
trovaných veteránů UÇK na Ko-
sovu, pak při stejném poměru 
mohlo v UÇK sloužit nanejvýš 
několik desítek Albánců z býva-
lé Jugoslávie a několik set z Al-
bánie. Albánci z jiných oblastí 
bývalé Jugoslávie se do UÇK 
nezapojovali rovnoměrně po 
celou dobu konfliktu. Největší 
ohlas měl boj UÇK v Makedo-
nii během války Srbska s NATO 
v roce 1999, kdy docházelo 
k masovému vyhánění Albánců 
z Kosova, což vyvolalo vlnu so-
lidarity. V tu dobu byla v severní 
Albánii zformována 138. brigá-
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a často mohli mít i vyšší motivaci a bojovou morálku, takže byli spí-
še na bojových pozicích a snad i častěji vyhledávali boj. Životopisy 
řady Albánců z kosova, případně z Albánie, kteří se zapojili do řad 
uÇpMB či uÇk2, připomínají individuální vzbouřence z 80. a 90. 
let 20. století na kosovu,60 a je příznačné, že právě takové nacházíme 
často mezi padlými. Zapojení kosovarů do uvedených formací tedy 
mohlo docela dobře být souborem individuálních rozhodnutí, spíše 
než kolektivní akcí. Výpovědi některých veteránů (ať už původem 
odkudkoliv) ukazují, že pohnutkou k jejich příjezdu do jižního Srb-
ska i do Makedonie bylo vypuknutí povstání, což hovoří proti tomu, 
že by to byli lidé mimo oblast, kdo povstání podnítil.61 

Jiným ukazatelem může být účast kosovarů ve velení. Ačkoli 
vrchní vojenské i politické vedení uÇpMB i uÇk2 bylo v rukou 
domácích Albánců, Albánci z kosova hráli nezanedbatelnou úlohu. 
Veliteli dvou z pěti brigád uÇpMB byli kosovaři (Agim Elshani, 
velitel 114. brigády, a Nijaz Azemi, velitel 115. brigády). Velitelem 
113. brigády uÇk2 byl kosovar Fadil Nimani a kromě toho veli-
telem 116. brigády tahir Sinani původem z Albánie, bývalý velitel 
operační zóny uÇk pashtriku a veterán uÇpMB (oba padli a jejich 
nástupci se stali místní Albánci). Svědčí to nicméně o tom, že i přes 
to, že Albánci odjinud představovali významnou oporu, velení bylo 
převážně v rukou místních, takže obě formace byly spíše autonom-
ní. Můžeme také předpokládat, že kdyby bylo kosovarů v řadách 
uÇpMB a uÇk2 více, nejspíš by se to odrazilo i na větším počtu 
velitelů. 

třetím ukazatelem je regionální spřízněnost. ta byla silně patrná 
už v zapojení Albánců z Albánie do uÇk, kdy téměř 90 % padlých 
pocházelo z blízkého pohraničí (okresy tropojë, Has a kukës), zej-
ména z okresu Has, který je součástí přeshraničního kulturního regi-
onu po obou stranách hranice. pro jižní Srbsko a Makedonii má po-
dobný význam region karadak, odkud pocházela polovina padlých 
kosovarů v uniformě uÇpMB a třetina v uniformě uÇk2 (ti spolu 
s dalšími padlými původem z krajů blízkých makedonské hranici 
tvořili polovinu padlých kosovarů v uniformě uÇk2). V makedon-
ské části karadaku tvořili veteráni uÇk (případně uÇk a zároveň 
uÇpMB) tři čtvrtiny padlých, zatímco v oblasti tetova, kterou s ob-
lastí na kosovské straně hranice nepojí srovnatelná pouta, pouhých 
10 %. to, že pocit příslušnosti k regionu byl významnou pohnutkou 
k zapojení se do uÇpMB, resp. uÇk2, je dalším nepřímým dokla-
dem toho, že kosovští Albánci nehráli ve vývoji uÇpMB a uÇk2 
rozhodující úlohu. 

Co se týče přenosu vzorů, byl vliv uÇk nepochybně významněj-
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da UÇK, složená do značné 
míry z dobrovolníků ze všech 
částí Kosova i z jiných regionů. 
Byla strukturována jako kon-
venční armáda, kde byli vojáci 
rovnoměrně rozděleni a netvoři-
li skupinky spjaté společným pů-
vodem, navíc je k dispozici širší 
vzorek mužstva: nejen statistika 
mrtvých, ale i raněných. Mů-
žeme předpokládat, že podíl 
mrtvých a raněných zhruba od-
povídá skutečnému zastoupení 
mezi mužstvem. Ze 2 200 vo-
jáků mohlo podle toho být asi 
80 z Makedonie a několik z již-
ního Srbska (Gashi 2006:110-
111, 114-120, 248-257).

60 Např. Fadil Nimani pochá-
zel z rodiny, politicky postižené 
při rozkolu mezi Stalinem a Ti-
tem, v němž Albánie zůstala na 
straně Stalina (Shala 2002:43); 
jako šestnáctiletý se tajně vydal 
roku 1983 na vojenskou aka-
demii v Tiraně (Myrtaj et al. 
2002:105). Tahir Sinani zvolil 
vojenskou dráhu, poněvadž byl 
vnukem albánského národního 
hrdiny Mic Sokoliho (pocháze-
jícího z Kosova) a účast v boji 
na Kosovu a potom i v jižním 
Srbsku a v Makedonii byla při-
rozeným vyústěním (Myrtaj et 
al. 2002:239).

61 Popisuje to veterán UÇK, 
UÇPMB a UÇK2 Ibrahim 
Shaqiri v rozhovoru pro list Epo-
ka a re (Epoka e re 2006).
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ší než přímá fyzická účast. určitou inspiraci poskytla nepochybně 
při útocích na policisty. Například bombový útok se však na kosovu 
objevil jednou, zatímco v Makedonii opakovaně. Největší význam 
však měly nepochybně dvě věci: jednak vytvoření struktur navaz-
ujících na organizace uÇk na kosovu v roce 1997, který umožnil 
komunikaci mezi uÇk a albánskými militanty mimo kosovo, a pak 
zprostředkování vzoru pro organizaci povstaleckých sil při otevře-
ném povstání – a v tomto směru byla velmi důležitá i fyzická účast 
kosovarů. Jak uÇpMB, tak uÇk2 napodobovaly strukturu, k níž 
se uÇk propracovala v druhé polovině roku 1998, tedy bezmá-
la po 5 letech své existence, zatímco uÇpMB i uÇk2 zhruba po 
roce (i když v případě uÇpMB mohla být taková organizace spíše 
formální). Vědomí, že s efektivní strukturou je možné dosáhnout 
vojenských úspěchů a tím i politických cílů, nepochybně ovlivnila 
i uvažování místních Albánců.

Co se týče ovlivnění rozhodování, pak přímou difúzi, při níž je 
určitá událost v příčinné souvislosti s událostí následující, v soused-
ní oblasti (Most a Starr 1990:407-408) můžeme pravděpodobně vi-
dět v tom, že uÇk dočasně ovlivnila rozhodování místních aktérů 
v Makedonii sáhnout k násilí v době, kdy sama expandovala, tj. od 
konce roku 1997 do poloviny roku 1998. pozdější postup uÇpMB se 
zase očividně v mnoha ohledech odrážel v aktivitě uÇk2. Spornější 
je ovlivnění uÇpMB ze strany uÇk. O přímé ovlivnění, vzhledem 
k časové prodlevě, nešlo. Je však pravděpodobné, že uÇpMB inspi-
roval úspěch uÇk, a že rozhodování o vytvoření podobné formace 
tím	bylo	v	situaci	bezpečnostního	dilematu	usnadněno;	ostatně,	už	
první vystoupení příslušníků uÇpMB na veřejnosti připomíná prv-
ní	veřejné	vystoupení	příslušníků	UÇK	(Çitaku	2003:81-83;	Latifi	
2006:196-197). Lze tedy nejspíš hovořit o návaznosti konfliktů na 
kosovu a v jižním Srbsku a v jižním Srbsku a v Makedonii. Vzhle-
dem k omezené fyzické účasti však spíše než o přímé přelévání 
(spillover) konfliktu šlo o přelévání nepřímé, o strategickou interak-
ci: uÇpMB, resp. uÇk2 zužitkovávaly předchozí zkušenosti uÇk 
a uÇpMB, což posilovalo odhodlání k boji (to je vidět zvláště v pří-
padě uÇk2). přebírání vzorů vytvořených uÇk, zejména struk-
tury pro vedení guerilly vysoké intenzity, přitom usnadnilo využití 
těchto zkušeností v praxi. Šlo tedy o „nákazu“ (contagion), šířící se 
mezi skupinami spojených obdobnými křivdami a diskriminací, níž 
předchozí aktivita určité formace poskytovala strategickou i taktic-
kou inspiraci pro další (tranca 2008:4-5). 

23. ALBÁNSKÁ POVSTÁNÍ V LETECH 1996-2001
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Perspektivy

Na závěr je potřeba se otázat, zda jsou povstání z let 1996-2001 
uzavřenou kapitolou, anebo zda je možné pokračování. Vyhlášením 
a uznáním nezávislého kosova v roce 2008 došlo k nové změně bez-
pečnostní rovnováhy v oblasti. Je možné, že kosovo může v případě 
potřeby posloužit jako zázemí pro radikální elementy z jižního Srb-
ska a Makedonie. 

Od roku 2000 působí v albánských oblastech bývalé Jugoslá-
vie ilegální formace AkSH, svými kořeny nevyjasněnými vazbami 
spjatá	s	UÇK2	(ICG	2004:7,	Iseini	2003:9-10;	Lipsius	2001:1-2),	
která provedla řadu teroristických útoků, hlavně v Makedonii, v již-
ním Srbsku a jeden nedokonaný pokus na kosovu. počet i význam 
členů AkSH byl bagatelizován, zejména bývalými veliteli uÇk2 
a	UÇPMB	(ICG	2004:7,	10;	Iseini	2003:9;	Lipsius	2001:1-2);	so-
udě podle aktivity, rozhodně neměla 12 000 příslušníků rovnoměrně 
rozmístěných po celém albánském území, které si sama nárokovala). 
Rozdělení do 7 zón pokrývajících albánský etnický prostor (1. Albá-
nie, 2. kosovo, jižní Srbsko a Sandžak, 3. Makedonie, 4. Černá Hora, 
5. Çamëria – severní Řecko, 6. diaspora v Evropě, 7. diaspora v uSA, 
kanadě a Austrálii) je rovněž spíše přáním než skutečností, a výroky 
o „I. sboru“ AkSH byly zesměšňovány (Rexha 2003). Zdá se, že ve 
skutečnosti má AkSH ozbrojené struktury a bojovníky pouze na ko-
sovu a v jižním Srbsku a v Makedonii, kde operovaly „divize“ ‘Adem 
Jashari’ a ‘tahir Sinani’, což jsou jediná dvě konkrétní označení, která 
kdy zazněla v prohlášeních AkSH či FBkSH (Fronta za albánské 
národní	sjednocení	–	Fronti	për	Bashkim	Kombëtar	Shqiptar),	 je-
jího politického křídla.62 Zároveň však nelze pochybovat o tom, že 
AkSH skutečně měla možná omezený počet členů, mezi nimi však 
byli zkušení, odhodlaní a schopní plánovat a provádět akce v širo-
kém prostoru. Do AkSH byli podle všeho zapojeni bývalí bojovníci 
uÇk, uÇpMB a uÇk2, a co je důležité, mezi nimi i ti, kteří se stali 
příslušníky nové kosovské policie a kosovského ochranného sboru. 

kampaň AkSH vyvrcholila mezi létem 2002 a podzimem 2003, 
kdy ji soustředěný tlak albánských a makedonských úřadů a mezi-
národních	misí	 na	Kosovu	 zatlačil	 do	 defenzívy	 (ICG	2004:7-8);	
symbolicky o sobě dala vědět až na podzim 2007. V Makedonii se od 
té doby nicméně odehrálo několik závažných incidentů. V listopa-
du/prosinci 2004 obsadila skupina veteránů uÇk2, nespokojených 
s naplňováním mírové dohody, na několik dní vesnici kondovë na 
periférii Skopje (Balalovska 2006:46-47). V listopadu 2007 make-
donská policie při hledání 7 radikálů uprchlých z kosovského vězení 
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62 Viz příslušné stránky: www.
fbksh.tk, www.kosovaelire.
com/akshdekl01.php a www.
kosovaelire.com/akshmemo-
randumSH.php (30. 5. 2008). 



356

za použití těžkých zbraní obsadila vesnici Brodec poblíž hranic s ko-
sovem, přičemž zabila 6 místních obyvatel a řadu brutálně ztloukla. 
V tanushë, kde vypuklo povstání z roku 2001, ohlásil v srpnu 2007 
místní veterán Xhezair Shaçiri (jenž vedl výpad uÇk do Araçinë) re-
ferendum o připojení vesnice ke kosovu (Škerl kramberger 2008). 
Rozhodnutí o demarkaci hranice mezi Makedonií a Srbskem z roku 
2001, která vesnici infrastrukturně vázanou ke kosovu připsala Srb-
sku, přitom korelovalo s mobilizací místních obyvatel v témže roce 
(Balalovska – Silj – Zucconi 2002:13).63 Dohoda o demarkaci hra-
nic byla kosovem po vyhlášení nezávislosti převzata, takže vesnice 
definitivně zůstane součástí Makedonie. po ohlášení referenda byl 
v přestřelce zabit policista a Shaçiri nechal zaminovat přístupovou 
cestu směrem z Makedonie, takže policie už tam víckrát nevstoupi-
la. tyto případy nápadně připomínají události z minulých povstání: 
ovládnutí vesnice bojovníky, brutální policejní zásah a „no-go“ zónu, 
v níž se veřejně pohybují vojensky organizovaní ozbrojenci (Škerl 
kramberger 2008).64

podle seriózních odhadů se 3 – 4 000 veteránů uÇk cítilo po 
demobilizaci zrazeno ve svých očekáváních, byli dobře organizová-
ni, a jak ukázaly protisrbské pogromy v březnu 2004, dokázali rych-
le zmobilizovat velký počet mladých lidí (pozhidaev – Andzhelich 
2005:3). Nespokojení veteráni na kosovu, v Makedonii i v jižním 
Srbsku představují nový rizikový faktor. přibyly i další rizikové fak-
tory: na kosovu i v Makedonii je stále mezi obyvatelstvem k dispo-
zici	množství	zbraní	(Grillot	et	al.	2004:18-19;	Khakee	–	Florquin	
2003:27-30;	 Matveeva	 2003:34;	 Sokolová	 et	 al.	 2006:9,	 15-16),	
postupem let došlo k propojování radikálů mezi veterány s orga-
nizovaným zločinem (ICG 2004: 8). Na druhou stranu došlo i ke 
změnám ve výchozích podmínkách. Mezinárodní pozice Srbska se 
značně zlepšila a upevnila se i pozice Makedonie. V obou zemích 
byl nastartován vysoký ekonomický růst a prohloubila se demokra-
tizace. Začleňování Albánců do státního sektoru na kosovu obrátilo 
a v Makedonii i v jižním Srbsku snížilo míru relativní deprivace. ko-
sovská policie je převážně albánská, v Makedonii a v jižním Srbsku 
do značné míry multietnická. Ačkoli v Makedonii změněný charak-
ter policie mezi Albánci nezměnil nechuť vůči policejním zásahům 
namířeným dovnitř albánské komunity (Balalovska 2006:34-35) 
a v jižním Srbsku nemá multietnická policie mezi Albánci přílišný 
respekt a zvláště mezi veterány uÇpMB vůči ní stále existuje opozi-
ce (Ryan 2007:287-288), přesto přítomnost Albánců v policii zna-
mená lepší možnost odhalovat ilegální sítě. Jestliže je však v Make-
donii a v jižním Srbsku stále živý stereotyp o bojovníku za svobodu 
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63 Některé zdroje zpochybňují 
přímou vazbu mezi dohodou 
o demarkaci a povstáním (Iseini 
2003:11).

64 Na Kosovu se na podzim 
2005 epizodicky objevila 
Armáda za nezávislé Kosovo 
(Ushtria për pavarësinë e Koso-
vës – UPK), která na silnici zří-
dila vlastní checkpoint. Podob-
né akce (spíše symbolického 
charakteru, bojovníci však byli 
nepochybně skuteční) se ně-
kolikrát opakovaly a nesetkaly 
s odporem místních Albánců.
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a jeho nepříteli-policistovi, albánský charakter policie na kosovu – 
které jako případné zázemí zůstává klíčovým elementem pro případ 
povstání v Makedonii nebo v jižním Srbsku – tento stereotyp zřejmě 
obrátil. Dva členové AkSH zabití při pokusu podminovat železniční 
trať spojující kosovo se Srbskem nebyli přijati jako „mučedníci“, ne-
stali se součástí kultu padlých bojovníků příslušníci uÇk, uÇpMB 
a uÇk2, jejich pohřeb nebyl veřejnou událostí a jejich jména na ko-
sovu dnes málokdo zná. 

Ačkoli stále existuje kritická masa (AkSH) i potenciální násle-
dovníci (nespokojení veteráni), nepodařilo se znovu vyvolat vlnu ko-
lektivní akce srovnatelnou s povstáními v letech 1997-2001. pogro-
my na kosovu z března 2004 sice ukázaly příklad rychlé mobilizace 
veřejnosti, ta však byla jednorázová a nikdy potom nebyla zopaková-
na. Mobilizační potenciál nelze podceňovat: předchozí povstání na 
kosovu, v jižním Srbsku i v Makedonii zastihla mezinárodní spole-
čenství nepřipravené. Na druhou stranu se soudí, že AkSH se poko-
ušela v roce 2003 vybírat peníze, ale neúspěšně: nepodařilo se jí ani 
zdaleka vyvolat vlnu solidarity, která pomohla financovat povstání 
na kosovu, v jižním Srbsku a v Makedonii (ICG 2004:8). to může 
být důležitým ukazatelem, aplikujeme-li hypotézu uskutečnitelnos-
ti v obrácené příčinné souvislosti (povstání se neuskuteční, není-
li materiálně uskutečnitelné). Z hlediska racionální volby by nové 
povstání zjevně znamenalo ohrožení dosavadních zisků – nelze však 
přehlížet, že zejména v oblastech bývalých povstání v jižním Srbsku 
a v Makedonii na nich místní obyvatelé měli jen malý podíl. I když 
v těchto případech ztráta dosavadních zisků představuje jen malé ri-
ziko, naděje na nové zisky je rovněž malá. Zatímco dřívější povstání 
mohla být hrou ve stylu „všechno nebo nic“ a potenciální zisk byl 
sice nejistý, ale relativně velký, v současné době je potenciální zisk 
nejistý a relativně malý. Zkušenost s předchozí mobilizací a jejími 
výsledky nejspíš nabádá i veterány k realismu, podle něhož výsledky, 
kterých bylo dosaženo v roce 2001, jsou víceméně nejlepší možné. 
tento realismus se ostatně projevil už v jejich souhlasu s navrženými 
dohodami v roce 2001. Jestliže v minulosti byly postoje zahraničních 
aktérů ne zcela jasné a mohly vzbuzovat naději na podporu albán-
ských požadavků, v současné době přístup mezinárodní společen-
ství dopřává pro podobné naděje jen minimální prostor. to patrně 
brání široké mobilizaci, a proto i výše uvedené incidenty v Make-
donii zůstaly izolovanými případy, jež neuvedly v pohyb strategická 
dilemata. 

kombinace tří faktorů: snížení relativní deprivace, změna strate-
gických předpokladů a z ní vycházející omezení případné difúze kon-
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fliktu zřejmě brání tomu, aby byly do chodu uvedeny kolektivní akce 
podobné těm, které rámovaly počátky povstání v minulých letech. 
Na kosovu byla míra relativní deprivace Albánců omezena zcela zá-
sadně: ve vztahu k Srbům zmizela a může být pociťována pouze ve 
vztahu k pracovníkům mezinárodních misí, kteří ztělesňují omeze-
ní kosovské suverenity. Snižující se počet těchto lidí, jejich rostoucí 
provázanost s domácími politiky a institucemi i trend postupného 
předávání pravomocí ovšem již tak omezený pocit deprivace může 
dále	zúžit;	zmiňovaný	neúspěch	AKSH	na	Kosovu	toho	může	být	
nepřímým dokladem. V jižním Srbsku a v Makedonii byla sice míra 
relativní deprivace snížena nerovnoměrně a jen u části populace, pa-
trný	je	však	trend	dalšího	snižování,	což	ovlivňuje	racionální	volbu;	
nepřímým dokladem je to, že výše zmiňované incidenty v Makedo-
nii zůstaly izolovány. 

Snížená míra relativní deprivace nenutí mezinárodní společen-
ství vycházet vstříc dalším albánským požadavkům na změny státo-
právního nebo ústavního uspořádání. Díky tomu se ve strategických 
předpokladech se změnil postoj jednoho z klíčových aktérů. Ilu-
strativní je například zatčení bývalého náčelníka generálního štábu 
UÇPMB	Shefqeta	Musliu	mezinárodní	 správou	na	Kosovu	v	 roce	
2003	podezřívaného	z	příslušnosti	k	AKSH	(ICG	2004:12,	p.	31;	La-
tifi 2006:281).65 Strategická rovnováha sil hovoří v současnosti proti 
povstání zejména v případě jižního Srbska, kde bylo povstání v roce 
2000 zcela zásadně usnadněno změnou v neprospěch srbských sil 
vynucenou mezinárodním aktérem. V Makedonii se strategická rov-
nováha posunula oproti roku 2001 více ve prospěch lépe vybavené 
i vycvičené makedonské armády, prostor pro povstání však pravdě-
podobně existuje. Naplňování mírové dohody bylo sice pozdrženo, 
nebylo však makedonskou stranou zablokováno, takže naděje na so-
uhlas mezinárodního aktéra s novým odbojem je minimální. 

Obnova vládní kontroly nad územím Albánie, spolu s jejím přidru-
žením k Eu a přizváním do NAtO, pravděpodobně hrají proti tomu, 
aby případní povstalci nalezli v Albánii podobně bezpečné zázemí 
jako	v	 letech	1998-1999;	energický	zákrok	proti	AKSH	a	FBKSH	
v Albánii v roce 2003 to naznačují. to také protiřečí možnosti no-
vého povstání na kosovu, jež by mohlo být vedeno například právě 
myšlenkou sjednocení s Albánií. tendence ke sjednocení vycházely 
v minulosti i v současnosti hlavně z kosova, nikoli z Albánie (kola 
2003:392;	ICG	2004:11-12).	Albánie	je	vnitřně	méně	sourodá	než	
albánské komunity na kosovu, v jižním Srbsku a v Makedonii, díky 
čemuž je albánský nacionalismus výraznější mimo hranice Albánie 
a politické špičky od pádu komunismu zde také myšlenku sjednoce-
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ní	odmítaly	(Kola	2003:394;	Milo	2001:44-49;	ICG	2004:11-14).	
Jižní Srbsko a Makedonie nebyly závislé na zázemí v Albánii, nýbrž 

na kosovu. Jak však bylo naznačeno výše, efekt difúze vycházející 
primárně z kosova ovlivňoval chování albánských aktérů v jižním 
Srbsku a v Makedonii a podobně aktivita povstalců v jižním Srbsku 
postoje a aktivitu Albánců v Makedonii. Neznamená to nutně, že by 
se taková situace musela vždy opakovat, a je potřeba říci, že ačkoli 
byl kosovský konflikt inspirací, jihosrbští i makedonští Albánci jed-
nali nezávisle na kosovu.66 Nutnost hledat v nových podmínkách 
vlastní cestu k podnícení povstání znamená přinejmenším oddálení 
příležitosti k mobilizaci podobně, jako tomu bylo v případě uÇk, 
a možnost účinně oslovit dostatečný počet následovníků se přitom 
vzhledem k snížení relativní deprivace a omezení strategických pří-
ležitostí. 

Neschopnost podnítit mobilizaci však nemusí pro zastánce 
ozbrojeného boje znamenat rezignaci, neboť alternativou je i stupňo-
vání dostupných prostředků s cílem vyvolat tlak jinou cestou. AkSH 
nebo jiná podobná skupina zastupující radikální veterány uÇk, 
uÇpMB či uÇk2 je potenciálně schopná naplnit, byť v různé míře, 
čtyři dimenze kolektivní akce (Oberschall 2004:27-28): nespokoje-
nost části albánské veřejnosti, kterou je možné ventilovat prostřed-
nictvím autonomistické, separatistické nebo unionistické ideologie, 
nespornou organizační kapacitu i jistou politickou příležitost. tato 
příležitost je omezená, opírá se především o vrstvy společnosti ne-
jméně spokojené se svou situací, na jejichž požadavky nejsou roz-
hodující albánské politické strany na kosovu, v jižním Srbsku ani 
v Makedonii zatím schopny dostatečně adresně reagovat. 

při nedostatečné mobilizační kapacitě je pro ilegální skupiny 
nejpřirozenější kolektivní akcí terorismus. ten předcházel guer-
rillovým akcím v Makedonii a provázel ranou fázi vývoje guerrilly 
na	Kosovu	i	v	jižním	Srbsku;	dokud	měla	UÇK	limitovaný	přísun	
zbraní, teroristickou aktivitu stupňovala. Čím více bude odsouvá-
na šance na úspěšnou mobilizaci následovníků, tím spíše se budou 
upevňovat vztahy mezi příslušníky ilegálních sítí. S přihlédnutím 
k uvedeným rizikovým faktorům je potřeba zejména v jižním Srb-
sku a v Makedonii do budoucna dlouhodobě počítat s rizikem po-
litického terorismu.

politický terorismus se odehrává v aréně tří aktérů: dominantní 
skupiny a radikálů a umírněných z podřízené skupiny. Intenzita te-
rorismu je určována jednáním všech z nich ve vzájemné interakci. 
příklon umírněných k radikálům bývá u radikálů spojen se snížením 
potřeby využívat terorismu, přiblížení umírněných k dominantní 
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skupině zase snižuje ochotu dominantní skupiny k represím, kte-
ré terorismus stimulují. pro dlouhotrvající teroristickou aktivitu je 
tedy nejpříhodnější taková situace, v níž umírnění stojí mezi radi-
kály i dominantní skupinou (de Figueiredo – Weingast 2001:4-5). 
Z tohoto hlediska existuje nejúrodnější půda pro terorismus v již-
ním Srbsku, kde je potenciální mluvčí nebo spojenec radikálů, poli-
tická strana vzešlá z uÇpMB, víceméně zatlačena na politický okraj. 
Hlavní místní albánské politické strany si však od srbského státu 
udržují značný odstup. V Makedonii jsou umírnění značně blíže 
dominantní	skupině;	 i	politická	strana	vzešlá	z	UÇK2	se	podílí	na	
vládě (2002-2006 a znovu od roku 2008), což zvyšuje odstup od 
nespokojených radikálů. politická vazba mezi albánskými a make-
donskými politickými stranami bránila do určité míry i represivní 
taktice v protiguerrillových operacích za povstání v roce 2001. Sepě-
tí umírněných zástupců Albánců s makedonským státem nicméně 
zřejmě	není	 tak	pevné;	albánsko-makedonská	koaliční	spojenectví	
byla, vzhledem k rozložení sil v parlamentu, v letech 1992-2008 mo-
tivována hlavně účelově. Do budoucna tedy záleží na tom, nakolik 
bude albánsko-makedonské sbližování upřímné, v jiných slovech 
tedy na tom, do jaké míry takové sbližování přinese zisk Albáncům 
jako takovým, a nikoli pouze stranickým elitám. 

Na kosovu je možné uvažovat o vytrvalém terorismu zřejmě pou-
ze v případě, že by si část politické elity monopolizovala moc a vedla 
politiku směrem, který by si nepřála významná část veřejnosti. pak 
by tato elita hrála roli dominantní skupiny, protipólu radikálů. k ně-
čemu podobnému už došlo během 90. let, tj. v době, kdy skupina 
radikálů z uÇk zahájila systematickou guerrillovou a teroristickou 
aktivitu: Ibrahim Rugova v čele LDk se stal mocenským hegemo-
nem, aniž však dokázal nabídnout výsledky. Část veřejnosti se proto 
začala tiše přiklánět k uÇk. Nesmime však zapomínat, že klíčovou 
úlohu přitom stále hrál represivní charakter srbské správy kosova – 
a takový faktor zde nyní chybí. Od roku 2000 navíc nic nenaznačilo, 
že by na kosovskoalbánské politické scéně mohla některá ze stran 
získat dominantní pozici (naopak, po smrti Ibrahima Rugovy se jím 
vedená LDk – nejsilnější jednotlivá strana – rozpadla na dvě části, 
čímž se počet stran s vyšším koaličním potenciálem zvýšil na čtyři 
a rozšířily se tudíž i i možné vládní kombinace). 
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abstract: VLaDImIr PUTIn anD HIS TWo PrESIDEnCIES 
This article evaluates Russia‘s internal and foreign policy in the course of two Vladimir putin’s presi-
dential periods. New challenges, such as consolidation and stabilization of the state, were the main foci 
of his agenda and became important tests of putin’s strategy of great-power pragmatism. That strategy 
reflected a desire for Russia to be a “normal” great power and focused on cooperating with Western na-
tions on a range of economic and security issues. The article concludes by reflecting on some dilemmas 
that putin’s strategy is likely to encounter in the future.
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VLaDImÍr PUTIn a JEHo 
DVE PrEZIDEnTSKÉ 
oBDoBIa

Úvod

po nástupe ruského prezidenta Vladimíra putina k moci vyzerala 
jeho agenda dosť rozporuplne. Na jednej strane bola príliš odvážna 
a na druhej ľahko spochybniteľná, nakoľko spájala do jedného celku 
absolútne protirečivé ciele. 

V prvom rade bolo v Rusku potrebné zabrániť neudržateľnému 
rozpadu krajiny a následne v nej urobiť aspoň minimálny poriadok, 
čo si nevyhnutne vyžadovalo kroky mobilizačného charakteru. Sú-
časne išlo o potrebu zabezpečenia stabilnej existencie (i keď nie 
najvyššej úrovne a kvality) a udržateľného progresu pre občanov 
Ruska.

putin musel čo najrýchlejšie a presne zadefinovať spôsob ako 
vyvážiť politické smerovanie, ktoré tvorilo minimálny balík mo-
bilizačných krokov. Sociálna nerovnováha by bola takto vyvážená 
komplexom krokov optimalizačného charakteru. táto úloha bola 
uľahčená o podobnú požiadavku na ohraničenú mobilizáciu, ktorú 
mali aj niektoré skupiny ruskej elity, vrátane tých, ktoré boli tesne 
prepojené s kremľom. 

Rozsah reálnych vládnych právomocí Vladimíra putina bol však 
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od začiatku podstatne obmedzený. V rámci tzv. „kádrového dedič-
stva“ k putinovi od Jeľcina prešli určité osoby, ktoré boli súčasťou 
jeho „rodinného klanu“. Figuroval medzi nimi riaditeľ kancelárie 
prezidenta Alexander Vološin a Michail kasjanov (za prezidentstva 
sa stal predsedom vlády). títo predstavitelia rodinného klanu boli 
menovaní ešte predošlým prezidentom a mali ručiť za kontinuitu 
s kurzom starého prezidenta. Ich úlohou bolo teda sledovať, aby pu-
tin, ktorý dostal do rúk kolosálny vládny zdroj, neporušoval tradičný 
systém záujmov kľúčových politických, oligarchických a lobistic-
kých skupín. 

putin sa mal sústrediť len na splnenie dvoch úloh – nastolenie 
poriadku v Čečensku a neutralizácia širokej koalície segmentov fe-
derálnej a regionálnej elity, ktorá sa pred parlamentnými voľbami 
v roku 1999 zjednotila do volebného bloku „Otečestvo – Vsja Rossi-
ja“. Na čele tohto bloku stáli primátor Moskvy Juryj Lužkov a bývalý 
predseda vlády Jevgenij primakov.

Začiatok mobilizácie

kontrateroristická operácia v Čečensku ostávala počas prvých 
mesiacov putinovho prezidentstva jediným, ale zároveň veľmi efek-
tívnym spôsobom posilnenia vplyvu novej hlavy štátu. Na rozdiel 
od prvej čečenskej vojny v rokoch 1994 – 1996, ktorá skôr pripo-
mínala jednu z početných kremeľských politických hier (s pravidel-
nými prímeriami, zachovaním rozvetvenej finančnej infraštruktúry 
a informačnej siete separatistov vo veľkých mestách), sa vedenie 
krajiny nielen že nijakým spôsobom do kontrateroristickej operácie 
z augusta 1999 v Dagestane nezapájalo, ale dokonca jej poskytova-
lo profesionálnu podporu. Zlikvidovala štruktúry, ktoré lobovali za 
záujmy separatistov a poskytovala akcii informačno-propagandis-
tickú podporu. Je prirodzené, že takto konsolidovaná podpora bola 
výsledkom konsenzu medzi vedením krajiny a hlavnými skupinami 
elít. putin tento konsenzus využil na to, aby na vlne dosiahnutého 
úspechu na Severnom kaukaze spustil už dlhodobo potrebné zme-
ny v iných krízových sférach štátu1.

prezident začal od médií. keďže sa sám pomocou nich dostal na 
post prezidenta, veľmi dobre chápal, že jeho veľmi ohraničené mož-
nosti môžu byť jednoducho paralyzované informačnými impériami, 
ktoré sa nachádzali pod kontrolou oligarchov. Vtedy tieto impéria 
hrali na „kremeľskú strunu“, ale situácia sa mohla kedykoľvek zme-
niť. preto prezident uskutočnil dva preventívne kroky.

po prvé, využijúc „voľnú kartu“, získanú ešte na začiatku kontrate-

1 Zde považuji za vhodné 
zmínit fakt, že „druhá čečenská 
válka“ zviditelnila Putina už na 
postu premiéra, kde mu Jelcin 
umožnil se také etablovat jako 
politik dostatečně silný na to, 
aby byl příštím prezidentem. 
Pokračování v „čečenské linii“ 
v prvních měsících prezidentství 
je proto logickým následováním 
ověřených postupů – Magda 
Leichtová.
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roristickej operácie v Čečensku na dočasné a čiastočné obmedzenie 
„všetkého dovoleného“, ako aj faktickú nekontrolovateľnosť vedú-
cich informačných impérií štátom, začal putin postupne zavádzať 
flexibilné a transparentné, ale spolu s tým aj povinné pravidlá pre 
všetkých členov mediálneho kartelu. Reakcia zo strany mediálnych 
oligarchov mala podobu nekompromisného priameho útoku na 
prezidenta. V médiách sa začali šíriť správy o tom, že putin sa snaží 
zrušiť slobodu prejavu a slova. tieto obvinenia však na počudovanie 
nemali žiadny efekt, nakoľko putinova autorita v spoločnosti rých-
lo vyrástla. A aj samotné obvinenia vyzerali značne zveličené, keď-
že sa putin nesnažil násilne ovplyvniť priepustnosť informačného 
priestoru. V tomto prípade išlo len o okresanie možností a právo-
mocí oligarchov riešiť svoje záležitosti prostredníctvom nimi kon-
trolovaných médií.

po druhé, najvýraznejší a najbohatší mediálni oligarchovia (Vla-
dimir Gusinskyj, Boris Berezovskyj), ktorí spustili kampaň na puti-
novu diskreditáciu a de facto vyhlásili putinovi vojnu, boli „odzbro-
jení“2. Vo vzťahu k ostatným oligarchom sa začal praktizovať princíp 
„rovnakej vzdialenosti“. Najprv išlo o „rovnakú vzdialenosť“ od 
štátnej informačnej politiky a neskôr aj od politiky celkovo. tento 
princíp svedčil o odmietnutí osobného prepojenia nositeľa moci na 
zvolený okruh veľkopodnikateľov, ktoré bolo praktizované za Jeľci-
na. Spolu s tým kremeľ garantoval „čistý vzduch“ a „otvorenú cestu“ 
pre podnikateľskú činnosť v prípade, ak sa oligarchovia zbavia ašpi-
rácií na politický vplyv.

tak podnikol putin počas prvých mesiacov svojho vládnutia sériu 
mobilizačných krokov týkajúcich sa obnovenia územnej celistvosti 
krajiny a nastolenia poriadku v jej informačnom priestore. Nehľa-
diac na pokrivkávajúci systém sociálneho zabezpečenia, popularita 
prezidenta značne vzrástla. Okrem toho, prezident sa dokázal nie-
len dostať spod vplyvu rodinného klanu, ale podarilo sa mu začať 
aj so selektívnou neutralizáciou elít. Dokonca sa mu podarilo nájsť 
s bývalými oponentmi (primakov, Lužkov) z volieb do Štátnej dumy 
v roku 1999 spoločnú reč. 

Prezidentova chyba

priebeh reforiem sťažovala skutočnosť, že putin nedisponoval 
svojím vlastným tímom. po čase sa mu však podarilo naznačiť spô-
sob, akým plánoval túto situáciu zlepšiť. podnikol konkrétne kroky 
na dosadenie svojich ľudí na miesta, ktoré neboli obsadené jeľcinov-
skou garnitúrou, alebo na novovytvárané miesta.

2 Gusinský byl zatčen již v červ-
nu 2000 za finanční podvody. 
Zemi pak opustil stejně jako 
Berezovský v roce 2001. V sou-
vislosti s Berezovského televizní 
stanicí ORT je nejčastěji zmiňo-
vána kritika Putina po havárii 
ponorky Kursk v září 2000, po 
které byl Berezovský donucen 
vzdát se podílu v této stanici – 
Magda Leichtová.
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určitou protiváhou „Vološinskej administrácie“ a „kasianovskej 
vlády“ sa stala Bezpečnostná rada, tajomníkom ktorej sa stal puti-
nov priateľ Sergej Ivanov. Budúci predseda vlády Michail Fradkov 
tiež pracoval v aparáte Bezpečnostnej rady, ktorá sa postupne stala 
centrom pre vývoj a koordináciu putinovej politiky.

posilneniu roly štátnej moci napomohlo aj vytvorenie systému 
federálnych okruhov so splnomocnenými predstaviteľmi preziden-
ta, ktorí mali u prezidenta vysokú dôveru. tento krok zohral pozitív-
nu úlohu, i keď vcelku sa nové administratívno-územné rozdelenie 
krajiny nijako viac nerozvíjalo. Oslabiť alebo úplne zastaviť odstredi-
vé tendencie v regiónoch a spustiť proces zosúladenia regionálnej le-
gislatívy s federálnou legislatívou sa podarilo aj bez zapojenia novej 
okružnej štruktúry. Zdokonaľovanie systému federálnych okruhov 
bolo odložené na neskôr.

Oveľa lepšie sa vydarila reforma Rady federácie. Horná komora 
ruského parlamentu prestala byť centrom regionálnych predstavite-
ľov, ktorí v Moskve lobovali len vlastné záujmy. Výsledkom bolo, že 
Rada federácie začala fungovať efektívnejšie a teda v súlade so svo-
jim ústavným postavením – zabezpečovať regionálnu účasť na legis-
latívnej činnosti3.

Situácia v krajine sa viditeľne menila k lepšiemu, čo sa prejavilo 
v prvom rade na ozdravení morálno-psychického stavu obyvateľ-
stva, eliminácii bezprostrednej hrozby rozpadu štátu a, čo je hlav-
né, na všeobecnom pocite, že návrat k 90. rokom už neprichádza do 
úvahy4.

Inštitucionálne zriadenie štátu

po tom, ako boli uskutočnené najurgentnejšie kroky ohľadom 
uskutočnenia prvotného poriadku v krajine, vyrástla pred putinom 
dôležitá úloha vypracovania dlhodobej stratégie. prvý návrh prezi-
dent predložil na jar 2001 v svojom druhom príhovore k Federálne-
mu zhromaždeniu. Jeho podstata tkvela v akomsi opätovnom zria-
dení štátu – v rámci platnej ústavy – prostredníctvom uskutočnenia 
celého komplexu inštitucionálnych reforiem týkajúcich sa funda-
mentálnych princípov jeho fungovania.

prezidentova stratégia vyzerala ako logická a opodstatnená. Za 
čias Jeľcina sa totiž riešila prakticky len jedna otázka – privatizácia5. 
Na ostatné už neostal čas, a hlavne motivácia. putin však plánoval 
budovať Rusko s dlhodobou perspektívou a preto bol nútený začať 
od základov. to znamenalo kvalitatívnu transformáciu politickej šty-
listiky. Charakteristickými črtami sa stali technokratizmus a profesi-

3 Další vývoj však Radu federa-
ce změnil v de facto nefunkční 
těleso. Po reformě místní správy, 
kdy prezident začal jmenovat 
gubernátory a Jednotné Rusko 
posílilo i na regionální úrovni, 
Rada naopak svůj regionální 
charakter prakticky ztratila – 
Magda Leichtová.

4 Putin přinesl zejména řád 
a disciplínu. Tedy hodnoty, 
jejichž nedostatek byl ve veřej-
ném mínění nejčastější výčitkou 
Jelcinově politice. Ústupek od 
demokratických standardů 
(tehdy navíc obtížně patrný), to 
byla cena, kterou bylo možné 
za ukončení chaotické trans-
formace zaplatit – Magda 
Leichtová.

5 Dovoluji si nesouhlasit. Ačko-
liv je privatizace nejviditelnějším 
procesem, který je nejčastěji 
v souvislosti s Jelcinem zmiňo-
ván, není to jediná otázka. Roz-
hodně je nutné zmínit že„za 
Jelcina“ na počátku 90. let 
proběhl slavný spor mezi parla-
mentem a prezidentem o podo-
bu systému, rozřešený násilně 
ve prospěch prezidenta. Ná-
sledně byl položen celý ústavní 
pořádek Ruské federace – který 
Putin reformuje a díky kterému 
má k této činnosti dostatek pra-
vomocí – Magda Leichtová. 
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onalizmus, značne sa zmenšil priestor pre verejnú politiku a médiá 
ešte viac strácali svoju subjektivitu a transformovali sa na pozorujú-
cich štatistov.

každá inštitucionálna reforma si nevyhnutne vyžaduje svoju 
štruktúru, pomocou ktorej bude realizovaná. takýmito štruktúra-
mi by sa mali stať orgány štátnej moci na rôznych úrovniach. práve 
preto bolo hlavnou úlohou v komplexe inštitucionálnych reforiem 
vybudovanie mocenskej vertikály. putin ju začal budovať prakticky 
ihneď po svojom zvolení do funkcie. 

technológia budovania podobnej vertikály predstavovala ele-
mentárnu akumuláciu mocenských zdrojov prostredníctvom ich 
„vytiahnutia“ z tých miest, kde sa koncentrovali počas Jeľcinovho 
prezidentstva, a ich následnej implementácie do hierarchie štátnych 
štruktúr. táto myšlienka bola sama o sebe správna a potrebná pre 
prekonanie dôsledkov chaosu 90. rokov. No v situácii, keď hlavné 
z týchto štruktúr – vláda a kancelária prezidenta – (nehľadiac na ich 
postupné dopĺňanie putinovými kádrami) boli naďalej kontrolova-
né rodinným klanom, sa perspektívy tejto základnej inštitucionálnej 
reformy ako aj ostatných reforiem stávali hmlistými.

predsedovi vlády kasianovovi sa podarilo zablokovať radikálny 
scenár transformácie vlády, ktorý predstavoval podstatné posilnenie 
putinových kádrov – Germana Grefa a Alexeja kudrina. Výsledkom 
bolo, že sa premiér stal nenahraditeľným sprostredkovateľom medzi 
predstaviteľmi oboch záujmových skupín – „rodinnej“ a „petrohrad-
skej“. 

V situácii, keď sa začala reforma priemyselných monopolov, bolo 
pre kremeľ dôležité zachovať stabilitu vo vláde. Jej kardinálna trans-
formácia nepripadala do úvahy a bola promptne odložená na neskôr. 
pod vedením kasianova sa kabinet sústredil len na taktické úlohy 
– podporu makroekonomickej stability a vyplatenie zahraničného 
dlhu. Nehľadiac na priame výčitky kremľa o nedostatočnej ambici-
óznosti, vláda brzdila akékoľvek iniciatívy vedúce k mobilizačným 
krokom ako aj tie, ktoré boli orientované na strategickú perspektívu. 
politické dividendy, ktoré prinášal kasianovov kabinet (sociálno-e-
konomická stabilita, postupné vyplácanie štátnych dlhov, budova-
nie kontaktov s medzinárodnými finančnými, ekonomickými a ko-
merčnými štruktúrami), nevyrovnávali negatívny efekt vychádzajúci 
z nespokojnosti verejnosti kvôli nízkemu tempu rastu životnej úrov-
ne väčšiny občanov Ruska. tento praktický fakt spôsobil devalváciu 
vnútropolitického	imidžu	Kremľa	(Zákon	2002;	Zákon	2001).

prezidentova administratíva sa z efektívneho antikrízového štábu 
(jeseň 1999 – jeseň 2000) stávala málo produktívnou inštitúciou, 
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ktorá síce zabezpečovala realizáciu kádrovej politiky zodpovedajú-
cej prezidentovým záujmom, ale postupne strácala ten koncepčný 
a ideologický monopol, ktorým disponovala počas obdobia mocen-
ského prechodu a počas prvých mesiacov putinovho vládnutia.

Vznikajúci politický režim sa čoraz viac podobal na moderni-
zovaný „jeľcinizmus“, v ktorom absentovali tie najodióznejšie črty. 
Ale prvému prezidentovi Ruska sa vďaka politicko-technologickým 
nástrojom v priestore verejnej politiky darilo až do jeho odstúpenia 
zachovávať vlastný mocenský monopolizmus (minimálne v štatúte 
najvyššieho „rozhodcu“). Obraz „skorého“ putina sa tiež vytváral 
v situácii vertikálnej komunikácie, ktorá vznikla počas 90. rokov. 
Ale v podmienkach technokratizácie a profesionalizácie politického 
procesu bol žiadaný kvalitatívne iný obraz prezidenta a jeho tímu. 
Obraz, ktorý by bol založený nie na imitovanej, ale na skutočnej 
strategicky orientovanej ideokracii disponujúcej monopolným pro-
jektom na budúcnosť. tomuto však protirečil kontraprojekt vtedy 
ešte vplyvného rodinného klanu, ktorý bol plne spokojný so saná-
ciou obdobia rokov 1999 – 2000 a ktorý bol zainteresovaný na tom, 
aby prezidentom deklarované inštitucionálne reformy znamenali 
len primitívnu stabilizáciu, alebo inými slovami – optimálny režim 
prežívajúci vďaka „parazitovaniu“ na uhľovodíkových zdrojoch. 

posilnenie prezidentovho tímu prebiehalo veľmi pomaly a nepo-
skytovalo kremľu možnosť prejsť do rozhodujúceho útoku. práve 
preto politická iniciatíva prechádzala do rúk putinových oponentov 
– širokej koalície rodinného klanu, niektorých oligarchov, časti re-
gionálnych lídrov, a hlavne – širokej vrstvy zabezpečených občanov 
zainteresovaných na zachovaní režimu stabilizácie. Elita postupne 
žiadala návrat k moci.

V tomto prípade putinovi ostávala len jedna možnosť, ako zme-
niť situáciu v svoj prospech – pripraviť svojich protivníkov o materi-
álne zdroje, ktoré už plánovali konvertovať (alebo konvertovali) na 
zdroje politické. 

prvým krokom bola výmena vedenia v opornom pilieri ruskej 
ekonomiky – priemyselných monopoloch – najprv v „Gazprome“, 
neskôr na ministerstve železničných komunikácií (neskôr premeno-
vané na „Rossijskyje železnyje dorogi“, a. s.). S pomocou komplex-
ných opatrení „silového“ aj komerčného charakteru sa prezident-
skému tímu podarilo spustiť proces rozsiahlej reprivatizácie. táto 
akcia však neznamenala len prehodnotenie výsledkov prerozdelenia 
majetku, ktoré bolo zrealizované počas 90. rokov. Išlo o vyhlásenie 
„právnej“ vojny (identifikácia kriminálnych stránok v histórii korpo-
rácií a začatie trestných stíhaní) tým oligarchickým skupinám, ktoré 
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plánovali „jemný“ štátny prevrat prostredníctvom „skúpenia“ voleb-
nej kampane v rokoch 2003 – 2004.

táto právna vojna kulminovala počas procesu neutralizácie Ju-
kOSu a jeho majiteľa Michaila Chodorkovského. Oligarcha využil 
kremeľský kurz na posilnenie straníckeho komponentu politického 
procesu (ako alternatívy medziklanového súperenia), a tiež iniciatí-
vu putina prejsť na nový princíp formovania vlády – v súlade s vý-
sledkami volieb do Dumy (iniciatíva bola prelobovaná „rodinným“ 
klanom). Začal financovať strany, o ktorých vstupe do Dumy neboli 
žiadne pochybnosti, a to s tým, že počítal do budúcnosti so získaním 
premiérskeho kresla.

Zatknutie veľkopodnikateľa Michaila Chodorkovského a násled-
ná reprivatizácia spoločnosti JukOS sa stali prelomovým momen-
tom „právnej“ vojny kremľa so skupinami oligarchov. Od konca 
roka 2003 až do dnes už neboli zaznamenané žiadne prípady orga-
nizovaného odporu oligarchov voči putinovi. Okrem toho, očividné 
posilnenie prezidenta a jeho tímu v dôsledku série reprivatizačných 
akcií umožnilo napokon zrealizovať aj kádrovú revolúciu. Výmena 
riaditeľa kancelárie prezidenta a predsedu vlády za Dmitrija Medve-
deva a Michaila Fradkova, ktorí boli voči putinovi lojálni, znamenali 
víťazstvo nad rodinným klanom a jeho odsunutie za hranice mo-
cenského priestoru. podľa výsledkov parlamentných volieb vznikla 
v dolnej komore parlamentu proprezidentská väčšina. počas proce-
su obnovy senátorov vznikla podobná väčšina aj v Rade federácie. 
Bolo obnovené riadenie krajiny z jedného centra (prezident a jeho 
tím). Výsledkom likvidácie „vzbury oligarchov“ a kádrovej revolúcie 
sa stala nová architektúra mocenského priestoru (na jar 2004).

prezidentova administratíva sa stala hlavnou štruktúrou, ktorá 
zabezpečovala vyváženie záujmov už vo vnútri prezidentovho tímu 
– medzi „silovikmi“ a „liberálmi“ (v súčasnosti už aj medzi inými 
„krídlami“ kancelárie prezidenta) – prostredníctvom budovania fle-
xibilnej kádrovej politiky a hľadania optimálnej rovnováhy medzi 
prioritami vnútornej a zahraničnej politiky. 

Bola zavedená aj nová štruktúra administratívy. Funkcie jej riadi-
teľa boli zúžené, ale na druhej strane vzrástla úloha oboch zástupcov 
riaditeľa, ktorí prostredníctvom štatútu prezidentových pomocní-
kov získali možnosť priameho prístupu k hlave štátu. Ďalšia po-
kračovanie procesu reprivatizácie podobne prešlo do sféry kompe-
tencie kremeľskej administratívy. Význam Bezpečnostnej rady ako 
protiváhy kancelárie prezidenta stratil svoju aktuálnosť a štruktúra 
stratila svoj predchádzajúci význam. Obnovený kabinet ostal cen-
trom pre vývoj a koordináciu koncepcií inštitucionálnych reforiem, 
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rezortných a lobistických záujmov. prenesenie centra pre vývoj naj-
významnejších projektov vrátane ekonomických otázok do správy 
prezidenta viedlo k depolitizácii kabinetu a jeho transformácii na 
technický inštitút kontrolujúci makroekonomickú situáciu v krajine 
a rutinnú zahraničnopolitickú činnosť (Nezavisimaja gazeta 2006).

Zdalo sa, že monocentrická mocenská vertikála bola úplne obno-
vená, proces opätovného zriadenia štátu prostredníctvom balíka in-
štitucionálnych reforiem získal šancu na nový impulz, a technokra-
tická štylistika tohto smerovania dlho očakávanú ideológiu. toto 
sa však nestalo. Stalo sa to, že proces kádrových zmien a prevzatie 
kontroly prezidentským tímom nad hlavnými štátnymi postami 
a dôležitými ekonomickými subjektami (napriek tomu, že sa jed-
nalo o mobilizačný proces), nezískali ten nevyhnutný ideologický 
komponent, ktorý dodáva mobilizácii strategickú orientáciu a chrá-
ni ju pred prechodom do stagnácie v dôsledku prudkého zníženia 
efektivity pri zachovaní predchádzajúceho zvýšeného tempa a príliš 
vysokých energetických výdavkov. 

Heslom dňa sa stal nový pokus o inštitucionálne reformy, ale bez 
akejkoľvek korekcie ich obsahu a dôrazov, berúc do úvahy tie zmeny, 
ktoré nastali za 3 roky od ich prvotnej deklarácie. Výsledkom toho 
bolo, že mocenské štruktúry sa dopustili vážnych chýb - nedokázali 
predpovedať možné sociálne dopady reforiem, čo sa začiatkom roku 
2005 stalo príčinou prudkého pádu prezidentovej popularity (Iva-
nov 2007).

politický monopolizmus novej elity vytváral klamlivé zdanie 
o úplnej likvidácii hrozieb pre štát vychádzajúcich z konfliktov vo 
vnútri mocenského priestoru ako aj z agresívneho separatizmu 
sponzorovaného zvonka. Odpoveďou na túto „spokojnosť“ sa stala 
prudká aktivizácia teroristických útokov a situácia koncom leta – za-
čiatkom jesene 2004 (teroristické útoky v Beslane) opäť obnovila 
pocit bezbrannosti. práve toto prinútilo vedenie krajiny skoncentro-
vať sa a vrátiť sa k pôvodne zamýšľanému kurzu. práve vtedy putin 
v svojich verejných vyhláseniach hovoril o potrebe „mobilizácie ná-
roda pred veľkou hrozbou“, a vtedy bola úplne dobudovaná mocen-
ská vertikála – bola zlikvidovaná zbytočná elektorálna aktivita na re-
gionálnej úrovni, boli zmenené princípy formovania Štátnej dumy, 
bolo deklarované vytvorenie Spoločenskej komory ako špecifickej 
ruskej štruktúry, ktorej cieľom bola inštitucionalizácia6 občianskej 
spoločnosti.

Ale ani v tomto prípade neboli reformy ukončené naznačením tej 
podoby budúcnosti (okrem zdvojnásobenia HDp a iných spotrebiteľ-
ských orientačných atribútov), ktorú ruské vedenie plánovalo predlo-

6 A také její kontrola a vnesení 
centrálního vlivu i na tuto úroveň 
– Magda Leichtová.
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žiť svojím občanom. A aj formovanie samotnej ideológie bolo odlože-
né	na	neskôr	(Nezavisimaja	gazeta	2006;	Rossijskaja	gazeta	2007).

V dôsledku toho, že mocenské štruktúry oslabili kontrolu nad 
opodstatneným a nevyhnutným procesom reprivatizácie7, došlo 
k tomu, že sa stali ziskovým biznisom pre individuálnych predsta-
viteľov novej elity, ktorí týmto diskreditovali prezidenta a jeho tím. 
A obdobie „farebných revolúcií“ v postsovietskom priestore vytvorilo 
u mnohých vysokopostavených úradníkov a podnikateľov dojem o ne-
vyhnutnosti podobného vývoja udalostí aj v Rusku a urobilo z nich 
aktívnych prívržencov takéhoto scenára. Okrem iného to mohol byť 
jeden z variantov revanšu za neúčasť na rozdelení majetku. Oligarcho-
via, ktorí emigrovali z Ruska, sa všetkými dostupnými spôsobmi sna-
žili prikrmovať podobné nálady a tendencie. Zároveň počítali s tým, 
že sa im potom podarí prinavrátiť si svoje pozície v politike a biznise.

Sám o sebe sa monopolizmus v mocenskom priestore nestal 
spoľahlivým základom pre posilnenie pozícií prezidenta. Nebol 
opodstatnený ani putinov výber čistého pragmatizmu a technokra-
cie ako ideológie opätovného zriadenia štátu. tá sa stala pre kre-
meľ príčinou nových ťažkostí, a to dokonca za podmienok, keď boli 
z mocenského priestoru vytlačení všetci seriózni konkurenti, ktorí 
obmedzovali možnosti prezidenta počas prvých rokov jeho vládnu-
tia. Deklarovanie stabilizácie ako hlavnej strategickej priority štátnej 
politiky, zdedené po rodinnom klane, naviazanosť makroekonomic-
kého riadenia na dosiahnutie okamžitého efektu a stabilne vysoké 
ceny energonosičov vytvárali vhodné podmienky pre rozšírenie tie-
ňového biznisu v rámci reprivatizačných procesov. 

Všetko toto sa na imidži kremľa a na jeho postavení v rámci 
mocenského priestoru odrážalo veľmi negatívne. Strana „farebnej 
revolúcie“, ktorá zjednotila v svojich radoch nielen putinových pro-
tivníkov, ale aj široký okruh ľudí nespokojných s výsledkami jeho 
reforiem, začínala čoraz viac ašpirovať na získanie moci. Je samozrej-
mé, že zdrojové možnosti tejto strany nebolo možné ani približne 
porovnávať s postavením oligarchov z roku 2003. Ale propagan-
distický efekt jej demaršov – obzvlášť za situácie myšlienkového 
a motivačného vákua – zanechával hlboký dojem. práve vtedy nastal 
okamih, keď kremeľ už nemohol odkladať vyhlásenie seriózneho 
ideologického projektu (komentarii 2008).

Projekt

projekt bol zverejnený na jar 2005 v príhovore k Federálnemu 
zhromaždeniu. V ňom boli načrtnuté hlavné črty ideokratického 

7 Proč je proces „reprivatiza-
ce“ neboli zestátnění opod-
statněný a nevyhnutelný, oproti 
například představení a efektiv-
nímu prosazování právních no-
rem upravujících ekonomické 
prostředí? – Magda Leichtová.
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komponentu. I keď putin tento komponent nepomenoval konkrét-
ne, nová ideológia sa začala nazývať suverénnou demokraciou.

Spočiatku bola koncepcia suverénnej demokracie hodnotená 
kremľom ako konkurencieschopná alternatíva ideológie prívržen-
cov „jemného“ tranzitu moci v Rusku. po určitom čase sa prejavil 
aj hlbší zmysel danej koncepcie. Demokracia bola a ešte stále je 
ponímaná väčšou časťou obyvateľstva ako režim, ktorý bol nanú-
tený Rusku začiatkom 90. rokov zo strany Západu a preto nebol 
schopný stať sa základom pre národnú konsolidáciu. prostredníc-
tvom zdôrazňovania dominantnosti suverenity prebehla totálna 
rehabilitácia demokracie ako spôsobu fungovania krajiny. Na jeseň 
2005 – po deklarovaní komplexu prioritných národných projektov 
– bol prezentovaný aj sociálny smer novej kremeľskej ideológie. 
týmto bolo narušené aj fungovanie strany „farebnej revolúcie“. 
Suverénna demokracia vytvorila vhodné podmienky pre otvore-
né obvinenie tzv. „offshore demokracie“ a značne skorumpovanej 
časti elity. tvrdé hájenie národných záujmov v zahraničnej politike 
podľa putina predstavuje nielen garanciu zachovania geopolitickej 
subjektivity Ruska, ale aj efektívny preventívny prostriedok voči 
osvojenému princípu ruskej elity – zaistenie záujmov v offshoroch 
výmenou	za	ústupky	v	sfére	štátnej	suverenity	(Belkin	2006;	Sur-
kov, 2006, 2007).

Čoraz viac mobilizačných opatrení je cítiť aj v zahraničnopo-
litických deklaráciách kremľa. Vystúpenie ruského prezidenta 
v Mníchove je jasným svedectvom úplného odmietnutia voľby, 
ktorú ešte sovietske vedenie uskutočnilo na prelome 80. a 90. ro-
kov, a tou bola absolútna priorita medzinárodných noriem a praxe 
oproti národným záujmom. Suverénna demokracia tvrdí úplný 
opak. Agendu moci, ktorá začala novú mobilizáciu, dnes tvorí 
heslo - „úplné a konečné obnovenie štatútu krajiny ako veľmoci“ 
(Zákon 2002).

Záver

počas celého obdobia vládnutia prezidenta putina znamenali 
všetky jeho iniciatívy pre väčšinu občanov Ruska dlho očakávané 
„lepšie časy“, obzvlášť v porovnaní s obdobím 90. rokov. Ešte done-
dávna stála spoločnosť pred veľkou neistotou. Čo sa stane, keď putin 
už nebude prezidentom? Budú tieto reformy pokračovať? takýchto 
otázok by sa dalo naformulovať oveľa viac. Bez ohľadu na to, či boli 
uskutočnené reformy dobré alebo zlé, musíme uznať, že to, čo sa di-
alo od roku 1999 do dnes, „postavilo Rusko z kolien“. Lenže v tomto 
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prípade ide predovšetkým o „osobný kurz“ prezidenta putina, ktorý 
by bol po jeho odchode určite transformovaný. preto už dlhší čas 
visí vo vzduchu otázka „dedičnosti“ tohto kurzu. 

Samotný putin si veľmi dobre uvedomuje, že jeho kurz bude 
v každom prípade transformovaný. práve preto sa rozhodol odpove-
dať na túto výzvu tak, že súhlasil s vedením politickej strany „Jedinaja 
Rossija“ do parlamentných volieb. tak transformoval parlamentné 
voľby na referendum dôvery voči svojmu vytýčenému kurzu. V ná-
sledných voľbách získala jeho strana potrebný počet hlasov, a čo je 
najdôležitejšie, prebehlo vyslovenie dôvery jeho kurzu. to zname-
ná, že už nebude dôležité, kto sa stane v budúcnosti prezidentom, 
nakoľko putin ostáva v politike. A je absolútne jedno v akej pozícii 
(predseda strany, predseda Štátnej dumy, Rady federácie, predseda 
vlády). tak môžeme konštatovať, že po prvýkrát vo väčšej miere roz-
hodli o politickej budúcnosti Ruska nie prezidentské, ale parlament-
né voľby. 
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abstract: rUSSIa anD CEnTRAL aSIa – THE „GrEaT GamE“
The article presents Russia‘s Central-Asian policy after 2000 as a „Great Game“ between several power-
players, including China, uSA, India, and, to a lesser extent, the Eu. The players use mainly diplomatic 
and	economic	cards;	the	stakes	of	the	game	are	geopolitic	and	geoeconomic:	transport	corridors,	ener-
gy resources, new markets, as well as military structures. 
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Partie vojensko-bezpečnostní
Závěr

aUTorKA: maGDa LEICHToVá
oPonEnT: rICHarD CELDEr

rUSKo a STŘEDnÍ aSIE – 
VELKá HRA

Úvod

Jako Velká hra je označováno soupeření britského a ruského im-
péria v devatenáctém a na počátku dvacátého století. Rivalitu vyvola-
lo setkání expanzivních politik carského Ruska v oblasti střední Asie 
a Británie na sever od britské Indie. parcelování území střední Asie 
bylo ukončeno v roce 1907 po uzavření tzv. Srdečné dohody, která 
stanovila sféry vlivu a učinila z Afghánistánu a persie nárazníkové pás-
mo mezi oběma velmocemi1. Většina území muslimského turkestánu 
(s výjimkou čínského „východního“ turkestánu) se dostalo pod kon-
trolu carského Ruska a později bylo připojeno k Sovětskému svazu 
a do roku 1936 rozděleno do pěti sovětských svazových republik.

Sto let po uzavření Srdečné dohody, která formalizovala ruský vliv 
v turkické střední Asii na více než osmdesát let, probíhá ve střední Asii 
tzv. nová Velká hra. tento termín je používán již od rozpadu SSSR, 
kdy ale odrážel spíše očekávání badatelů a naděje politiků než skuteč-
ný stav věcí. turecké a íránské ambice navazovat na společný turkický 
původ respektive na tradiční politické a kulturní vazby s persií zůstaly 
víceméně oslyšeny. Investice a politická podpora ze strany západu při-
cházely v menší míře a mnohem pomaleji, než středoasijské republiky 
očekávaly – ani Evropa ani Spojené státy o oblast nejevily zájem, který 

1 V rámci velké hry se Británie 
opakovaně pokusila ovládnout 
Afghánistán (1838, 1878 a na-
konec také 1919). Ačkoliv do-
kázala získat na zemi (zejména 
v oblasti zahraniční politiky) 
značný vliv, nikdy Afghánistán 
plně neovládla a v patové situ-
aci se nakonec ze země stáhla. 
Británie je tak první světovou 
supervelmocí, která se 140 let 
před Sovětským svazem a více 
než 160 let před Spojenými 
státy (a OSN) do této situace 
dostala. Proto byl Afghánistán 
nakonec určen jako nárazníko-
vé pásmo mezi oběma velmo-
cemi.
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by opodstatnil termín Velká hra. Čínskému vlivu v devadesátých letech 
stály v cestě zděděné politické a diplomatické překážky a také praktic-
ky neexistující infrastruktura, která by postsovětský prostor s Čínou 
spojovala2. Ruská federace byla v 90. letech oslabená ekonomicky 
a zkompromitována politicky a její vliv na střední Asii zůstal částečně 
zachován spíše z absence nějaké „Velké hry“ než jí navzdory.

po roce 2000 se situace začala měnit a v současné době je zřejmé, 
že ve střední Asii se střetávají protichůdné nebo konkurenční zájmy 
několika světových velmocí. Ve srovnání s 19. stoletím, kdy hrozba 
konfliktu mezi Británií a Ruskem byla reálně zvažovanou možností, 
se použití termínu Velká hra může jevit jako přehnané, neboť dnešní 
soupeření má – přinejmenším v tuto chvíli – zejména dimenzi diplo-
matickou a ekonomickou. Nová Velká hra je tedy spíše partií diploma-
tickou a ekonomickou. Nicméně pro popis konkurenčního prostředí 
střední Asie tento termín nabízí možnost pojímat jednotlivé státy 
jako racionálně jednající, s pravidly obeznámené hráče, což usnad-
ňuje interpretaci jejich chování. Dění v oblasti v tomto pojetí možné 
parcelovat na dílčí, snáze uchopitelné partie, které hráči mezi sebou 
vedou. proto si metaforické označení nová Velká hra dovolíme pro 
účely tohoto textu po uvedených výtkách v uvozovkách používat.

předmětem následující kapitoly je představení aktérů a témat 
této nové „Velké hry“ v její nejaktuálnější podobě. Z důvodu velmi 
omezeného rozsahu kapitoly předpokládá tento text základní orien-
taci čtenáře v problematice a nevysvětluje okolnosti a termíny, které 
považuje za zainteresované veřejnosti známé.

Důraz je kladen na roli Ruské federace jako jednoho z domi-
nantních hráčů, kteří v oblasti operují. počátek „Velké hry“ datuji 
spíše symbolicky do roku 2000, ačkoliv některé z klíčových událostí 
se odehrály před nebo po tomto konkrétním datu. to, že s prvním 
dnem tohoto roku se stal ruským prezidentem Vladimir putin, je 
jednou z mnoha událostí, které měly na rozehrání „Velké hry“ do její 
současné podoby vliv, nikoliv faktem pro tento text určujícím.

od izolace k „Velké hře“

Ruská federace se po prakticky celá devadesátá léta mohla ve 
střední Asii těšit výrazné komparativní výhodě v porovnání s jiný-
mi aktéry. Ze svazových dob zůstala zachována dopravní infrastruk-
tura, která navíc téměř vylučovala, aby region komunikoval jiným 
směrem, neexistovala zde jazyková bariéra i právní systém v jednot-
livých zemích byl podobný. Více než sedmdesát let budování společ-
né ekonomiky zanechalo v celém postsovětském prostoru výrazné 

2 Hraniční přechody mezi ze-
měmi střední Asie a Čínou jsou 
otvírány pouze pomalu. Dříve 
politicky nemyslitelný směr ko-
munikace je nyní ekonomicky 
žádoucí, ale naráží na nutnost 
budovat kompletní infrastruktu-
ru a na byrokratické překážky. 
Na celé hranici mezi Čínou 
a Kazachstánem tak oficiálně 
fungují pouze dva přechody 
– jeden otevřen v roce 1992 
a druhý 2004. Hlavní hraniční 
přechod mezi Čínou a Kyrgyz-
stánem pak je v tak špatném 
technickém stavu, že umožňuje 
pouze jednoproudý provoz 
po neasfaltované cestě, dopo-
ledne je tedy možné cestovat 
z Kyrgyzstánu do Číny a odpo-
ledne v opačném směru (Peyro-
use 2007:20-27).
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stopy, které několik let samostatné existence nových států nemohlo 
překrýt. pro země střední Asie, s jejich historicky neexistující indus-
triální bází a nerozvinutou, na produkci základních surovin oriento-
vanou ekonomickou základnou to platí obzvlášť (Weitz 2006). 

Ruská federace, která se ale potýkala s množstvím vlastních prob-
lémů, tuto výhodu nijak nerozvíjela a ve střední Asii se více angažo-
vala pouze v roli „četníka“, který vojensky zasáhl v tádžické občanské 
válce (Mekenkamp – van tongeren – van de Veen 2000:172). Ruská 
federace se soustředila na vlastní ekonomickou přestavbu, boj se 
sociální krizí a budování vztahů s klíčovými aktéry mezinárodních 
vztahů – na počátku devadesátých let zejména s uSA. Moskvě ne-
zbývala energie na efektivní zvládnutí vlastních regionů, natož na to, 
aby se účinně angažovala ve svém „blízkém zahraničí“ (Gorodetsky 
2003). O oblast střední Asie ale v této době nejevily velký zájem ani 
ostatní světové velmoci.

Geografické umístění regionu, které budeme v tomto textu opa-
kovaně označovat jako „strategické“ nebo jako „místo střetu zájmů“, 
může zároveň znamenat místo izolované a opomíjené. Střední Asie 
může být chápána jako křižovatka, koridor a investiční příležitost, 
stejně dobře jako pustina, zapomenutý kout a chudý region daleko 
od moře.

V roce 1998 došlo ke krachu ruského rublu. Do kritického bodu 
se tak dostal proces ekonomické přestavby celosvazové socialistické 
ekonomiky na ekonomiku tržní, ruskou. tato událost ale pro ruskou 
ekonomiku znamenala symbolický odraz ode dna. Ruská federace 
svou ekonomiku stabilizovala a po roce 2000 díky vzestupu cen ne-
rostných surovin nastartovala rychlý ekonomický růst3, což poskytlo 
silný povzbudivý impuls celému postsovětskému prostoru, nevyjí-
maje středoasijské republiky (Aslund 2007:75). také jejich ekono-
miky začaly rychle růst. klíčovým faktorem, který za tímto proce-
sem stojí, je permanentní růst cen nerostných surovin, zejména ropy 
a zemního plynu. Cena barelu ropy vzrostla v období 2000-2007 
čtyřikrát (EIA 2008) a cena plynu více než dvakrát (IEA 2008).

Země střední Asie, které disponují zhruba 3,3 % světových zásob 
ropy a 3,5 % zemního plynu,4 získaly díky tomuto vývoji na atrakti-
vitě. Vzhledem k technické náročnosti přepravy zemního plynu po 
moři5 je střední Asie obzvlášť lákavou oblastí pro dvě nově se obje-
vivší ekonomické velmoci v plynovody dosažitelném „sousedství“. 
V průběhu devadesátých let nastartovaly svůj dynamický ekonomic-
ký rozvoj dvě nejlidnatější země světa, Indie a Čína. Jejich spotřeba 
energetických surovin roste každoročně závratným tempem6 a vý-
znamně zvýšila zájem těchto zemí o střední Asii.

3 Dle údajů Světové banky 
tento růst dosahoval i sedmi 
procent meziročního růstu. 
2001 – 5,1 %, 2002 – 4,7 %, 
2003 – 7,3 %, 2004 – 7,2 %, 
2005 – 6,4 %, 2006 – 7,4 %, 
2007 – 8,1 % (The World Bank 
in Russia 2008).

4 Na zdroje jsou bohaté zejmé-
na Kazachstán a Turkmenistán. 
Naproti tomu horské země na 
východě regionu – Kyrgyzstán 
a Tádžikistán ropou ani ply-
nem prakticky nedisponují (BP 
2008).

5 Který je nutné pro lodní pře-
pravu nejprve zkapalnit a pak 
jej dopravit k zákazníkům za 
použití technicky i finančně ná-
ročné technologie.
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Partie energetická

pokud můžeme dění ve střední Asii označit jako Velkou hru i bez 
uvozovek, je tomu tak v oblasti těžby a transportu nerostných su-
rovin. turkmenistán a kazachstán jsou z geopolitického hlediska 
součástí dvou geoekonomicky přitažlivých regionů – střední Asie 
a kaspického bazénu, jehož zásoby ropy a zemního plynu jsou před-
mětem zájmu Evropské unie (podporované uSA), turecka, Ruské 
federace a také Indie a Číny. 

Ruská federace disponuje oproti ostatním zájemcům výraznou 
výhodou, protože prakticky kontroluje existující síť produktovodů, 
která zajišťuje transport těchto surovin zejména k evropským zákaz-
níkům. Ruské monopolní společnosti jako Gazprom nebo transněfť 
inkasují buď přepravní poplatky, nebo přímo odkupují středoasijské 
suroviny za nižší ceny a se ziskem je prodávají svým západním zá-
kazníkům ( Johnson 2005:259). Rusko si tím ulehčuje plnění obrov-
ských závazků, které jako dominantní evropský dodavatel má (Ener-
gy Bulletin 2007), a odkládá tak technologicky obtížnou a finančně 
náročnou nutnost urychlené modernizace stávajících nebo otevření 
nových vrtů v samotném Rusku ( Johnson 2005:268).

Evropské země se snaží snížit svou energetickou závislost na 
Rusku diverzifikací zdrojů i přepravních koridorů, a proto se s vý-
raznou podporou uSA angažují v projektech, které mají dopravovat 
kaspickou ropu do Evropy mimo ruské území7. Region střední Asie 
je ale od nejvýchodnější aktivity tohoto typu – ropovodu Baku-t-
bilisi-Ceyhan – oddělen kaspickým mořem8. plány na vybudování 
transkaspického ropovodu, který by oba břehy moře spojil, naráží 
zatím na vleklé problémy technického a environmentálního charak-
teru, které investoři nejeví velký zájem překonávat (Bechtel 1999). 
V roce 2007 tak byla podepsána dohoda mezi turkmenistánem, 
kazachstánem a Ruskou federací o rekonstrukci stávajícího a vybu-
dování nového plynovodu podél břehu kaspického moře do Ruska 
(RIA Novosti 2007).

V závodech o nerostné suroviny ve střední Asii je tak mnohem 
úspěšnějším konkurentem Ruské federace Čína. Čína během jedi-
ného roku 2005 dokázala vybudovat tisíc kilometrů dlouhý ropo-
vod z kazachstánu do západní provincie Sin-tiang (CE.CN 2005). 
V roce 2007 bylo dosaženo také dohody o vybudování plynovodu 
vedoucího z turkmenistánu přes kazachstán do Číny (News Central 
Asia 2007). Čína je tak vedle Ruské federace druhým nejúspěšněj-
ším aktérem ve hře o středoasijské suroviny.

Zájem o podíl na nerostném bohatství oblasti projevila i Indie. ta 

25. RUSKO A STŘEDNÍ ASIE – VELKÁ HRA

6 V roce 2007 to bylo 11,5 % 
u Číny a 8,7 % v případě Indie 
(ADB 2008; WB 2008).

7 Zelená kniha – Evropská 
strategie pro udržitelnou, kon-
kurenceschopnou a bezpeč-
nou energii v češtině dostupná 
na: http://download.mpo.cz/
get/27528/28456/312141/
priloha002.pdf, 29. 7. 2008.

8 Středoasijský region je vý-
razně geograficky ohraničen 
na západě Kaspickým mořem 
a na východě a jihu vysokými 
pohořími případně íránskými 
pouštěmi. Nejsnazším směrem 
komunikace tak jsou nížiny na 
severu, kde je jedinou hranicí 
regionu ta s Ruskem.
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se angažuje v projektu, který by měl plynovodem propojit turkme-
nistán a severní indická území. kromě velké vzdálenosti a mimo-
řádně náročných přírodních podmínek by však takový produktovod 
musel zdolat daleko obtížněji překonatelné problémy politicko-bez-
pečnostního rázu, jimiž jsou situace v Afghánistánu a nutnost vést 
plynovod územím tradičního rivala – pákistánu. Indie se nicméně 
v energetice ve střední Asii angažuje velmi aktivně. Jako příklad mů-
žeme uvést účast indických společností na průzkumu kazašských 
a uzbeckých ropných polí a také v projektech využití vodní energie 
v tádžikistánu a kyrgyzstánu (Blank 2005). 

Nerostné bohatství střední Asie se stalo významným lákadlem 
pro ekonomické velmoci současného světa. Relativně nejúspěšněj-
ší je v pronikání do oblasti Čína. Výsadní postavení Ruské federace 
v oblasti však zatím nedokázal nikdo ohrozit. pro Ruskou federaci 
je kontrola přepravních tras a dominantní postavení na trhu nejen 
nutností, která jí umožňuje plnit své evropské obchodní závazky, ale 
také pákou, jak udržovat v oblasti politický vliv. 

Ruské politické sebevědomí je do značné míry opřeno o ekono-
mický úspěch, na kterém má největší podíl obchod s nerostnými 
surovinami. A pokud pomineme jakési zdvořilé ohledy k minulosti 
a iracionální respekt před geografickou rozlohou, pak můžeme kon-
statovat, že mezinárodní prestiž Ruské federace se dnes v prvé řadě 
odvíjí od její vojenské síly a silného postavení (včetně případného 
vyděračského potenciálu) na energetickém trhu. Střední Asie má 
v tomto typu politiky strategický význam.

Partie obchodní

Ekonomický úspěch, asertivní zahraniční a razantní domácí po-
litika etablovaly Rusko znovu jako samostatného a sebevědomého 
hráče mezinárodního systému. pro země střední Asie se tak nepo-
chybně zvýšila jeho atraktivita. to, co se při pohledu ze střední Evro-
py nejeví dostatečně přitažlivé, ať již kvůli nedostatečné „úrovni“, 
nebo absenci demokratických standardů, může mít z perspektivy 
střední Asie mimořádnou atraktivitu. Je tomu tak s ruskou politic-
kou silou i ekonomikou.

Výbornou ilustrací proměny vztahů mezi zeměmi regionu 
a Ruskem se tak stávají statistiky mapující vzájemný obchod. po 
propadu na začátku tisíciletí vzájemný obchod velmi rychle roste. 
Například uzbecký zahraničně-politický „obrat zpět k Rusku“ je 
v těchto číslech velmi dobře patrný9. Obchod s Ruskem se ale stává 
stále	výhodnějším,	vzhledem	k	ruské	rostoucí	kredibilitě;	výhodný	

MAGDA LEICHTOVÁ 25.
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je i v oblasti spotřebního zboží, protože lokální výrobky nejsou na 
světových trzích konkurenceschopné. Obchod uvnitř regionu si ale 
v průběhu devadesátých let zkomplikovaly samotné středoasijské 
země, které ve vzájemné rivalitě uvalily na přeshraniční obchod cla 
a kvóty. tyto překážky nyní pouze velmi pomalu a neochotně opět 
snižují nebo odstraňují (IMF 2006). 

Střední Asie nepřestavuje v lidnaté Asii velký trh. V pěti postsovět-
ských republikách žije celkem zhruba 62 milionů lidí. Ačkoliv jejich 
ekonomiky rychle rostou, distribuce bohatství je velmi nerovnoměrná 
a kupní síla obyvatel roste jen pomalu (Rummer 2005:18). Z globální-
ho pohledu proto význam střední Asie pro mezinárodní obchod bude 
spočívat spíše v roli transportního koridoru než cílové stanice, což 
ostatně koresponduje s její historickou rolí z dob hedvábné stezky.

Efektivita a průchodnost obchodních tras mezi jižní Asií 
a Ruskem potažmo Evropou přes území střední Asie se již ostatně 
plně prokázala na úrovni nelegálního obchodu. Střední Asie je pře-
pravní trasou obrovského množství drog z Afghánistánu přes Rusko 
do Evropy. protože cena drog ve směru Afghánistán – Evropa sta-
bilně roste, je tato trasa i přes svou náročnost danou geografickými 
podmínkami pro nelegální obchodníky výhodná (Mekenkamp – 
van tongeren – van de Veen 2000:81).

O využití střední Asie jako obchodního koridoru mají zájem i ob-
chodníci z prostředí legálního mezinárodního obchodu. O přístup 
na větší a bohatší trhy přes území střední Asie usiluje například In-
die. Bude-li realizován projekt tzv. koridoru sever-jih, mělo by dojít 
k masivním investicím do zlepšení, případně dobudování chybějící 
dopravní infrastruktury a zajištění pravidelného spojení mezi Indií, 
respektive Íránem přes střední Asii do Ruska a odtud dále do Evropy. 
Již v roce 2000 bylo z iniciativy Indie, Íránu a Ruské federace založeno 
společenství států, které na zprovoznění tohoto koridoru mají zájem 
participovat. Do současné doby se původně tříčlenná skupina rozrost-
la o dalších deset členů včetně všech pěti středoasijských republik10.

plánovaný koridor nezasahuje na území pákistánu, které Indie 
obchází po moři. Další důležitou vodní spojnicí je kaspické moře 
a na ruském území pak řeka Volha. Dopravu po souši komplikuje 
zejména nedostatečná infrastruktura, která by členské země spojo-
vala a umožnila efektivní nákladní přepravu velkého množství zboží 
(Spector 2002). 

V roce 2007 zahájila pod hlavičkou Rozvojového programu OSN 
svou činnost tzv. Iniciativa hedvábné stezky (SRI)11. Cílem této ini-
ciativy je využití střední Asie jako přepravní trasy, tentokrát směrem 
z/do Číny. kromě budování infrastruktury a rozvoje transportních 
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9 Pro přesné údaje viz FSSS 
(2007).

10 Pro více informací viz ofici-
ální stránky uskupení http://
www.instc.org/Main.asp.
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tras je ale cílem iniciativy mnohostranná ekonomická spolupráce 
mezi Čínou a členskými zeměmi (kazachstán, uzbekistán, kyrgyz-
stán, tádžikistán). Čína se pokouší zejména využít potenciál míst-
ní vzdělané pracovní síly. Zatímco čínská ekonomika trpí trvalým 
nedostatkem odborníků, střední Asie zejména v technických obo-
rech disponuje kvalifikovanou pracovní silou, která obtížně hledá 
uplatnění (BussunessWeek 2007). SRI by měla pomoci zlepšit in-
frastrukturu i snížit administrativní bariéry mezi členskými zeměmi, 
což jsou dvě nejzásadnější překážky vzájemné spolupráci. trasy vy-
budované v dobách SSSR potřebují modernizaci a region je potřeba 
nově propojit s okolím (Wignaraja 2005).

Zlepšení infrastruktury je v zájmu středoasijských republik nejen 
proto, aby se staly součástí významných obchodních koridorů, ale 
také aby zvýšily svou úspěšnost při získávání zahraničních investic 
zejména ze Západu. Například kazašské zastoupení Americké ob-
chodní komory pořádá pravidelné konference a workshopy, která 
měla umožnit setkání zástupců zemí střední Asie se zástupci západ-
ních investičních skupin a rozvojových bank12.

Strategická poloha na obchodní cestě mezi expandujícími asijský-
mi ekonomikami a bohatým evropským trhem tak může po splnění 
technických nároků přinést investice a bohatství do samotné střední 
Asie. Rostoucí zájem o nerostné suroviny v regionu tomu nahrává. 
potenciál v podobě kvalifikované a levné pracovní síly, strategické 
polohy, nerostných surovin má region obrovský. Brzdami v získávání 
zahraničních investic jsou kromě infrastruktury, nízká vymahatel-
nost práva, vysoká míra korupce a nedokončená reforma ekonomi-
ky (Aslund 2007:251).

Dominantním obchodním partnerem středoasijských republik 
je v současné době Ruská federace. V případě zvýšeného zájmu in-
vestorů ze západu a také z Indie a Číny si dovolím odhadnout, že 
Ruská federace tuto pozici ztratí, případně udrží pouze v některých 
oblastech, jako je strojírenství nebo chemický průmysl.

Partie vojensko-bezpečnostní

Jednou z událostí, které přispěly ke zvýšení strategického význa-
mu regionu střední Asie, byly teroristické útoky na uSA v roce 2001. 
uSA za viníka těchto útoků označily mezinárodní teroristickou síť 
al-káida, jejíž předáci, sponzoři a výcvikové tábory měly být sous-
tředěny na území Afghánistánu. uSA získaly mezinárodní podporu 
pro vojenský zásah proti režimu hnutí taliban, které mělo teroristic-
ké aktivity na území země tolerovat nebo dokonce podporovat.
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Válka, která se rozhořela přímo za jižními hranicemi postsovět-
ské střední Asie, zvýšila vojensko-strategickou váhu regionu. Západ-
ní velmoci se aktivně snažily do oblasti vojensky proniknout. tato 
snaha se setkala s vřelou odezvou zejména u uzbekistánu, který od 
počátku devadesátých let aspiruje na roli regionální velmoci (Roy 
2000). Již v říjnu 2001 otevřely uSA vojenskou základnu v uzbec-
kém Chanabádu. Druhá základna pak vyrostla v kyrgyzstánu neda-
leko města Manas.

po roce 2005 ale ochota středoasijských republik poskytovat ame-
rické armádě zázemí pro její základny znatelně poklesla. V případě 
uzbecké základny v Chanabádu se za zlomový okamžik ve vzájem-
ných vztazích uvádí americká kritika, která se na uzbekistán snesla 
poté, co byly ve městě Andižan násilím rozehnány demonstrace. při 
zákroku bylo zabito několik set civilistů (Nichol 2005). uzbekistán 
nepokoje označil za provokaci ze strany radikálních islámistů a tero-
ristů, zatímco alternativní zdroje hovoří o protirežimních demon-
stracích za změnu politického klimatu v zemi (HRW 2005).

Celá událost je ale spíš symbolickým vyvrcholením širšího pro-
cesu změny vztahů a mocenské rovnováhy ve střední Asii po roce 
2000. posilující pozice Ruské federace je dobře patrná na příkladu 
původně nejvíce prozápadního uzbekistánu. V roce 2005 v době vr-
cholící kritiky politického zřízení ze strany západních zemí požádal 
uzbekistán o členství v Šanghajské organizaci pro spolupráci (dříve 
Šanghajská pětka) – ambiciózním uskupení, v jehož struktuře nepo-
chybně hraje prim čínsko-ruské spojenectví. Se začátkem následu-
jícího roku vstoupil uzbekistán i do Euroasijského ekonomického 
společenství, jehož páteří byla do jeho vstupu spolupráce Ruska, 
Běloruska a kazachstánu (torbakov 2005).

Rozšiřující se spolupráce s Ruskem v kombinaci s rostoucí rus-
kou asertivitou v zahraniční politice vedly k postupnému ochladnu-
tí vztahu středoasijských republik k vojenské přítomnosti uSA na 
svém území. V roce 2006 tak nebyla prodloužena smlouva o pronáj-
mu mezi uSA a uzbekistánem a byla uzavřena americká základna 
v Chanabádu. 

Americký vojenský personál tak smí od roku 2007 pouze ome-
zeně využívat německou základnu ve městě termez. Německo 
i uzbekistán se přitom brání americkému úsilí o její transformaci 
v základnu NAtO, což by možnosti americké armády operovat zde 
podstatně rozšířilo (CACI Analyst 2003). uzbekistán navíc podmi-
ňuje setrvání německé armády na svém území stále většími investi-
cemi SRN do místní infrastruktury (CACI Analyst 2006).

Američané v postsovětské střední Asii mohou využívat pouze 
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základnu v kyrgyzském Manasu, kterou spravují společně s Francií 
a Španělskem. V roce 2007 se ale významně zkomplikovala americ-
ká pozice i v této zemi. po sérii incidentů, které vyvrcholily zabitím 
kyrgyzského civilisty americkým vojákem, klesla podpora místních 
obyvatel pro setrvání americké armády na naprosté minimum a z té-
matu se stala citlivá diplomatická otázka řešená na nejvyšší politické 
úrovni (pannier 2007).

Ruská federace disponuje ve střední Asii několika opěrnými 
body, které by měly umožnit ruské armádě efektivně operovat za 
jižní hranicí země. Institucionální rámec spolupráci mezi Ruskem 
a postsovětskými republikami nejen střední Asie poskytovala Do-
hoda o kolektivní bezpečnosti, známá také jako taškentská dohoda. 
V roce 2002 se tato dohoda transformovala v Organizaci smlouvy 
o kolektivní bezpečnosti (CStO). uzbekistán tyto struktury opustil 
v roce 1999 (tedy v roce ekonomické i politické krize v Ruské fede-
raci) a upřednostnil bilaterální spolupráci s uSA, v roce 2006 se však 
jako výhodnější jevila reintegrace do CStO a utlumení americké 
přítomnosti v zemi. Mimo strukturu CStO tak zůstává pouze tur-
kmenistán, který se těší OSN uznanému statusu neutrální země13.

Vojenská přítomnost Ruska v oblasti posílila občanská válka, kte-
rá vypukla v roce 1992 v tádžikistánu. V zemi zůstala dislokována 
201. motorizovaná divize ruské armády, která zde měla hrát roli mí-
rových jednotek. Ruská armáda se nicméně soustředila na pomoc 
jedné ze stran sporu, zřejmě ve snaze zajistit rychlé rozhodnutí kon-
fliktu a zároveň loajalitu vedení země (Mekenkamp – van tongeren 
– van de Veen 2000:173). Ruská divize zůstala v tádžikistánu dis-
lokována až do současnosti. V roce 2004 byl její pobyt zde konečně 
právně ošetřen a Ruská federace zde od té doby oficiálně disponuje 
vojenskou základnou blízko Dušanbe (Socor 2004). I tato základna 
byla začleněna do systému kolektivní bezpečnosti CStO.

Rusko díky CStO disponuje také základnou v kyrgyzském městě 
kant. tato letecká základna byla otevřena v roce 2003 zřejmě jako 
odpověď na americkou a francouzskou přítomnost v zemi. Ruská 
federace v roce 2006 zveřejnila plán na její modernizaci a rozšíření, 
které bylo neprodleně zahájeno i přes to, že základna měla původně 
sloužit jako dočasné stanoviště ruských jednotek. (Socor 2006).

Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti poskytla Ruské 
federaci vhodnou platformu nejen pro využívání vojenských zaří-
zení na území středoasijských republik. CStO umožňuje Ruské 
federaci také povýšit jednání mezi uSA a zeměmi střední Asie na 
jednání mezi CStO a NAtO a zajistit si tak právo do těchto jed-
nání vstupovat.
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poslední z velmocí, která již projevila aktivní snahu promítnout 
svou vojenskou moc do střední Asie, je Indie. Její snahy se setká-
vají s politickou podporou uSA (Blank 2006). V roce 2007 Indie 
dokončila modernizaci a vybavení vojenské základny v tádžickém 
městě Aini. Na základně byly dislokovány indické letouny a základ-
na přešla zcela do indické správy. Ruská federace se v loňském roce 
intenzivně pokoušela použít rámec CStO jako kontrolní nástroj in-
dických (a uSA podporovaných) aktivit ve své členské zemi (India-
Defence 2008).

po zhoršení americko-uzbeckých a americko-kyrgyzských vzta-
hů došlo v výraznému vychýlení vojensko-bezpečnostní rovnováhy 
ve střední Asii směrem k Ruské federaci. Rusko využívá k posilování 
svého vlivu a koordinaci bezpečnostních politik v regionu nejen 
struktur CStO, ale také do bezpečnostní oblasti se rozšiřující aktivi-
ty Šanghajské organizace pro spolupráci.

Závěr

Rok 2007 znamenal ve vztazích Ruské federace a střední Asie 
další z řady úspěšných let. protože se region postupně rozrůznil na-
tolik, že by bylo vhodnější analyzovat vztahy mezi Ruskem a jednot-
livými zeměmi, soustředili jsme se na popis externích vlivů, které 
do oblasti pronikají, a na způsob, jakým se Ruská federace s těmito 
konkurenčními vlivy vyrovnává.

Období relativního nezájmu o střední Asii v devadesátých letech 
bylo díky souhře řady faktorů a událostí vystřídáno obdobím konku-
rence mezi velmocemi. V oblasti ekonomické, energetické i vojen-
sko-bezpečnostní se území střední Asie stalo strategicky výhodným 
a zajímavým teritoriem, jehož potenciál přilákal pozornost klíčových 
hráčů současného systému.

Ruská federace se snaží, i když se značným zpožděním, využít 
výhody vyplývající ze společné sovětské minulosti. Využití stávají-
cí infrastruktury poskytuje Rusku značnou výhodu zejména v ob-
lasti přepravy nerostných surovin. Existence organizačních struk-
tur navázaných na Společenství nezávislých států pak poskytuje 
vhodný rámec pro ekonomické a vojenské zájmy Ruské federace. 
Rusko v posledních letech velmi aktivně pracuje na rozvíjení těch-
to výhod, ve snaze udržet a posílit své postavení v „nové velké hře“ 
o střední Asii. 

pro země střední Evropy obecně, ani pro Českou či Slovenskou 
republiku konkrétně, nepředstavuje střední Asie v současné době 
hrozbu. Regiony mezi sebou nemají prakticky žádné spory, což je 
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mimo jiné důsledkem toho, že je nespojuje žádný nadstandardní zá-
jem, nebo výjimečně silné vazby.

Spojnicí mezi zájmy a zároveň bezpečností obou regionů najde-
me v energetické oblasti. Střední Asie je závislá na výkupu nerost-
ných surovin, zejména zemního plynu, Ruskem a střední Evropa je 
do značné míry závislá na dodávkách této suroviny právě z Ruské 
federace. Na obou koncích obchodní transakce je proto eminentní 
zájem na tom, aby tento obchod nadále bezchybně fungoval.

Na druhé straně ale obě strany usilují o rozrůznění transport-
ních koridorů, které by umožnilo tuto závislost zmírnit a prodávat 
(střední Asie) i kupovat (střední Evropa) zemní plyn ve standard-
ním tržním prostředí. Ačkoliv země bývalé socialistické východní 
Evropy – kam Česká republika i Slovenská republika patří – jsou na 
dodávkách z Ruska závislejší než země západněji položené, nevyvíjí 
v tomto směru nijak překotnou aktivitu. Své akce koordinují s akce-
mi celé Evropské unie a ani v jejím rámci nepatří k tahounům v dané 
oblasti. příčinou této „nečinnosti“ může být obava z poškození vzta-
hů s ruskými dodavateli a potažmo přímo s Ruskem.

Střední Asie tak pro země střední Evropy představuje spíše pří-
ležitost, než hrozbu. Země střední Evropy již patří mezi státy, které 
investují v zahraničí a jejichž firmy rozšiřují svou výrobu do oblas-
tí s levnější pracovní silou, případně získávají zahraniční zakázky. 
Střední Asie pro tyto aktivity představuje zajímavou destinaci. příle-
žitost představuje zastaralé technické vybavení v klíčových oblastech 
výroby v regionu – těžba surovin (kazachstán, turkmenistán), ze-
mědělská výroba a zavlažování (uzbekistán) a výroba vodní energie 
(kyrgyzstán). Všechny země bez výjimky musí vybudovat rozsáhlou 
dopravní síť a umožnit efektivní transport přes své území.

Ačkoliv ani Česká ani Slovenská republika se zřejmě nestane klí-
čovým hráčem nastíněné „Velké hry“, měly by jí obě země věnovat 
pozornost z hlediska ekonomických příležitostí a energetické bez-
pečnosti.
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abstract: rELIGIoUS anD PoLITICaL EXTrEmISm In norTH CaUCaSUS
The paper analyzes the struggle of ethnic, religious and political approaches to social organization in 
the North Caucasus. Indigenous North Caucasian social organizations are highly localized. Historical-
ly, these indigenous forms have come into conflict with a series of hierarchical or otherwise absolutist 
forms of social organization. today’s traditional forms of Russian hierarchical domination are compe-
ting in the North Caucasus against the expansive absolutism of Islamist extremism. The winner in the 
current struggle between Russia’s order and the Islamists will be the side that most successfully appeals 
to the traditions of North Caucasian social organization.

Keywords
Conflict, radicalism, religion, ethnicity, islam, terrorism, order, hierarchy, tradition 
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náboženské a etnické rozloženie jednotlivých 
spoločenstiev a najcitlivejšie regióny

Severný kaukaz ostáva aj po úspešných hospodárskych a poli-
tických experimentoch naďalej najzraniteľnejším regiónom Ruska. 
Svojou mozaikou etník, kultúr a tradícií pôsobí síce exoticky a pes-
trofarebne, ale na pozadí vzrušujúcej rôznorodosti obyčají tu ne-
ustále prebiehajú nekonečné spory a konflikty. V momente záblesku 
konfliktu sa tu dajú do pohybu národnostné, náboženské a sociálne 
pnutia, ktoré sa v percepcii susedných štátov skladajú do podoby is-
lámistickej hrozby. 

Otázkou však ostáva, či je dnešný severokaukazský región v moci 
zahraničných islámistov, miestnych radikálov, alebo je akékoľvek 
pnutie len dozvukom nedávno ukončenej antiteroristickej kampane 
v Čečensku. 

Má vôbec náboženský a politický radikalizmus na Severnom kau-
kaze nejaké korene a budúcnosť? Islámistické hnutie alebo islámsky 
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extrémizmus na Severnom kaukaze ako monolitná spoločenská sila 
neexistuje, pretože ju rovnako ako všade inde v muslimskom sve-
te reprezentujú rôzne verejné a politické subjekty, ktoré spravidla 
hľadia výlučne na svoje záujmy. Mnohé majú navyše len nominálnu 
náboženskú “príchuť”, pretože ich záujmy sa skrývajú predovšetkým 
v konkurencii regionálnych elitných skupín. 

Ako hlavná hybná sila v rozvoji islámskeho hnutia v prvom sle-
de vystupuje „tradičný islám“, reprezentovaný administratívne-ria-
diacim aparátom náboženských organizácií – duchovných muslim-
ských centier. Do 1. januára 2006 bolo v Južnom federálnom regióne 
Ruska zaregistrovaných 1 030 muslimských organizácií. V okruhu 
funguje 11 duchovných muslimských centier. Organizácie sú koor-
dinované z 3 centier: koordinačného centra muslimov Severného 
kaukazu, Centrálneho duchovného centra muslimov Ruska (hlavný 
muftí t. tadzuddín, ufa), a Duchovného centra muslimov európ-
skej časti Ruska (muftí R. Gainutdin, Moskva). tieto centrá pôsobili 
na kaukaze aj v dávnej minulosti, ale ich moc sa oslabila práve po 
rozpade ZSSR. Dnes je v regióne 7 hlavných centier: v Dagestane, 
Čečensku, Ingušsku, Severnom Osetsku, kabardino-Balkarsku, ka-
račajevo-Čerkesku, Stavropoľskom kraji, ale tiež menšie v Adygeji 
a krasnodarskom kraji. 

Väčšina obyvateľstva Severného kaukazu vyznáva islám sunnit-
ského smeru hanífitskej a sáfitskej vetvy. Hanífitského mazchabu sa 
pridržiavajú zväčša tatári, kabardinci, Adygejci, Čerkesi, Abazini, 
Balkarci, karačajevci, Nogajci, Osetínci-Digorci, turkméni, krymskí 
tatári a sunnitskí Azerbajdžanci. Sáfitský mazchab vyznávajú najmä 
pôvodné etniká Dagestanu (okrem Nogajcov), Čečeni a Inguši. 

počet šíitov je na Severnom kaukaze zanedbateľný (malá časť 
Lezginov, Dargincov a Azerbajdžancov). Všetci šíiti žijú zväčša na 
území Južného Dagestanu. Okrem nasledovníkov spomenutých 
dvoch vetiev žijú na Severnom kaukaze tiež prívrženci tzv. “neme-
šitového” islámu, ktorý má formu rôznych súfijských smerov. Zvlášť 
sú rozšírené u Dagestancov, Čečenov a Ingušov. Veľký vplyv majú 
bratstvá nakšbandíja a kádiríja. kádirijcov často volajú zikristami. 

pre republiky regiónu nie je však „tradičný islám“ niečím jednot-
ným či zaväzujúcim. Dôležitá je akiste skutočnosť, že v súvislosti 
s masívnym nástupom tzv. “kváziislámu” alebo “severokaukazské-
ho wahhábizmu” sa aj samotný „tradičný islám“ začal radikalizovať 
a politizovať.1 

pre Čečensko, Ingušsko a Dagestan (okrem kumykov a Nogaj-
cov) je najdôležitejší sunnitský islám sáfijského mazchabu vo for-
me súfijských tarík nakšbandíja a kádiríja. tieto taríky sa skladajú 

1 História svedčí o tom, že ani 
„tradičný islám“ nebol vždy 
k ruskej moci lojálny. Už od 
19. storočia, počas kaukazskej 
vojny, ktorú viedli horali pod 
znamením džihádu (gazavatu 
alebo svätej vojny za vieru), 
nakšbandíja získala bojovné 
črty a jej prívrženci vyznávali 
ideológiu tzv. kaukazského mu-
rídizmu.
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z dcérskych subjektov: murídskych alebo virdových bratstiev (v Da-
gestane je takých bratstiev 15, v Čečensku a Ingušsku viac než 30). 
Mnohé z nich medzi sebou vedú otvorený konflikt, ktorého príčina 
tkvie v ideologických sporoch a v ich umelo udržiavanom štatúte 
protiváhy oficiálnej moci (Malashenko 1998:68-104).2 V centrál-
nej a západnej časti Severného kaukazu je rozšírený sunnitský ha-
nífitský mazchab, považujúci sa v muslimskom svete za najlojálnejší 
a z hľadiska etnického faktora a obyčajového práva (adatu) najflexi-
bilnejší. 

Druhá súfijská taríka – kádiríja (v Čečensku sa začala rozširovať 
od pol. 19. storočia šajchom kunta-Hadži kišijevom) zohrala pod-
statne menšiu ideologickú rolu než nakšbandíja, nakoľko šajch kun-
ta-Hadži prizval Čečenov, aby sa zmierili s ruskou okupáciou v mene 
udržania národa. Na rozdiel od Dagestanu, Čečenska a Ingušska sa 
na severozápadnom kaukaze taríkatizmus a murídizmus nikdy ne-
zahniezdil, aj keď sa propagátori tohto nábožensko-politického prú-
du o to od 19. storočia všemožne snažili. 

tento text sa pokúsi dať odpoveď na otázku, aký je stav a perspek-
tívy vývinu islámskeho radikalizmu v súčasných etnopolitických 
podmienkach regiónu a aké sú príčiny konfliktu medzi jednotlivými 
etnikami tiež sa pokúsi vykresliť obraz politickej a spoločenskej si-
tuácie v každej z “postihnutých” republík. 

Politická a kriminogénna situácia v republikách 
Severného Kaukazu po rusko-čečenskej vojne 
a korene náboženského a etnického radikalizmu 

po rozpade ZSSR sa postavenie „tradičného islámu“ v Rusku 
podstatne oslabilo. V podmienkach prebiehajúcich separatistických 
procesov nebol pripravený naplniť požiadavky „obrany“ pred cu-
dzím a nepriateľsky naladeným ideologickým vpádom, ani poskyt-
núť ideologickú podporu separatizmu. 

Niet divu, že dočasné oslabenie flexibilne využili rôzne spolitizo-
vané smery a prúdy. 

1. Inštitucionalizované politické prúdy vo forme organizácií, ktoré 
získali politický vplyv (Islámska strana znovuzrodenia, Zväz muslimov 
Ruska, Refach a Madžlis). 

V 90. rokoch mali značnú moc a aktívne využívali svoj nelegálny 
štatút, čím sa snažili monopolne zastupovať federálne centrum v re-
giónoch. po niekoľkých rokoch však tieto subjekty stratili svoj vplyv, 
čo bolo spôsobené nielen činnosťou ich lídrov, ale aj prebiehajúcimi 
politickými procesmi v ostatných muslimských regiónoch Ruska. 

2 Prezident Čečenska Ramzan 
Kadyrov patrí k súfijskej odnoži 
kunta-hadžincov (kádiríja) a je 
najaktuálnejším príkladom sú-
perenia dvoch smerov. Využí-
vajúc naplno svoje právomoci 
dosadzuje na vysoké politické 
a hlavné náboženské funkcie 
stúpencov kádiríje, čím si zne-
priatelil mnoho príslušníkov 
nakšbandíje (Kadyrov vymenil 
v republike váženého imáma 
hlavnej mešity Júnusa z klanu 
Arsanovcov nakšbandijskej 
odnože. Šajch Deni Arsanov 
bol zakladateľom spoločného 
ingušsko-čečenského virdu, 
dcérskej štruktúry súfijských 
rádov). K arsanovskému klanu 
nakšbandijských súfistov patria 
osobnosti ako Bislan Ganta-
mirov, Doku Zavgajev, Alu Al-
chanov alebo Said Magomed 
Kakijev. Počas minulého režimu 
bol arsanovský klan v Čečen-
sku aj v Ingušsku dominantný 
a bol podporovaný aj Krem-
ľom. Kunta-hadžijské odnože 
mali podriadený štatút. 
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Najaktívnejší členovia Islámskej strany znovuzrodenia od roku 1993 
vytvárali strany s etnickým pozadím a mnohé prešli rovno na wa-
hhábizmus. Líder strany N. Chačilajev vyprovokoval spolu so svoji-
mi prívržencami 20. mája 1998 v dagestanskej Machačkale masové 
nepokoje, počas ktorých obsadili budovu mestskej rady. Následne 
utiekol do Čečenska a v roku 1999 sa spolu s wahhábitmi zúčastnil 
vpádu do Dagestanu. 

2. Národné hnutia a organizácie odmietajúce tradicionalistov (Kon-
gres národov Kaukazu, Všenárodný kongres čečenského národa, Medzi-
národná čerkeská asociácia, Birlik Tenglik, Demokratický džamagat 
a ďalšie). 

tieto organizácie vyvíjali často nátlak na republikové vlády, 
pričom využívali islámsku rétoriku, pomocou ktorej mohli dať se-
paratistickým a korporátnym snahám ideologický základ. Niektoré 
z organizácií uskutočňovali dokonca poloutopické geopolitické pro-
jekty, zakladajúce sa na nevyhnutnom rozpade „ruského impéria”. 
Na toto využívali idey islámskeho nacionalizmu a na doktrinálnej 
a praktickej úrovni heslá panturkizmu. 

Spojil sa tu nacionálny a konfesionálny faktor. Islám a etnopoliti-
ka sa v podmienkach Severného kaukazu (ako aj ostatného muslim-
ského sveta) začali vzájomne podporovať. Výbuch miestneho et-
nonacionalizmu sa tu vyvíjal paralelne s procesom znovuzrodenia 
islámu. História náboženstva potvrdzuje, že nie etno-nacionálne 
vzťahy sa prispôsobujú náboženskému systému, ale systém sa pri-
bližuje im. 

Na Severnom kaukaze prebieha tento proces vďaka vzájomnej 
podpore islámu s normami obyčajového práva (adatami) a tradičný-
mi obradmi miestnych etník. 

podstata nacionálneho a konfesionálneho faktoru je zakompo-
novaná do koncepcie „panturkizmu“, „talibanizmu“ alebo „kaukaz-
ského nacionalizmu“. 

Fundamentom panturkizmu je nábožensko-šovinistická doktrí-
na o vytvorení Veľkého turecka. Zakladá sa na myšlienke pripojenia 
národov podľa ich etnickej identity k turkom, islámu, rovnakému 
jazyku,	kultúre	a	východnej	mentalite	(Chanabajev	2007;	Dobajev	
2001:12). 

3. Islámski fundamentalisti
Základ ich nazerania na svet vychádza z učenia wahhábizmu. So-

ciálna doktrína hovorí o snahe o patriarchálnu rovnosť a zmazanie 
sociálnej hierarchie. populárna je aj myšlienka bratstva muslimov, 
a to nielen na morálno-etickom a duchovnom základe, ale aj z hľadis-
ka organizačného (Matišov 2006:55). takéto bratstvo je osobitým 
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typom organizácie s vnútornou disciplínou (tvrdšou než v ordinár-
nom muslimskom spoločenstve), s jasne vymedzeným líderstvom 
a pravidlami. takýto model robí wahhábitskú občinu nielen nábo-
ženským spoločenstvom, ale aj (potenciálne militantnou) nábožen-
sko-politickou organizáciou (kisriev 1997:16).3 Najnebezpečnej-
šou kategóriou pre vládnuce štátne štruktúry je radikálne podsvetie, 
ktoré je voči režimu značne nepriateľsky naladené. Na základe toho 
sa prirodzene utieka k extrémnym formám boja vrátane terorizmu. 
táto skupina je najnebezpečnejšou wahhábitskou časťou islámske-
ho radikálneho hnutia. 

Na Severnom kaukaze je toto hnutie rozdelené na umiernené 
a radikálne. konečný cieľ jeho prívržencov je jeden a ten istý: islá-
mizácia všetkého obyvateľstva a vytvorenie nezávislého islámske-
ho štátu na Severnom kaukaze (“od mora do mora”) (Eikelman – 
piscatori 1996:109). 

umiernení islámisti sa snažia vyhýbať otvorenému konfliktu s vlá-
dou a vždy prejavujú pripravenosť spolupracovať s „oficiálnymi” ná-
boženskými štruktúrami. Radikáli sú naladení rozhodnejšie. Džihád 
je pre nich otvorená vojna nielen s neveriacimi ale aj s „najhoršími 
z muslimov” – tými, ktorí odmietajú účasť na svätej vojne (Matišov 
2006:25). Ale medzi umiernenými a radikálnymi wahhábitmi nie je 
presne vymedzená hranica, ba čo viac, oba tábory sa snažia zachovať 
vzájomnú jednotu (Matišov 2006:28).

Najdokonalejšie sa islámsky radikalizmus vo forme „severokau-
kazského wahhábizmu” vyvinul vo východnej časti regiónu. Je to 
spôsobené: 

1. Históriou. tento región bol charakteristický výbuchmi nábo-
ženského radikalizmu (kaukazská vojna, občianske vojny).

2. Sociálno-ekonomickou, politickou a etnickou krízou, do ktorej 
sa dostalo Čečensko a Dagestan po rozpade ZSSR. Jedným z výsled-
kov bola čečenská vojna (1994-1996). práve v Čečensku a Dages-
tane sa skoncentrovali vonkajšie sily, ktoré pocítili možnosť využiť 
islámsky faktor na zabezpečenie svojich geopolitických záujmov 
na Severnom kaukaze. Na rozdiel od Čečenska, kde mala prienik 
zahraničného vplyvu na svedomí špecifická situácia, ktorá vznikla 
v dôsledku vojny, v Dagestane sa tento vplyv ukázal v dôsledku sil-
ného dopytu po náboženskom osvietení – tento dopyt jednoducho 
nemohlo miestne duchovenstvo zabezpečiť (Chanabajev 2007:64).
Wahhábitské hnutie v regióne prejavilo spravidla svoje 3 formy: 
- politická radikalizácia “pravého” wahhábizmu (čo sa do 1997 roku 

prejavovalo v Dagestane), 
- wahhábizácia marginálnych a polokriminalnych elementov (pro-

RICHARD CELDER 26.

3 Wahhábizmus vystupuje 
za očistenie islámu od kultu 
svätých, odsudzujúc rozkoš 
a prikazujúc prosté a surové 
mravy. Wahhábiti prejavujú 
fanatizmus v otázkach viery 
a radikalizmus v boji so svojimi 
politickými protivníkmi. Pilierom 
wahhábitského učenia je idea 
džihádu proti mnohobožstvu 
a muslimom “zradcom”.
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ces charakteristický pre Čečensko)
- wahhábizácia radikálnych nacionalistov (miestni nacionalisti ako 

Basajev, udugov, Jandarbijev, ktorí sa po prvej fáze vojny definitív-
ne obrátili na wahhábizmus) (Alijev 2007:36). 

Najväčšími a najnebezpečnejšími sú dnes na Severnom kau-
kaze wahhábitské teroristické skupiny: “Šaríat” a “Dženet” (Da-
gestan), “Jarmuk” (kabardino-Balkarsko) a “Chalífát” (Ingušsko). 
Všetky skupiny sú koordinované z Čečenska. Začiatkom decem-
bra 2007 vydal prezident Ičkerije Doku umarov (Abú usmán) 
nariadenie o zrušení štátneho útvaru Ičkerija, a jeho transformácii 
na Vilájat Nochčijčo v rámci administratívno-územného útvaru 
“Emirát kavkaz”.

týmto nariadením de facto spojil všetky radikálne sily v Dages-
tane (Vilájat Dagestan), Ingušsku (Vilájat Gjalgjajčo), Severnom 
Osetsku (Vilájat Iriston), Vilájate Nogajskej stepi a spojenom Vilá-
jate kabardy, Balkarska a karačaja do jedného celku a prinútil ich 
oficiálne sa podriaďovať veleniu z Čečenska. Súčasne však deklaro-
val fakt, že čečenské hnutie odporu už nemá za cieľ boj za nezávis-
losť Čečenska, ale rozsiahlu svätú vojnu proti Rusku a západnému 
svetu na území od Čierneho po kaspické more (kavkazcentr, Abu 
usman, OMRA 3, 4, 5, 10.12.2007).

Čečensko

5. apríla 2007 sa v Groznom uskutočnil slávnostný ceremoniál 
pri príležitosti nástupu Ramzana kadyrova do funkcie prezidenta 
Čečenskej republiky. 

kadyrov bol a je považovaný za charizmatického lídra zodpove-
dajúceho kritériám „autority sily” a dobe, v ktorej sa republika na-
chádza. On sám má eminentný záujem na vybudovaní svetlej a bez-
pečnej budúcnosti pre svoj národ a tvrdou rukou svoje predstavy 
o bezpečnosti zavádza (Groznenskij rabočij, prioritety prezidenta 
kadyrova, č.8, 2007). 

Za posledné obdobie sa skutočne situácia zmenila na nepozna-
nie. V každom rajóne republiky sa veľa stavia, zlepšujú sa sociálne 
podmienky, uskutočňujú sa konkrétne kroky na znovuzrodenie ná-
rodnej kultúry, športu a podpory najnižšej a strednej triedy. pomimo 
chvály sa však ozývajú aj varovné signály, v prvom rade v hospodár-
skej oblasti, z ktorej plynuli politicko-sociálne hrozby. tie vyskakujú 
na povrch predovšetkým pri štatistickom porovnaní stavu sociálnej 
a hospodárskej sféry s inými republikami Ruskej federácie. Do očí 
bije fakt, že v Čečensku chýbajú údaje o úrovni priemyselnej výro-
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by, ťažbe nerastných surovín, spracovateľskom priemysle, výrobe 
a transporte elektrickej energie, plynu a vody. 
Obavy vyvolávajú tiež ďalšie fakty:
- úpadok úrovne vzdelania a vedy 
-	 korupcia,	klanovosť	a	rozkrádanie	štátnej	pokladnice;	
- najvyššia úroveň nezamestnanosti v rámci Južného federálneho 
okruhu	(spolu	s	Ingušskom);	

- tendencie vzniku nových konfliktov medzi etnikami Severného 
kaukazu (Fjodorova 2006:13).

V Čečensku sa politický a náboženský radikalizmus prvýkrát ob-
javil počas vlády prvého čečenského prezidenta Džochara Dudajeva. 
Vtedy bolo v Groznom slávnostne otvorené centrum wahhábitov, 
ktoré si dalo predsavzatie čo najrýchlejšie rozšíriť medzi ľud nábo-
ženskú literatúru o novom učení. Súčasne wahhábiti organizovali 
kolektívne modlitby, v ktorých prezentovali svoje vízie budúcnosti 
a svoje projekty na zlepšenie stavu životnej úrovne a národného po-
vedomia spoločnosti. 

Wahhábitom hrala do karát aj Dudajevova myšlienka vybudo-
vania samostatného štátu so svojou ideológiou. Dudajev chcel sa-
mostatný štát s jednotnou ideológiou a čo najväčšou zahraničnou 
podporou. Ako model mal slúžiť podľa prezidentových hlavných 
ideológov (Z. Jandarbijev, M. udugov) práve wahhábizmus. 

takáto „wahhábizácia” Čečenska bola počas 1. čečenskej vojny 
zosilnená už aj tým, že do republiky prišli tisíce zahraničných žold-
nierov z muslimských krajín. Zahraniční poradcovia a proroci pri-
nášali do „neosvieteného” Čečenska novú, „spravodlivú” ideológiu 
a za poslucháčov platili. Radikálnu islámsku ideológiu ale de facto 
viedli medzinárodne hľadaní zločinci, ktorí sa riadili buď princípmi 
radikálneho nacionalizmu, alebo, čo bolo pravdepodobnejšie, osob-
nými majetníckymi cieľmi, ktoré mali s tradičným islámom a trans-
parentnou politikou pramálo spoločné (Aruchov 2003:47). 

Dôležitým medzníkom v procese wahhábizacie bolo sformova-
nie miniorganizácie Džamaat Islámí (na jar 1995), ktorej členmi boli 
zahraniční mudžahídi. túto štruktúru viedol poľný veliteľ, Jordánec 
Chabib al-Rahmán (Chattáb). Džamaat Islámí sa stala akýmsi pre-
praviskom pre prichádzajúcich žoldnierov a ich vkladom do čečen-
ského džihádu (Chanabajev 2006:56) . 

po 1. čečenskej vojne využil Chattáb prítomnosť skúsených in-
štruktorov z Blízkeho východu a s ich pomocou vytvoril neďaleko 
čečenskej osady Seržeň-Jurt učebné a tréningové centrum – „Islam-
ský inštitút kavkaz”, ktorý bol fakticky pobočkou medzinárodnej ra-
dikálnej organizácie Al-ichwán al-muslimún (Muslimské bratstvo), 
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nakoľko bolo financované práve touto organizáciou. V táboroch pre-
šlo prípravou niekoľko tisíc regrútov, ktorí obhájili svoj „teroristický 
diplom” počas útoku na zapadodagestanské rajóny v auguste 1999 
(Chanabajev 2006:64). 

takto vlastne wahhábizmus ostal a doteraz je len politickým ná-
strojom v rukách rôznych radikálnych a kriminálnych skupín, ktoré 
sa počas obdobia vojny rozrástli do neuveriteľných rozmerov aj vďa-
ka morálnej a sociálnej degradácii samotnej spoločnosti. 

podobná nábožensky-nacionalisticko-kriminálna mutácia ideo-
lógie sa ukázala mimoriadne nebezpečnou. Navyše, wahhábitské 
štruktúry v rôznych republikách Severného kaukazu mali počas 
oboch vojen tendenciu splývať a na báze spojených subjektov budo-
vať spoločné, transformované politické inštitúcie, ktoré mali urých-
liť plnenie predsavzatej úlohy – vytvorenie jednotného čečensko-
dagestanského štátu. 

prvým krokom na tejto ceste bolo vytvorenie nového úradu 
(koncom augusta 1997) nového hnutia „Islámska umma”. Úrad síd-
lil v Groznom, predsedal mu prvý vicepremiér Čečenska M. udugov 
a združoval 35 islámsky orientovaných hnutí a strán. Nové hnutie 
malo za cieľ znovuzrodenie projektu imáma Šamiľa - zjednotenie 
Dagestanu a Čečenska (Aruchov 2003:83). 

V auguste 1997 bol na Zjazde národov kaukazu v Groznom vy-
tvorený verejno-politický zväz „kaukazská konfederácia” pod vede-
ním čečenského expremiéra Z. Jandarbijeva. 

Neskôr boli vytvorené aj druhé organizácie, ktoré mali analogic-
ké ciele: kongres národov Ičkerije a Dagestanu (apríl 1998), ktorý 
viedol Š. Basajev so zástupcami (M. udugov, M. Alijev, t. Ismajlov). 
tieto inštitúty mali veľký vplyv aj na udalosti, ktoré sa odohrávali 
v celom regióne počas nasledujúcich rokov (Aruchov 2003:74). 

Republika sa ponorila do niekoľkorocnej krvavej vojny, ktorej 
aktívna fáza sa už skončila, no ohniská odporu nezmizli. V ťažko 
dostupných južných horských rajónoch Čečenska sa ku koncu roku 
2007 nachádzalo okolo 300-400 povstalcov. Nehľadiac na zlepšenie 
celkovej hospodárskej a sociálnej situácie sa v republike pravidelne 
ozývajú výbuchy a streľba. Menšie teroristické útoky a ostreľovanie 
vojenských a policajných objektov (najčastejšie vo Vedenskom, kur-
čalojevskom a Šalinskom rajóne) sú každodenným mementom če-
čenských miest (Groznenskij rabočij 2007).

podľa údajov čečenskej polície sa v roku 2007 opäť aktivizovali aj 
niektoré teroristické bunky v susedných republikách. podsvetie pre-
nieslo svoje zdroje do Ingušska, Dagestanu a kabardino-Balkarska. 

teroristi sa vo svojich akciách pomsty snažia o čo najsmrteľnej-
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ší efekt (viacero výbuchov na niekoľkých miestach, využívanie au-
tomobilov atď.) a ostrie ich nožov je nasmerované predovšetkým 
na príslušníkov polície, vyšetrovateľov, pracovníkov prokuratúry či 
miestne duchovenstvo. 

Dagestan

V Dagestane žilo do smutne známych udalostí v auguste 1999 
niekoľko tisíc wahhábitských aktivistov. tí sa delili na 3 krídla: 

1. umiernené, ktoré viedol až do svojej smrti (v marci 1998) 
Achmadkadi Achtajev. Achtajevovo krídlo bolo relatívne tolerantné 
k súfijským bratstvám a vyznavačom iných tradičných náboženských 
škôl. Významnú časť svojej činnosti venovali agitácii a osvete. Achta-
jev sa nechcel a nepotreboval násilne dostať k moci, skôr mal zálusk 
na účasť v republikových politických štruktúrach. 

2. umierneno-radikálne, vedené známym dagestanským radiká-
lom a wahhábitom Bagautdínom kebedovom (používal tiež mená: 
Magomedov, Muhammed alebo mulláh Bagautdín), ktorý viedol 
wahhábitsko-salafistické centrum v kizil-Jurte. 

Mulláh Bagautdín propagoval ideu džihádu proti „neveriacim”, 
cieľom ktorého mala byť zmena Dagestanu na islámsky štát oriento-
vaný na Saudskú Arábiu (Alijev A.k., Aruchov Z.C., 2007:16).

po 1. čečenskej vojne mulláh Bagautdín vytváral v Dagestane wa-
hhábitské bunky – “islámske spoločenstvá” (džamaaty). Na ich zákla-
de sa v roku 1997 vytvorila verejno-politická organizácia „Islámske 
spoločenstvo Dagestanu” (Džamaat al-Islámijún – ISD), ktorá bola 
dokonca zaregistrovaná na ministerstve spravodlivosti Dagestanu. 
Základným cieľom bolo odtrhnutie Dagestanu od Ruska a založe-
nie islámskeho štátu. Na realizáciu tejto politickej úlohy vytvorili 
vlastné paralelné orgány moci, ktoré sa vyhlásili za jediné legitímne 
a splnomocnené pre republiku, nakoľko len ony môžu stabilizovať 
situáciu v republike a prekonať krízu cestou nastolenia „islámskeho 
poriadku” (Alijev A.k., Aruchov Z.C., 2007:20). 

Súčasne sa formujú bojové oddiely radikálov: Centrálny front 
oslobodenia Dagestanu, ktorý mal sieť špeciálnych táborov a učeb-
ných centier na území Čečenska a Dagestanu a nachádzal sa pod 
velením Hlavného štábu ISD (velenie si zobral na seba mulláh Ba-
gautdín). 

po prijatí série tvrdých opatrení nasmerovaných zvlášť na elimi-
náciu extrémistickej činnosti wahhábitov (v prvom rade – dodatkov 
k zákonu republiky Dagestan „O náboženstve”) a tiež po útoku is-
lámskych teroristov v decembri 1997 na vojenský útvar v meste Buj-
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naksk, boli mulláh Bagautdín a jeho prívrženci nútení opustiť repub-
liku a skrývať sa v Čečensku. usadili sa v meste urus-Martan, kde sa 
naplno venovali náboženskej, ideologickej a vojenskej príprave mla-
dých dagestanských islámistov, ktorí boli regrutovaní do tzv. „po-
vstaleckej armády imáma” (Dobajev I.p., Nemčina V.I., 2005:25) 

Dagestanskí wahhábiti sa zúčastnili na ozbrojených stretoch a na 
hlavnom útoku na Cumadinský a Botlichský rajón v auguste 1999. 
Vtedy sa základné sily povstalcov pod velením „Spoločného velenia 
dagestanských mudžahídov” na čele so Šamiľom Basajevom rozde-
lili na 3 skupiny. Dvom velili Dagestanci (mulláh Bagautdín – Islám-
ska armáda kaukazu a M. tagajev – Dagestanská povstalecká armá-
da imáma). tretiu skupinu pod cynickým názvom Mierotvorné sily 
madžlisu národov Ičkerije a Dagestanu viedol odiózny Chattáb (Do-
bajev I.p., Nemčina V.I., 2005:28) 

3. Radikálne krídlo. Lídrom bol Ajjúb Astrachanskij, ktorý dá-
val otvorene najavo nenávisť a nepriazeň ku všetkému, čo vybočo-
valo z rámca ideológie a praxe wahhábizmu. Jeho vplyv však nebol 
v dagestanskej spoločnosti až taký významný ako v prípade mullá-
ha Bagautdína. pôsobil zväčša vo svojom rodnom Cumadinskom 
a susednom kizil-Jurtovskom rajóne (Dobajev I.p., Nemčina V.I., 
2005:30). 

už v roku 1996 boli v Dagestane (a tiež v Čečensku) vytvorené 
akési územné základne so svojou infraštruktúrou, ktoré zabezpečo-
vali kultúrnu, ideologickú a perspektívne aj politickú expanziu. Reč 
je o tzv. „wahhábitských enklávach” (kadarská zóna, zložená z osád 
kadar, karamachi a Čabanmachi). Špecifické bolo na takýchto en-
klávach to, že boli udržiavané prostredníctvom „sponzorských peňa-
zí” zo zahraničia a slúžili od začiatku ako prostriedky geopolitickej 
expanzie niektorých muslimských krajín, resp. určitých politických 
a podnikateľských kruhov týchto krajín (Zelimchanov 2000:43).

Wahhábitskú doktrínu bolo treba realizovať v 2 etapách: sformo-
vanie enklávnych subjektov na území všetkých republík Severného 
kaukazu a zahájenie činnosti smerujúcej k politickému spojeniu en-
kláv do jednotného fundamentalistického štátu. 

po udalostiach z augusta 1999 sa však situácia s wahhábizmom 
v Dagestane kardinálne zmenila. Federálne sily uskutočnili neuve-
riteľne masívnu a neľútostnú vojenskú operáciu, na ktorú využili 
aj lojálne miestne obyvateľstvo (predovšetkým Avarcov) (Alijev – 
Aruchov 2007:50). 

kadarská zóna prestala existovať a 16. 9. 1999 Národná rada Da-
gestanu prijala zákon „O zákaze wahhábitskej a inej extrémistickej 
činnosti na území Dagestanu”. V zákone bol vznik wahhábitských 

26. NÁBOŽENSKÝ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS NA SEVERNOM KAUKAZE



407

a iných extrémistických organizácií vykreslený ako rozporný s ústa-
vou Dagestanu a predstavujúci hrozbu pre územnú celistvosť a bez-
pečnosť republiky. 

podniknuté tvrdé opatrenia proti wahhábitom vyvolali rýchly 
pozitívny efekt. Ale rovnaký prístup ku všetkým wahhábitom nezá-
vislé od stupňa ich radikalizmu „dlhodobú chorobu” nevyliečil, ale 
naopak, len ju zahnal na čas „do kúta”. Niet divu, že po 9 rokoch sa 
v Dagestane opäť objavili informácie o aktivite menších wahhábit-
ských skupín napojených na čečenských povstalcov. A navyše, ich 
činnosť začína byť ešte konšpiratívnejšou, zvrátenejšou a extrémis-
tické názory prekrikujú modlitby umiernených muslimov (Zelim-
chanov 2000:52).

Ingušsko

keďže po rozpade ZSSR museli niektoré etnické spoločenstvá 
opustiť svoje kraje, oblasti a republiky, mnohí smerovali do Ingušska 
a spravili tak z relatívne homogénneho útvaru mnohoetnické spolo-
čenstvo. 

Ingušsko zdedilo po chaose v 90. rokoch aj slabé hospodárske pi-
liere a nevyriešené pohraničné spory so susedným Severným Oset-
skom o územie v prigorodnom rajóne Osetska. V dôsledku krvavej 
vojny medzi Ingušmi a Osetíncami začiatkom 90. rokov museli Oset-
sko opustiť tisíce Ingušov. V tom istom období sa ale začala 1. čečen-
ská vojna, ktorá mala na Ingušsko mimoriadne silný vplyv. Na jednej 
strane „mentalita“ Ingušom nedovoľovala angažovať sa vo vojnách 
s Ruskom (ako v prípade kaukazskej vojny v 19. storočí, tak aj v sú-
časnej rusko-čečenskej vojne) (Chanabajev 2007:44). počas vlády 
Ruslana Auševa však prebehli v Ingušsku sociálno-politické zmeny 
a republika sa stala útočiskom pre stovky povstalcov skrývajúcich 
sa pred federálnymi orgánmi. Okrem toho Ingušsko zabezpečovalo 
tranzitný koridor z Čečenska do severného Gruzínska (pankiského 
údolia), kam si čečenskí povstalci chodili načerpať nové sily a nakú-
piť muníciu a zbrane. 

V utečeneckých táboroch po celom Ingušsku prebiehal stály ná-
bor nových bojovníkov a kvitol obchod so zbraňami. S odchodom 
nových regrútov sa do Ingušska vracali bojmi zakalení povstalci, aby 
prešli rôznymi rehabilitačnými pobytmi. Situácia v susednom Če-
čensku sa chtiac-nechtiac musela bezpodmienečne prejaviť aj v In-
gušsku, ktoré nebolo na takýto chod udalostí pripravené a nehľadiac 
na svoje historické tradície, bolo predsa len viac späté s čečenským 
etnikom ako s ruským (Aruchov 2003:28). 
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Situácia sa prudko zmenila začiatkom 2. čečenskej vojny (jeseň 
1999), kedy prišiel k moci druhý ingušský prezident (generál FSB) 
– Murat Zjazikov. Zjazikov zdedil republiku v mimoriadne zložitej 
situácii s množstvom nevyriešených problémov. Ako doplnok k hos-
podárskym problémom slúžil problém s nadmerným vplyvom novej 
nábožensko-politickej módy – wahhábizmu. 

Za posledných 7 mesiacov roku 2006 bolo na území Ingušska 
spáchaných 18 teroristických útokov (kavkazskij uzel 2006).

Len od 15. júna do 2. augusta 2007 bolo zaznamenaných 31 rôz-
nych násilných narušení všeobecného poriadku, čo v podmienkach 
Severného kaukazu znamená ostreľovanie policajných a vojen-
ských stanovíšť a „chirurgických” teroristických útokov, v dôsledku 
ktorých zahynulo 16 osôb (2 príslušníci Ministerstva vnútra RF, 1 
vojak Vnútorných vojsk ministerstva vnútra RF a 1 pracovník vlády 
Ingušska) a 27 osôb bolo ranených. Súčasne neustávajú ani pravidel-
né útoky na duchovné muslimské osoby (len počas druhej polovice 
roku 2006 bolo spáchaných 7 takýchto útokov. Za prvú polovicu 
roku 2007 ich bolo toľko isto) (kavkazskij uzel 2008). 

pokračujú tiež akty násilia proti politikom, ktorí sa „zmierili” 
s nedeliteľnosťou Ruska. Medzi poslednými významnými obeťa-
mi je zástupca ministra vnútra Ingušska Džabrail kostojev (17. 5. 
2006), zástupca primátora plijevského rajónu mesta Nazraň Chavaz 
Daurbekov (3. 7. 2007) a mnohí ďalší. 

tieto zločiny sú nasmerované na zastrašenie príslušníkov regio-
nálnych orgánov štátneho riadenia a silových štruktúr a cieľom je 
paralyzovať ich prácu. teroristi tiež vyvíjajú psychologický nátlak na 
členov rodín predstaviteľov orgánov moci a príslušníkov polície ale 
aj prostých občanov. 

Kabardino-Balkarsko a Karačajevo-Čerkesko

Do centrálnej a západnej časti Severného kaukazu prenikol radi-
kálny islámizmus neskôr ako na východ. tento radikálny prúd našiel 
odozvu u niektorých turkických národov ako kabardinci, Balkarci 
a karačajevci. 

Bolo to spôsobené predovšetkým pocitom nezabudnutej histó-
rie útlaku Balkarcov a karačajevcov počas stalinistických represií 
a nespokojnosťou s novodobou post-socialistickou „jeľcinskou re-
habilitáciou” (Svoboda 2005). 

Do jesene 1999 tu islámsky radikalizmus nevychádzal za rámec 
ideologickej propagandy a prakticky úplne spadal pod kategóriu 
“umierneného”, aj keď v médiách sa často hovorilo o menších sku-
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pinkách miestnych wahhábitov, ktorí sa zúčastnili v bojoch v Čečen-
sku a Dagestane (Chanabajev 2007:23) 

13. októbra 2005 však prišiel úder radikálov z džamaatu “Jar-
muk” do hlavného mesta kabardino-Balkarska – Naľčiku. približne 
150-členná skupina wahhábitov na čele s miestnym lídrom A. Asta-
mirovom (amir Sejfulláh) zaútočila v meste na niekoľko dôležitých 
objektov a zabila niekoľko desiatok ľudí. po rozhodnom protiútoku 
ruských špeciálnych síl boli extrémisti eliminovaní. Vyše 100 ich pa-
dlo a “Jarmuk” prakticky prestal existovať. Vyšetrovaním sa zistilo 
že Astamirovovi stúpenci majú na svedomí aj výbuchy obytných 
domov v Moskve (1999), útok na ingušskú osadu Galaški (2002) 
a útok na policajnú stanicu v Naľčiku (2004) (Svoboda 2005)

Medzi Čerkesmi mal islámsky radikalizmus najmenší vzostup. 
Je to spôsobené nielen prevahou etnického faktoru nad konfesio-
nálnym, ale aj tým, že karačajevci vyznávajú umiernenú vetvu sun-
nitského islámu – hanífitský islám. Hanífitský islám je tolerantný 
voči iným vieram, a je akýmsi autentickým tvorivým napodobením 
noriem koránu s úctou k miestnym tradíciám. Islámsky radikaliz-
mus nie je jednoducho medzi karačajevcami populárny (Chana-
bajev 2007:38) 

Nábožensko-extrémistické podsvetie si však aj v pokojnejších 
mestách kabardy a karačajevska pripravuje budúcu arénu boja 
a formuje tam oddiely tzv. mestskej gerily. Ruské spravodajské služby 
zistili nové informácie o novovytvorených diverzno-teroristických 
skupinách, ktoré sa neustále dopĺňajú novými členmi predovšetkým 
spomedzi mládeže. 

Problém “kaukazskej cesty” v širšom geopolitickom 
kontexte

Úloha islámu sa v spoločenskom a politickom živote republík 
Severného kaukazu každým rokom posiľňuje. Automaticky sa tak 
zvyšuje aj politický vplyv tradičných islámskych inštitúcií (Nefljaje-
va 2008:32). 

Súčasne je však priskoro konštatovať, že islám sa stal pre obyva-
teľov Severného kaukazu prvkom, ktorý by ich spoločnosť dokázal 
konsolidovať. Z hľadiska kolektívnej identity prevažuje naďalej et-
nický faktor, ktorý hrá podstatnú rolu v rozvoji ale aj v eskalácii nábo-
žensko-politického konfliktu. Vzájomná spätosť a etnického a nábo-
ženského faktoru mala za následok to, že počas mnohých konfliktov 
sa islám na Severnom kaukaze využíval predovšetkým na posilnenie 
pozícií a politického vplyvu rôznymi politickými a nezriedka separa-

RICHARD CELDER 26.



410

tistickými a kriminálnymi silami (polyakova 1998:7). 
problémy boja s nábožensko-politickým radikalizmom a teroriz-

mom teda ostávajú aj napriek mnohým transformačným procesom 
stále aktuálne. V priebehu posledných 15 rokov miestne a štátne 
orgány moci spolu s policajnými štruktúrami nazhromaždili v boji 
s extrémizmom mnoho skúseností. Silové štruktúry sa naučili spolu-
pracovať s duchovnými centrami a predstaviteľmi rôznych nábožen-
ských inštitúcií. Do miestnych orgánov moci sú začlenené zvláštne 
komisie pre elimináciu náboženských a politických extrémistických 
prejavov. Na celom území Severného kaukazu sa pravidelne kontro-
luje výroba a predaj tlače, audiovizuálnej produkcie, ktorá by mohla 
aktivizovať ideológiu radikalizmu (karawan 1997:23). 

Na postupnú degradáciu nábožensko-politického radikalizmu 
bol nasadený komplexný prístup, ktorý obsahuje regulačné a pre-
ventívne opatrenia. Ako ukazuje prax medzinárodnej, ale aj čisto 
ruskej skúsenosti v boji s radikalizmom, najefektívnejšie sú kroky 
smerujúce k upevňovaniu a zefektívneniu právneho základu boja, 
zdokonaľovanie činnosti tajných služieb, posilnenie boja s financo-
vaním radikálnych skupín a tiež aktivizácia v sfére pozitívnej propa-
gandy „legálnych” ideologických možností4 (Rotar 1998). 

pri štúdiu systémov tradičného a radikálneho islámu na Sever-
nom kaukaze vychádzali tvorcovia novodobých koncepcií z politic-
kého a spoločenského „podhubia” a vplyvu ruských, zahraničných, 
štátnych a neštátnych politických subjektov na ideologické smerova-
nie prostého obyvateľstva (Nefljajeva 2008:47). 

to dokladá fakt, že islámsky radikalizmus na Severnom kaukaze 
existuje vo všetkých formách (najnebezpečnejšia je „severokaukaz-
ský wahhábizmus”), má „kvázináboženský” charakter a je jedným 
z prostriedkov realizácie nacionalistických a separatistických náro-
kov a výziev konkrétnych politických skupín. Názorne ich možno za-
radiť do zvláštnej marginálnej skupiny – radikálneho islámizmu, kto-
rý od prvých riadkov svojho výkladu vybočuje z islámu „tradičného“. 
A vyššie vykreslený prehľad procesu radikalizácie islámu na Sever-
nom kaukaze svedčí o tom, že jednou z hlavných príčin bola okrem 
rozpadu ZSSR aj slabosť tradičného domáceho islámu v regióne. 

ten mal a doposiaľ má chabú podporu z ruských a miestnych mo-
cenských štruktúr. Všetko toto smerovalo k prirodzenému prírastku 
konkurencie na “islámskom poli”, (predovšetkým tradicionalistic-
kom), iných skupín vrátane wahhábitov, ktorí okamžite rozohrali 
svoju hru (Akkieva 1998:41). 

pre tradicionalistov boli opozíciou všetky alternatívne prúdy. 
A nielen opozíciou. tradicionalisti dostali mimoriadne zákerného 
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4 Ruské vedenie sa paradoxne 
doteraz sústredilo viac na repre-
sívne metódy potláčania etnic-
ko-náboženského extrémizmu, 
ktoré tento problém neriešia, ba 
čo viac, vytvárajú ďalšie problé-
my. A história aj na samotnom 
Kaukaze hovorí o tom, že po-
tláčanie protivládnej činnosti na 
etnicko-náboženskom základe 
hrubou silou nežiadúce sociál-
ne vzťahy neprekonáva, ale ich 
len konzervuje.
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protivníka, ktorý s nimi bojoval rovnako ako s “neveriacimi”. V mno-
hých prípadoch sa radikálne skupiny spájali a koordinovali svoju čin-
nosť, ako to bolo v Čečensku a Dagestane (Nefljajeva 2008:62-63).

Nebezpečenstvo takejto konsolidácie síl „nového islámu” v regi-
óne spočíva v tom, že nepriateľské skupiny, ktoré sa prikrývajú islá-
mom a využívajú náboženský faktor na rozdúchavanie medzietnic-
kých sporov. 

Situácia je zložitá aj preto, lebo v boji so svojimi ideologickými 
oponentmi sa tradičné duchovenstvo samo politizuje a radikalizuje. 

Nehľadiac na špecifické osobitosti a podstatné odlišnosti vo vývi-
ne situácie vo svete islámu severokaukazských republík, aj tu sa vytvo-
rila osobitá islámska mentalita, čo je späté predovšetkým so syntézou 
konfesionálneho a národno-etnického komponentu. V tomto sa aj 
ukrýva špecifikum islámu v rôznych muslimských krajinach a celkoch. 
pokusy o implantáciu cudzích hodnôt sa, ako ukazuje prax, stretávajú 
s odporom prívržencov tradičného islámu (pre danú spoločnosť) na 
strane obyvateľstva a islámskych štruktúr (Rotar 1998a)5. 

Záver

taktické metódy porovnávania hrozieb pre štátne záujmy Ruska 
zo strany islámskeho radikalizmu sa zakladajú na konkrétnych po-
litických rozhodnutiach prijímaných na úrovni vedenia republík. 
tieto opatrenia sú stroho diferencované a vystupujú na povrch pre-
dovšetkým v právnej, ideologickej, politickej, organizačnej a admi-
nistratívnej forme a len následne v silovej. 

Na základe skúseností z boja proti islámskemu fundamentaliz-
mu je dôležitý rôznorodý prístup k hlavným prúdom v samom radi-
kálnom isláme. Na jednej strane je treba priťahovať „umiernených” 
k účasti na politickom boji, integrovať ich do sféry ekonomiky, orgá-
nov riadenia všetkých úrovní, pri princípe zachovania kontroly ich 
činnosti zo strany štátu. Na druhej strane treba nekompromisne bo-
jovať s nezmieriteľným jadrom islámskych radikálov. 

Spoločné ciele a úsilie ruského najvyššieho vedenia sú koncepčne 
vypracované a budú mať v najbližších rokoch nasledovnú podobu: 
•	 v	kontexte	boja	s	medzinárodným	terorizmom	sa	budú	spoločne	

so zahraničnými partnermi zabezpečovať všetky kroky k zamedze-
niu rozširovania islámskeho radikalizmu,

•	 na	celoruskej	úrovni	sa	vybuduje	flexibilnejšia	politika	v	muslim-
skej otázke, ktorá sa bude zakladať na aktívnej spolupráci s umier-
neným islámom ako vo vnútri krajiny, tak aj za hranicou, v muslim-
ských krajinách. 
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5 Podľa slov Čečena jordánske-
ho pôvodu Šamila Benoa (bý-
valý minister zahraničných veci 
Ičkerije v rokoch 1991-1992): 
„čečenský etnos je nositeľom 
súfijských hodnôt v isláme. Keď 
prenikli na územie Čečenska 
počas 1. vojny salafisti (wahhá-
biti) a usadili sa tam, čečenské 
obyvateľstvo sa rozdelilo. Tak 
sa postupne situácia medzi sú-
fistami a salafistami vyostrila.“ 
(Kusov Oleg, Radikaľnyj islam 
na Severnom Kavkaze: Jego is-
toki i pitateľnaja sreda, 2005).
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V Rusku, rovnako ako v iných krajinách Európy, ázie a Ameriky 
už pochopili, že k islámu sa treba správať ako k svetovému nábožen-
stvu a v žiadnom prípade ho neidentifikovať s fundamentalizmom 
alebo s islámskym radikalizmom a terorizmom. Ak hovoríme o is-
lámizme na Severnom kaukaze ako o násilnej forme presadzovania 
politických cieľov, je dôležité si uvedomiť, že severokaukazské hnu-
tie je rôznorodé a je zložené z niekoľkých subjektov, ktoré môžeme 
rozdeliť na niekoľko ďalších podsubjektov. takáto klasifikácia má 
mnohokrát podmienečný charakter a využíva sa výlučne v analy-
tickej činnosti. Ale bez poznania týchto reálií je nemožné pochopiť 
a ohodnotiť to, čo v skutočnosti v etnicko-konfesionálnej sfére pre-
bieha a začať konečne po niekoľkých storočiach na Severnom kau-
kaze vytvárať efektívnu regionálnu politiku. 
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abstract: FroZEn ConFLICTS aroUnD THE BLaCK SEa: TWo aPProaCHES To rE-
SoLUTIon
The paper deals with the basics of frozen conflicts and the related unrecognized states of transnistria, 
South Ossetia and Abkhazia, located in the post-Soviet republics of Moldova and Georgia. An outline 
of the basic conceptual framework, and an overview of the research available to date is followed by 
a comparison of the policies pursued by Moldovan and Georgian leaderships since 2003. It is argued 
that while Georgia has been actively steering to eliminate all options except military action, Moldova 
is rather likely to succeed by a cooperative approach to Russia‘s interests in the region. Either way, the 
Eu, NAtO and their member states fail to develop a strategy for the Black Sea region to suit the vision 
of an Eu neighborhood.

Keywords
Frozen conflict, unrecognized state, transnistria, South Ossetia, Abkhazia, Georgia, Moldova

Úvod
Terminologická poznámka
Náčrt vývoja od r. 1991 
Saakašvili a Voronin: dva odlišné prístupy
Vojna v auguste 2008 a implikácie pre región

aUTor: VLaDImÍr ŠImoŇáK
oPonEnT: rICHarD CELDEr

ZamrZnUTÉ KonFLIKTY 
V oKoLÍ ČIErnEHo moRA: 
DVa PrÍSTUPY K ICH 
rIEŠEnIU

Úvod

V súvislosti s rozpadom ZSSR sa na území tohto štátu opako-
vali javy sprevádzajúce rozpad predchádzajúcich podobných útva-
rov. V rámci toho politická mapa regiónu zaznamenala ako jeden 
z dôsledkov tohto procesu vznik a dočasné bujnenie útvarov, kto-
rých štátnosť je charakterizovaná ako „prechodná“ alebo „neúpl-
ná“ (kolossov – O´Loughlin 1997). Napriek vážnemu potenciálu 
destabilizácie širšieho regiónu, ktorý sa skrýval v niektorých prípa-
doch, stratil tento proces v priebehu desiatich rokov svoju pôvodnú 
dynamiku. Bývalé zväzové republiky dosiahli uznanie prostredníc-
tvom medzinárodného práva a dnes existujú v tradičnej forme su-
verénneho štátu, iné útvary existujú vo forme federálnych a iných 
samosprávnych útvarov uznaných zákonodarstvom širšieho celku, 
niektoré ako samostatné subjekty zanikli. Existuje však séria výni-
miek, ktorú predstavujú neuznané štáty v podnestersku, Južnom 
Osetsku, Abcházsku a Náhornom karabachu. Hoci teoreticky spĺ-
ňajú medzinárodnoprávne kritériá uznania za suverénne štáty a aj 
sa ho domáhajú, predstavujú medzery v kontinuu politickej mapy 
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regiónu, ktorej základnou štruktúrou je štátnosť bývalých zväzových 
republík.

Terminologická poznámka

proces rozpadu ZSSR poskytol pozorovateľom mnoho predme-
tov skúmania, kde boli neuznané štáty do veľkej miery zatlačené do 
úzadia iným dianím. Ako miniatúrne útvary existujúce na území 
periférnych republík bývalého ZSSR boli uvedené útvary vo vedec-
kej literatúre pertraktované najmä v kontexte štúdia vzťahov centra 
a periférie v postsovietskom priestore (Hughes – Sasse 2005). Na 
pôde mnohých inštitúcií vznikla do dnešného dňa pomerne boha-
tá literatúra zaoberajúca sa aj cielene javom uvedených neuznaných 
štátov, vo väčšine prípadov sa však jedná o články, state, štúdie a iné 
kratšie formáty chudobné na teoretické zovšeobecnenia. Dôležitú 
výnimku predstavujú nepočetné monografie venované problema-
tike	(Lynch	2006;	de	Waal	2003;	Pegg	1998)	vyznačujúce	sa	am-
bíciami zasadiť skúmané javy do širšieho teoretického kontextu. Vo 
výpočte literatúry venovanej javu neuznaných štátov na území Gru-
zínska, Moldavska a Azerbajdžanu nemožno pominúť príspevok au-
torov pochádzajúcich z týchto krajín, najmä tých, ktorí pôsobia na 
pôde kišinevského mimovládneho Inštitútu verejných politík (Nan-
toi	2001;	Pântea	2001),	ale	i	viacerých	iných,	napr.	Ceslava	Ciobanu	
(Ciobanu 2004).

Vyššie načrtnutá odborná diskusia o probléme neuznaných štá-
tov sa opakovane potýka s problémom pomenovania jednotlivých 
stránok problému a takmer každý autor prispieva s vlastnými kon-
cepciami týkajúcimi sa terminológie. pre potreby ďalšieho výsku-
mu však možno konštatovať konsenzus na niektorých základných 
pojmoch. 

pomenovania, ktoré sa používajú v literatúre na označenie uve-
dených útvarov, oscilujú na základnej škále sympatie či antipatie au-
tora voči ich existencii. Bežné sú pomenovania ako „separatistické 
útvary“, „samovyhlásené štáty“ (angl. self-proclaimed states), „nele-
gitímne útvary“, „kvázi-štáty“, „de facto štáty“ a iné.. Autori naladení 
negatívne voči existencii týchto útvarov javia sklon používať pome-
novania typu „zločinecká enkláva“ a pod., čím akcentujú negatívne 
charakteristiky týchto útvarov. O poznanie pozitívnejšie vyznieva 
termín „neuznané republiky“ (rus. nepriznannyje respubliki), konzis-
tentne používaný v ruskom jazykovom prostredí. V tomto prípade 
treba tiež poukázať na istú významovú konotáciu plurálového výra-
zu „republiky“ v ruštine súvisiacu s faktom, že menšie samosprávne 
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jednotky v ZSSR i súčasnom Rusku sa súborne nazývajú republika-
mi. Frekvencia pomenovania „neuznané štáty“ (rus. nepriznannyje 
gosudarstva) je výrazne nižšia, než u anglických či iných západných 
ekvivalentov. Ruská terminologická prax tak často implikuje istú se-
nioritu či nadradenosť Ruska voči týmto útvarom. Väčšina uvede-
ných pomenovaní už svojou substantívno-adjektívnou gramatickou 
štruktúrou reflektuje skutočnosť, že ide o útvary, ktoré sú zo štruktu-
rálneho pohľadu zhodné so štátmi a súčasne im chýba akceptácia zo 
strany medzinárodne uznaných štátov a hlavných medzinárodných 
organizácií, aby mohli ako štáty plnohodnotne vystupovať. Ako vše-
obecne zrozumiteľný a bez nežiadúcich konotácií sa javí pojem „ne-
uznané štáty“.

Ďalšou dilemou, s ktorou sa odborná literatúra na tému neuzna-
ných štátov permanentne vyrovnáva, je vnímaný rozdiel medzi 
existenciou neuznaného útvaru a pretrvávajúceho konfliktu elít ne-
uznaných štátov a medzinárodne uznaných štátov, na území ktorých 
existujú. keďže proces konštituovania samostatnej štátnosti podne-
sterska, Abcházska, Južného Osetska a Náhorného karabachu nebol 
zavŕšený medzinárodným uznaním ani zvrátený likvidáciou vznik-
nutých štruktúr, konflikt zostal bez ukončenia a situácia fakticky 
spočíva v provizóriu, ktoré však trvá už vyše pätnásť rokov. toto pro-
vizórium predstavuje vlastné prostredie, v ktorom neuznané štáty 
existujú. Väčšina pomenovaní vyskytujúcich sa v odbornej literatúre 
reflektuje skutočnosť, že ide o konflikty sprevádzané určitými špe-
cifickými prvkami (viď nižšie), ktoré ich vyraďujú spomedzi iných 
konfliktných javov na mape dnešného sveta.

Výraz „zamrznutý konflikt“ (angl. frozen conflict, rum. conflict 
înghetat, rus. zamorožonnyj konflikt) je v odbornej literatúre ako aj 
v žurnalistike a vo verejných vystúpeniach politických elít už zauží-
vaný. V ostatnej dobe sa tento termín začal presadzovať aj v sloven-
skej a českej literatúre, najmä v žurnalistike sa s ním možno stretnúť 
už i v ruskojazyčnom prostredí, kde ešte pred niekoľkými rokmi 
absentoval. určitá miera nestotožnenia sa s týmto názvom sa pre-
javuje v častom používaní úvodzoviek a pravidelne sa vyskytuje tiež 
výhrada, že okrem línií oddeľujúcich znepriatelené strany na týchto 
konfliktoch nie je nič „zamrznuté“ a naopak sa vyznačujú značnou 
vnútornou dynamikou. Alternatívami k tomuto pomenovaniu sú 
pojmy ako „zabudnuté konflikty“ či „stagnujúce konflikty“ (Cioba-
nu 2004), tieto však napriek istým výhodám zjavne neobstáli v dis-
kusii a medzičasom upadli do zabudnutia. Na základe pozorovania 
pojmového aparátu všeobecne používaného v diskusii o neuzna-
ných štátoch v Moldavsku a na Južnom kaukaze možno konštatovať, 
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že slovné spojenie „zamrznutý konflikt“ sa napriek všetkým výhra-
dám etablovalo. Za zmienku v tomto kontexte stojí tiež skutočnosť, 
že kým fenomén neuznaných štátov sa vyskytuje aj v iných regió-
noch sveta, výraz „zamrznutý konflikt“ je vo svojom používaní ob-
medzené na vyššie uvedené štyri neuznané štáty. V súvislosti s tým 
možno pozorovať aj druhotné javy identifikácie pojmu „zamrznutý 
konflikt“ s situáciou v štyroch vyššie spomenutých útvaroch. pre-
dovšetkým pokiaľ ide o aplikáciu tohto pojmu na situáciu v kosove 
v zmysle nachádzanie paralel, ďalej používanie pojmov ako „rozmra-
zovanie“ a pod. 

Existencia štyroch neuznaných štátov na území troch medzi-
národne uznaných republík poskytuje výhodný základ pre identi-
fikáciu spoločných a rozdielnych znakov, umožňuje tak očistenie 
podstatných prvkov pojmu zamrznutého konfliktu od prvkov ne-
podstatných či vlastných iba niektorým z uvedených situácií. Za 
charakteristické črty fenoménu zamrznutých konfliktov na území 
Moldavska, Gruzínska a Azerbajdžanu tak možno považovať nasle-
dovné prvky:
a) z medzinárodnoprávneho hľadiska ide o útvary existujúce na su-

verénnom území štátu, ktorého orgány nemajú na dianie na tomto 
území prakticky žiadny vplyv a nedokážu tieto útvary zlikvidovať. 
Formálne tieto útvary spĺňajú kritériá pre medzinárodnoprávnu 
subjektivitu štátu, neboli však dosiaľ uznané žiadnym členským 
štátom OSN, hoci neexistujú ani vážne pochybnosti o skutočnej 
a trvalej vôli obyvateľstva týchto útvarov k nezávislosti, resp. pri-
členeniu tohto územia k inému štátu. V podstate sa jedná o kon-
flikt medzi zásadami nedotknuteľnosti suverenity štátu a práva 
na sebaurčenie v situácii nezhody medzi formálnou suverenitou 
a skutočným výkonom moci. pokiaľ ide o medzinárodnoprávne 
implikácie existencie neuznaných štátov, za osobitne inšpiratív-
ny pre teoretické úvahy možno považovať rozsudok Európskeho 
súdu pre ľudské práva vo veci Ilaşcu et. al. vs. Moldavsko a Rusko 
(návrh č. 48787/99). Okrem niektorých praktických aspektov 
(najmä zodpovednosť za výkon verejnej moci na území takéhoto 
útvaru) pokrýva rozsudok v tejto veci z 8. júla 2004, vrátane nesú-
hlasných vót sudcov, v podstate úplne naznačenú dilemu v rovine 
medzinárodného práva.

b) z hľadiska inštitucionálnej štruktúry sa jedná o útvary vykazujúce 
znaky suverénneho štátu. Elity neuznaných štátov kládli a kladú 
veľký dôraz na zachovávanie vonkajšieho dekóra demokratickej 
štátnosti, vrátane hláv štátov, ministerstiev, parlamentov a napr. 
aj ústavného súdnictva s rozsiahlou judikatúrou (podnestersko). 
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Od roku 2006 sú podnestersko, Južné Osetsko a Abcházsko sú-
časťou Spoločenstva za demokraciu a práva národov. Nielen prax 
orgánov neuznaných štátov, ale aj obsah ich vlastných predpisy 
definujú tieto útvary ako autoritatívne režimy s rozsiahlymi prá-
vomocami výkonnej moci, udržiavajúcej vo svojej organizácii 
tradície z čias ZSSR. S problematickou výnimkou podnesterska 
možno pozorovať, že v neuznaných štátoch neexistujú celé časti 
právneho poriadku, ktoré sú suplované činnosťou správnych ale-
bo súdnych orgánov. tieto skutočnosti sú odôvodňované najmä 
existenciou trvalého a akútneho vonkajšieho ohrozenia existencie 
týchto útvarov. Napriek navonok monolitnej štruktúre prebieha 
vo vnútri miestnych elít bežné súperenie rôznych skupín, pričom 
hlavným aktívom sú pozitívne vzťahy s ruskou vládou. V ojedine-
lých prípadoch, kedy ohrozuje stabilitu neuznaného štátu ako cel-
ku, spor sa rozhoduje zásahom ruskej vlády (napr. prezidentské 
voľby v Abcházsku koncom roku 2004). 

c) z hospodárskeho hľadiska ide o útvary plne závislé od garančnej 
mocnosti, v tomto prípade Ruska. Ruské subjekty sú monopol-
ným dodávateľom energií, odberateľom produkcie a vlastníkom 
kľúčových prvkov miestneho hospodárstva (hutnícky a strojársky 
priemysel v podnestersku, turistický ruch v Abcházsku). Z hľa-
diska výmeny tovarov poskytujú tieto útvary ruským subjektom 
zväčša suroviny, subdodávky a tovary s nízkou pridanou hodno-
tou, s vysokým deficitom platobnej bilancie dovážajú prakticky 
všetko. Z makroekonomického hľadiska sa jedná o súčasť Ruska. 
priame (napr. transfery zo zdrojov ruského štátneho rozpočtu Juž-
nému Osetsku prostredníctvom Severného Osetska) či nepriame 
(napr. vyplácanie starobných dôchodkov, poskytovanie tovarov na 
zjavne nedobytný dlh) formy subvencovania tvoria rozhodujúcu 
časť zdrojov neuznaných štátov. V Abcházsku a Južnom Osetsku 
je v obehu ruský rubeľ. pozícia Náhorného karabachu je v pod-
state identická až nato, že od tejto podpory je závislé aj medzi-
národne uznané Arménsko, tok prostriedkov je preto nepriamy. 
komplementárne postavenie majú aktivity členov miestnych elít 
(napr. holding Šeriff ovládaný synom podnesterského prezidenta 
Smirnova), ktoré predstavujú často prechod k otvorene kriminál-
nym aktivitám. uvádzaným zdrojom záujmu Ruska o udržanie 
neuznaných štátov je outsourcing nelegálnych aktivít na ich úze-
mia (legalizácia príjmov z trestnej činnosti, výroba problematic-
kých zbrojnej výroby).

d) z bezpečnostného a vojenského hľadiska je územie neuznaných 
štátov priestorom pôsobenia ruských síl. Od vzniku neuznaných 
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štátov spočíva bezpečnosť neuznaných štátov na kombinácii via-
cerých síl: miestne ozbrojené sily vyzbrojené aj ťažkou techni-
kou, dobrovoľnícke milície z územia neuznaných štátov (existu-
je aj významná tradícia vzájomnej pomoci), dobrovoľnícke sily 
z ruského územia (severný kaukaz, kozácke oddiely) a na mieste 
dislokované mierové sily s prevahou ruských vojsk. konečným 
garantom bezpečnosti je však dôveryhodná hrozba ruskej inter-
vencie a pôsobenie všetkých uvedených zložiek je závislé na koor-
dinácii a podpore ruskej strany. Ako vojenská infraštruktúra majú 
pre Rusko osobitný význam letisko v tiraspole (podnestersko) 
a tunel Roki pod hlavným hrebeňom kaukazu (južný portál v Ju-
žom Osetsku). Vzhľadom na stratu základní na území Gruzínska 
stúpol význam ruských základní v Arménsku. 

Ako bolo uvedené, za rovnako dôležitú možno považovať iden-
tifikáciu prvkov, ktoré nie sú vlastné pojmu zamrznutého konfliktu, 
hoci najmä mediálna prezentácia vyvoláva opačný dojem. Je potreb-
né poukázať najmä na nasledovné:
a) etnický prvok vymedzujúci znepriatelené strany zohráva podstat-

nú úlohu v Náhornom karabachu a Abcházsku, avšak do značnej 
miery absentuje v podnestersku. Osobitná tragédia udalostí z au-
gusta 2008 v Južnom Osetsku spočíva v skutočnosti, že gruzínske 
a osetské obyvateľstvo vykazovali vysokú meru zmiešaných man-
želstiev a vzájomnej znalosti jazyka. 

b) náboženský prvok ako deliaca línia pôsobí opäť najmä v Náhor-
nom karabachu. Vo zvyšných prípadoch zohráva významnejšiu 
úlohu rivalita medzi jednotlivými autokefálnymi pravoslávny-
mi hierarchiami ako rozdiely medzi príslušníkmi rôznych ná-
boženstiev. 

c) medzi elitami neuznaných štátov a uznaných štátov, na území 
ktorých pôsobia, neexistuje spolupráca. Napriek rétorickému 
nepriateľstvu bola častým predmetom kritiky spolupráca mol-
davských a gruzínskych orgánov so separatistickými útvarmi (ad-
ministratívne umožňovanie podnesterského vývozu, spolupráca 
s Abcházskom pri vodnej eletrárni na rieke Inguri), resp. nevyu-
žívanie účinných metód tlaku na separatistický útvar (napr. colná 
blokáda). tieto prvky sú do veľkej miery vynútené praktickými 
ohľadmi, nemožno ich teda pozorovať v prístupe Azerbajdžanu 
voči Náhornému karabachu, ale ustupujú aj v gruzínskom postoji 
od nástupe Saakašviliho. 
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náčrt vývoja od r. 1991

Je potrebné podčiarknuť, že vznik neuznaných štátov prebiehal 
súbežne s procesmi vedúcimi k osamostatneniu zväzových republík, 
na území ktorých existujú. Elity neuznaných štátov sa formovali buď 
na základe sovietskych autonómnych útvarov, alebo i bez nich (pod-
nestersko) ako vnútrorepubliková opozícia voči snahám reformných 
síl o osamostatnenie ich republík od ZSSR. V burkeovskom zmysle 
ich možno vnímať ako sily brániace legitimitu zanikajúceho Zväzu, 
ktoré po jeho kolapse plynulo nahradili tento program etnicky či 
ideologicko-etnicky (podnestersko) vymedzenou snahou o nezá-
vislosť.

krátka, no pomerne intenzívna fáza bojov medzi milíciami vzni-
kajúcich neuznaných štátov a milíciami rovnako vznikajúcich ná-
stupníckych republík Zväzu, bola ukončená do polovice roku 1992. 
Vo všetkých prípadoch odrazili separatistické sily hrozbu porážky 
za pomoci síl bývalej sovietskej armády, pričom dohody o zastavení 
bojov a nastolení uvedení dominantne ruských mierových síl medzi 
znepriatelené strany boli presadené priamo autoritou Borisa Jeľcina. 
Skutočnosť, že všetok vývoj sa dosiaľ odohráva v mantineloch vy-
medzených týmito dohodami, je predmetom metafory obsiahnutej 
v populárnom pojme „zamrznutý konflikt“. ukázalo sa, že ambície 
republikových elít konštituovať a udržať svoju moc na celom území 
pôvodných zväzových republík prekračovali ich mocenské možnos-
ti. Výrazný etnický prvok v koncepciách nových nezávislých štátoch 
zapôsobil ako mobilizačný faktor opozície. Ambícia udržať existujú-
ce autonómne mocenské štruktúry sa ukázala byť primeraná mož-
nostiam podnesterského, abcházskeho a juhoosetského vedenia, 
najmä po rozhodnom zásahu vyššej moci, predstavovanej v tomto 
priestore Ruskom. V prípade Náhorného karabachu sa Azerbajdža-
nu pod vedením Ajaza Mutlibova podarilo motivovať k podpore 
arménskych separatistov súčasne Rusko aj Irán. Bezprostredným 
dôsledkom porážky moldavských, gruzínskych a azerbajdžanských 
síl bola hlboká vnútorná kríza sprevádzaná odchodom dovtedajších 
čelných predstaviteľov. Citovaným dôvodom ruského zásahu bola 
zakaždým potreba „humanitárnej intervencie“. 

Nasledujúce roky boli charakteristické doplnením štruktúry moci 
neuznaných štátov do okázalej formálnej podoby bežných štátov 
a rozvojom ich hospodárskych sústav na základe stykov s ruskými 
subjektami. Napriek deklarovanému nepriateľstvu možno konštato-
vať rozsiahle styky medzi úradmi v tbilisi, resp. kišineve a orgánmi 
neuznaných štátov. Neformálnosť týchto vzťahov bola kombino-
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vaná	 s	obojstrannou	výhodnosťou;	 tieto	 štruktúry	dosiahli	 zrejme	
najvyšší rád komplexnosti v prípade podnesterska, kde hospodársky 
rozmach dosiahol vrchol v roku 1998 (Nantoi 2001).

proces vyjednávaní medzi znepriatelenými stranami, ktoré pod 
ruským sprostredkovaním legitimizovali na neurčito toto „provizó-
rium, ktoré trvá“, ustúpil do úzadia následkom zhoršenia vzťahov 
s Moskvou v r. 2003 – 2005. Ruský plán federalizácie Moldavska 
známy ako kozakovo memorandum bol prezidentom Voroninom 
na poslednú chvíľu odmietnutý, čo malo za následok odvetné ak-
cie, vrátane blokády dovozu moldavských vín a liehovín do Ruska. 
Obmedzený efekt týchto akcií však vyznačil limity ruského tlaku na 
kišinev. Naopak, epizodicky zosilnená colná spolupráca medzi Mol-
davskom a ukrajinou po tzv. oranžovej revolúcii ukázal nové mož-
nosti tlaku na podnesterský režim.

Vlna tzv. farebných revolúcií dodala situácii okolo neuznaných 
štátov nové impulzy, s ktorými sa vysporadúvajú dodnes. Napriek 
vážnym náznakom (napr. prejav Georgea W. Busha v Bratislave vo 
februári 2005) sa vlna prevratov vyhla Moldavsku a nebola tak na-
rušená vysoká miera personálnej kontinuity mocenských elít, ktorá 
charakterizuje tento postsovietsky štát. Okázalý obrat smerom k ví-
zii vstupu do EÚ a spolupráci s NAtO za zachovania ústavne zakot-
venej neutrality však nezmenil zásadný význam požiadavky včlene-
nia podnesterska s jeho hospodárskym potenciálom pre budúcnosť 
najchudobnejšieho štátu súčasnej Európy.

tzv. revolúcia ruží v Gruzínsku naopak priniesla radikálnu zme-
nu v podobe nástupu skupiny okolo Michaila Saakašviliho. koncep-
cia Gruzínska ako kľúčového spojenca uSA v regióne, nielen pokiaľ 
ide o trasy transportu kaspických surovín, odtabuizovala predstavu 
konfrontácie s Ruskom a požiadavka reintegrácie neuznaných štá-
tov bola tak vznesená s novou naliehavosťou. Za istý úspech možno 
považovať odstránenie klanu Aslana Abašidzeho z mocenských po-
zícií v „poloseparatistickom“ Adžarsku v r. 2004, ktorý síce nezá-
vislosť nevyhlásil, no udržiaval tradíciu benevolentnej spolupráce 
s tbilisi namiesto podriadenia sa. Saakašviliho militantné postoje 
vyvolali obavy zo vzniku ďalšieho neuznaného štátu, no po demon-
štrácii sily a konzultáciách s V. putinom bola autorita tbilisi nasto-
lená bez násilia.

Významu Gruzínska pre uSA ako spojenca zodpovedá i objem 
oficiálnej rozvojovej pomoci uSA, ktorá obnáša asi polovicu celko-
vej čiastky určenej pre tri zakaukazské štáty. Hoci celková suma tejto 
pomoci od r. 2005 klesá, relatívny podiel Gruzínska na nej stúpol 
v rokoch 2005 – 2008 na 50 % (podľa údajov ministerstva zahra-
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ničných vecí uSA). Významný podiel na tejto pomoci pripadá na 
podporu rozvoja gruzínskych ozbrojených síl (viď nižšie). po skon-
čení bojov o Náhorný karabach viacerí pozorovatelia konštatovali, 
že Hejdar Alijev zrejme odložil výstavbu ozbrojených síl na dobu, 
kedy ju Azerbajdžan bude môcť podporiť rozvinutým potenciálom 
svojho ropného bohatstva. Čas v tomto prípade hrá proti karabaš-
ským separatistom a zdá sa, že čas pomaly dozrieva. Vojenské výdav-
ky Azerbajdžanu v súčasnosti prevyšujú ostatné štáty regiónu nielen 
v absolútnych číslach, ale i v prepočte na hlavu obyvateľa. ukončenie 
viazanosti Ruska Zmluvou o konvenčných ozbrojených silách v Eu-
rópe sa v Azerbajdžane stretlo so sympatiami, už pretože súčasný 
stav jeho výzbroje porušuje limity tejto zmluvy. V tejto súvislosti sa 
poukazuje na to, že Arménsko svojou podporou Náhornému kara-
bachu tiež obchádza svoje záväzky v obmedzovaní výzbroje. tento 
vývoj zapadá do celkovej situácie na Južnom kaukaze. Medziročné 
nárasty obranných výdavkov Gruzínska, no i Azerbajdžanu a Ar-
ménska sa pohybujú v desiatkach percent a rast výdavkov na obranu 
v troch zakaukazských štátoch výrazným spôsobom prevyšuje rast 
ich HDp.

Saakašvili okamžite po nástupe k moci ubezpečil kolegov v su-
sedných republikách, že neplánuje replikami tzv. revolúcie ruží 
destabilizovať ich režimy, čo sa neskôr potvrdilo. Zamrznuté kon-
flikty vytvárajú jasné ciele použitia akumulovanej sily Gruzínska 
i Azerbajdžanu. Vzhľadom na relatívny potenciál troch štátov Juž-
ného kaukazu vyjadruje teda svoje obavy najhlasnejšie Arménsko. 
Nástup Saakašviliho k moci mal za následok výraznejšiu diferenci-
áciu prístupu Moldavska a Gruzínska k neuznaným štátom, ktoré 
v rokoch 2004 – 2008 vytvorili dve výrazne rozdielne alternatívy. 
Hlavné rozdiely možno znázorniť na nasledujúcom porovnaní.

 
Saakašvili a Voronin: dva odlišné prístupy

a) Zvyšovanie kapacít tvrdej moci 
Moldavská armáda má najmenší rozpočet zo všetkých armád štá-

tov SNŠ a je po všetkých stránkach nedostačujúca na akýkoľvek kon-
flikt s podnesterskými silami. kvalitatívne aj kvantitatívne rozdiely 
vo všetkých ukazovateľoch sú priepastné a neustále zdôrazňovanie 
ústavne zakotvenej neutrality vylučuje sústredené úsilie kišineva 
smerom k zvráteniu tohto stavu.

pokiaľ ide o Gruzínsko, od apríla 2002 prebiehalo financovanie 
modernizácie gruzínskych síl zo zdrojov uSA pod egidou GtEp 
(Georgia Train and Equip Programme). trvanie plánu bolo rozvrh-
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nuté na 20 mesiacov s rozpočtom 64 miliónov uSD, čo sa rovnalo 
vtedajším gruzínskym rozpočtovým obranným výdavkom na cca. 
16 mesiacov. ukončenie programu GtEp a takmer súčasný príchod 
Saakašviliho k moci sprevádzala zmena štruktúry vojenskej pomoci 
zo strany uSA. Financovanie prešlo od projektovej bázy do dlho-
dobých programov, čo okrem iného sťažuje jej odhady. Gruzínsky 
kontingent v Iraku pozostával z 2 000 osôb, čo je údaj porovnateľný 
s austrálskym príspevkom k vojnovému úsiliu a nezanedbateľný je 
efekt výcviku a získavania skúseností u týchto vojakov. Metódy po-
moci rozvoju ozbrojených síl sa už neobmedzujú na výcvik elitných 
jednotiek, ale aj štábnych pracovníkov a reformu rezortu obrany do 
podoby kompatibilnej s NAtO, vrátane familiarizačných pobytov 
perspektívnych pracovníkov v uSA a na základniach v Európe. Sú-
časne boli odstraňovaní z vedúcich funkcií osoby skeptické k ozbro-
jenému násiliu ako metóde riešenia problému.

Úsilie vlády v tbilisi nezaostáva za zahraničnou pomocou. Roč-
né výdavky na obranu vzrástli v druhej polovici r. 2007 na 950 mil. 
lari (cca. 575 mil. uSD) oproti 50 mil. lari v r. 2003. Hoci oficiál-
nym odôvodnením je predchádzajúca neadekvátnosť financovania 
ozbrojených síl a snaha o členstvo v NAtO, zdôrazňuje sa potreba 
spôsobilosti plniť úlohy, ktoré im budú uložené. Je zrejmé, že vy-
tváranie tlaku v kontexte snahy o likvidáciu neuznaných štátov patrí 
k najpravdepodobnejším úlohám a reakcie najmä abcházskeho ve-
denia sú preto veľmi citlivé.
b) Záujem o transportné trasy uhľovodíkových surovín 

tu je rozdiel tiež veľmi markantný. Ropovod Baku-tbilisi-Cey-
han možno považovať za jeden z hlavných raison d’être Saakašviliho 
režimu a postupné vytláčanie ruských posádok z územia Gruzín-
ska malo jasný súvis s priebehom trasy ropovodu (najmä základ-
ňa Achalkalaki). tbilisi tiež kladie dôraz na export ropy zo svojho 
prístavu poti a profiluje sa tak ako jediný možný koridor pre export 
kaspických surovín mimo ruskej kontroly. Na druhej strane, mol-
davský prezident Voronin pokojne konštatuje, že súvisiaci ropovod 
Odessa-Brody obchádza jeho krajinu a nezvyšuje zbytočne jej geo-
politickú váhu. Závislosť od dodávok surovín v ruskej réžii je braná 
ako konštanta a Moldavsko sa profiluje ako solídny odberateľ s kon-
štruktívnym prístupom, na rozdiel od podnesterska, ktoré trvalo 
akumuluje dlh voči Gazpromu. 
c) Postoj k investíciám ruských subjektov v neuznaných štátoch 

Ruské subjekty majú významný vlastnícky podiel na rozhodujú-
cich odvetviach hospodárstva neuznaných štátov, napr. na turistic-
kom	ruchu	v	Abcházsku	či	energetike	a	strojárstve	v	Podnestersku;	
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odpredaj týchto podnikov a investície sa diali bez súhlasu orgánov 
v kišiňove či tbilisi. Druhú rozhodujúcu skupinu vlastníkov tvoria 
miestne separatistické elity (napr. podnesterský holding „Šeriff “), 
ktoré operujú v úzkej spolupráci s ruskými subjektami. Gruzín-
ska strana zotrváva na stanovisku, že tieto vlastnícke vzťahy nemá 
v úmysle rešpektovať, moldavské vedenie je pripravené uznať vlast-
nícke tituly podľa zákonov neuznaného podnesterska, nevylučuje 
však „previerky“, čo predpokladá vyvlastnenie subjektov s nekoope-
ratívnym postojom voči novému usporiadaniu.
d) Vízia postkonfliktného usporiadania 

u moldavskej strany badať istú pružnosť postojov k budúcnosti 
podnesterska, kde jediným limitom zostáva odmietanie federálneho 
usporiadania štátu a zachovanie unitárneho modelu pri rozsiahlej au-
tonómii tohto územia. Vyjednávanie a kooptácia separatistických elít 
je jednou z možností. Gruzínsky postoj je charakteristický pomerne 
inovatívnou taktikou vytvárania lojálnych autonómnych orgánov, 
ktoré síce disponujú minimálnym vplyvom na územiach neuzna-
ných štátov, predstavujú však alternatívu pre nespokojných členov 
separatistických elít. Vyjednávanie s týmito elitami samotnými nie 
je oficiálne považované za vhodné. V širšom kontexte spočíva mol-
davský postoj na zotrvávaní na vlastnej neutralite a vízii budúcnosti 
mimo NAtO, pričom však priateľské vzťahy s Alianciou sú vnímané 
ako súvisiace s ambíciou priblíženia sa k EÚ. Vychádzanie v ústrety 
ruským záujmom sa prejavuje tak nezáujmom o členstvo v NAtO, 
ako aj zdržanlivým postojom k činnosti organizácie GuAM. Naopak 
Saakašviliho koncepcia počíta so začlenením krajiny do NAtO. 
e) Mediálna prezentácia 

Na Saakašviliho metódach mediálnej prezentácie sa odráža sku-
točnosť, že patrí ku generácii formovanej vzdelaním a skúsenosťa-
mi získanými v uSA. približne od polovice roka 2007 bolo mož-
né vo svetových médiách badať zvyšovanie povedomia o existencii 
ozbrojeného separatizmu v Gruzínsku, a to najmä prostredníctvom 
medializácie stále frekventovanejších incidentov v blízkosti území 
neuznaných štátov. Okrem ojedinelných akcií (napr. koncert Boney 
M neďaleko Cchinvali dňa 15. októbra 2007) nie je adresátom tejto 
medializácie domáce obyvateľstvo. Jazykovo i mediálne-technicky je 
zviditeľňovanie gruzínskeho separatizmu zamerané predovšetkým 
na globálne mediálne publikum s jasnou ambíciou etablovať tento 
problém ako jeden z najdôležitejších krízových javov v dnešnom 
svete, ktorý vyžaduje mimoriadne metódy. Skutočnosť, že toto úsilie 
sa stretlo so značným úspechom, predstavuje nový prvok v kontexte 
„zamrznutých a zabudnutých konfliktov“ ako takých. prístup mol-
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davského vedenia je opäť diametrálne odlišný, a to nielen pretože 
prezident Voronin patrí vekom i životnou dráhou k úplne odlišnej 
generácii politikov ako Saakašvili. Súbežne s priaznivým vývojom 
spolupráce s Ruskom klesá až zaniká jeho aktivita prezentovať pod-
nestersko ako akútny problém, resp. problém neriešiteľný v súčas-
nosti používanými metódami. 

Je potrebné poznamenať, že obe tendencie našli svoje vyvrcho-
lenie počas udalostí v auguste 2008. postoje gruzínskej vlády sa sta-
li obsahom denných správ takmer všetkých svetových médií, kým 
moldavské vedenie nezaujalo identifikovateľný postoj. Oficiálna po-
zícia sa vyčerpala pripojením sa k deklarácii francúzskeho predsed-
níctva EÚ, moldavský zástupca chýbal medzi prezidentmi poľska, 
ukrajiny a pobaltských štátov, ktorí prišli do tbilisi vyjadriť svoju 
podporu Saakašvlilimu. Oba postoje ruská strana kvitovala a me-
diálne „zatajiť“ problém podnesterska ako možnej analógie vývoja 
v Gruzínsku sa podarilo takmer úplne, okrem regionálnych médií. 
Možno tiež konštatovať, že v oboch prípadoch sa ruské centrálne 
orgány správali vo svojej mediálnej prezentácii symetricky, napr. 
v období predchádzajúcom vyhláseniu nezávislosti kosova uvádzali 
ruskí predstavitelia ako možnú analógiu Abcházsko a Južné Osetsko 
omnoho dôraznejšie ako podnestersko. 

Vojna v Južnom osetsku v auguste 2008 a implikácie 
pre región

krátka vojna v auguste 2008 predstavuje najdôležitejší medzník 
v doterajšom vývoji zamrznutých konfliktov. Je však výslednicou do-
terajšieho vývoja a reakcia na ňu vyžaduje zaujatie postoja k dlhodo-
bo existujúcim problémom, ktoré sa v podstate nezmenili. Samotná 
skutočnosť, že otázka Abcházska a Južného Osetska sa dostala na 
nebývalý stupeň priority a vyžaduje bezprostrednú reakciu predsta-
vuje problém predovšetkým pre Rusko.

takmer všetci autori zaoberajúci sa problematikou už dávnejšie 
konštatovali dva prístupy k riešeniu zamrznutých konfliktov, tradič-
ne identifikovaných s Ruskom na jednej strane a členskými štátmi 
NAtO a EÚ na strane druhej (napr. Ciobanu 2004). 

pokiaľ ide o Rusko, bežným spôsobom chápania jeho postojov 
je taktika oslabovania nekooperatívnych režimov v bývalých soviet-
skych republikách podporou separatizmu na ich území. Neuzna-
né štáty tak sprostredkujú ruský hospodársky a politický tlak. Ako 
ukázali udalosti z augusta 2008, ale aj viacero prípadov v minulosti, 
podpora neuznaných štátov je taktika, ktorá v mnohých prípadoch 
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limituje možnosti ruskej vlády a vnucuje jej isté postoje. Jedným 
z výsledkov udalostí z augusta 2008 je nevyhnutnosť Moskvy za-
ujať aspoň nejaké stanovisko k nezávislosti Abcházska a Južného 
Osetska, čomu sa doteraz dôsledne vyhýbala. Na rozdiel od ostat-
ných aktérov však Rusko disponuje dostatočným vplyvom a v prí-
pade potreby aj ozbrojenou mocou na presadenie svojich cieľov. Je 
možné, že práve prípad podnesterska sa stane príležitosťou preuká-
zať schopnosť použiť teno potenciál konštruktívnejšie ako v augus-
te 2008. kooperatívny postoj moldavského vedenia vytvára preto 
všetky predpoklady, následkom udalostí z augusta 2008 však rastie 
význam moldavských parlamentných volieb na jar 2009 ako pred-
pokladaného časového limitu pre prielom v tejto otázke. Ak by sa 
však Rusku podarilo mierovou cestou integrovať podnestersko do 
funkčného moldavského štátu, predstavovalo by to vážny kontrast 
k ťažkostiam,s ktorými sa stretáva prístup členských štátov NAtO 
a EÚ nielen voči zamrznutým konfliktom, ale i voči kosovu či do-
konca Bosne a Hercegovine. 

postoj členských štátov EÚ a NAtO sa ťažko analyzuje kvôli 
značnej diferencovanosti. Okrem uSA majú však títo aktéri pred-
poklady vykonávať akýkoľvek vplyv na situáciu okolo neuznaných 
štátov iba prostredníctvom oboch blokov, čo dostatočne dokumen-
tuje doterajšia frustrácia rumunských ambícií a prinajmenšom am-
bivalentný postoj turecka. Samit NAtO v Bukurešti v r. 2008, kde 
prišlo k predbežnému odmietnutiu záujmu Gruzínska o členstvo 
v Aliancii je síce často citovaný ako prejav slabosti Aliancie voči Rus-
kom podporovanému separatizmu, nepredstavuje však nový prvok 
v problematike zamrznutých konfliktov. Samit OBSE v Istanbule v r. 
1999 a následné ruské ignorovanie záväzkov na ňom prijatých (naj-
mä pokiaľ ide o stiahnutie svojich síl z podnesterska) predstavoval 
z tohto pohľadu ešte výraznejšiu udalosť.

EÚ dlhodobo nie je schopná ponúknuť dôveryhodnú víziu člen-
stva štátom postihnutým zamrznutými konfliktmi, čo je význam-
ným limitujúcim faktorom jej vplyvu. Na druhej strane, prítomnosť 
uSA v regióne má v poslednej dobe najmä podoby vlny tzv. fareb-
ných revolúcií a následnej podpory modernizácie gruzínskych síl 
pred augustom 2008. tento prístup sa síce nevyznačuje letargiou 
a finančnou zdržanlivosťou typickou pre európskych spojencov, ale 
realistická vízia ukončenia zamrznutých konfliktov chýba i tu.

Nielen Rusko bolo udalosťami z augusta 2008 prinútené zaují-
mať otvorené stanovisko, pred touto výzvou stoja aj členské štáty 
NAtO a EÚ. Ak nie sú ochotné poskytnúť štátom postihnutým za-
mrznutými konfliktami jasnú perspektívu plnohodnotného členstva 
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spolu so zodpovedajúcou predvstupovou pomocou, musí akcepto-
vať rezervovanosť voči náhradným programom typu Európskej su-
sedskej politiky, najmä pokiaľ ide o konkrétne výsledky v politickej 
rovine. V prípade pretrvávajúceho odmietania legitimizovať ruské 
snahy uplatniť svoj potenciál tak postoj NAtO a EÚ nemá predpo-
klady predstavovať alternatívu a bude sa naďalej obmedzovať na kla-
denie odporu (do značnej miery neúspešného) ruským aktivitám. 
Odmietnutie tzv. kozakovho memoranda z r. 2003 moldavskou 
vládou po vyjadrení zo strany generálneho tajomníka NAtO i vyso-
kého predstaviteľa EÚ pre SZBp síce zabránilo federalizácii krajiny, 
v dôsledkoch však prispelo k pokračovaniu zamrznutého konfliktu 
o minimáne päť rokov bez náznaku alternatívy. Zmena naznačeného 
prístupu je tesne po auguste 2008 málo pravdepodobná, hoci žia-
dúca, aby budúcnosť regiónu Čierneho mora nebola pokračovaním 
tradície nesplnených očakávaní doň vkladaných.
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abstract: WHo IS WHo In ToDaY’S CHECHnYa? 
The conflict in Chechnya is characterized by a high degree of complexity. to capture this complexity, 
the article produces an actor-network analysis of internal Chechen relations. The aim was to identify 
the main actors involved in the conflict and policy, track down the most important conflictive and coo-
perative	ties	between	actors,	and	compare	the	quality	and	intensity	of	interactions	among	actor	groups.	
The results are discussed in light of the current situation in Chechnya with reference to chances and 
limitations to the future. 
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KTo JE KTo V DnEŠnom 
ČEČEnSKU?1

Úvod

koncom augusta 1999, keď vtrhli oddiely čečenských poľných 
veliteľov Šamiľa Basajeva a Chattába do Dagestanu, sa v kuloároch 
vojenskej rozviedky v Moskve začala pretriasať stará myšlienka o vy-
užití protipovstaleckého potenciálu Čečenov, ktorí sa kedysi posta-
vili proti nezávislosti republiky a len vďaka neohrabanej politike 
Jeľcinovej administratívy boli nútení odtiaľ utiecť. Nezanedbateľná 
bola aj ich mimoriadna bojaschopnosť, o ktorej nikto nikdy nepo-
chyboval. Išlo len o to, ako ju nasmerovať správnym a vzájomne vý-
hodným smerom.

pochodom na Botlichský a Novolakský kraj Dagestanu bola od-
štartovaná 2. čečenská vojna, ktorá bola prirodzeným dôsledkom po-
litickej a sociálnej situácie v republike. V Čečensku prebiehali tvrdé 
boje a v Moskve dôstojníci GRu pripravovali čečenských veliteľov 
na spoločné vojensko-policajné operácie na presadenie ústavného 
poriadku. Noví lídri mali pripraviť krajinu na príchod ruských jed-

1 Príspevok je upravenou po-
dobou textu vyhotoveného pre 
potreby PYLON Intelligence.
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notiek a skoncovať s kriminálnym podhubím. Na jeseň roku 1999 
to nebola ľahká úloha. V Čečensku boli stále aktívni odiózni lídri so 
svojimi početnými brigádami, zahraničnými žoldniermi a štedrým 
rozpočtom. 

tri roky po podpise Chasavjurtovských dohôd o prerušení vo-
jenských akcií sa situácia v republike nielen nezlepšila, ale povstalci 
získali drahocenný čas na vylepšenie infraštruktúry, zásob, diver-
zifikáciu finančných zdrojov a rozkmitanie kriminálnych aktivít na 
úkor ruského rozpočtu. Bolo len otázkou času, kedy sa ruské tanky 
opäť objavia v Groznom. prezident Aslan Maschadov sa vtedy oci-
tol v nezávideniahodnej situácii. Svojím podpisom sa síce zaviazal 
k čo najrýchlejšiemu aplikovaniu prioritných bodov: odzbrojenie 
nelegálnych ozbrojených formácií, likvidácia vojenských poľných tá-
borov, vykorenenie zločineckého priemyslu a jeho hlavných súčastí, 
ale sám chápal, že bez tohto všetkého by nebol na svojom mieste ani 
on, ani jeho garda, ani žiadna nezávislosť, a tobôž nie peniaze na jeho 
účte. takéto logické úvahy nedali spávať nielen jemu, ale ani ďalším 
jeho súkmeňovcom, ktorí mali tiež veľké plány. Dalo by sa povedať, 
že Maschadov bol medzi nimi relatívne skromný a umiernený. A čo 
je najhlavnejšie, bol v určitých momentoch ochotný rokovať s rus-
kou stranou.

V Čečensku boli však osobnosti, ktoré dali Maschadovovi jasne 
najavo, že on smer už dávno neudáva. Moc mali naďalej v rukách 
poľní velitelia. Väčšina z nich demonštratívne ukazovala svoju ne-
podriadenosť vláde a odhodlanosť k boju s odporcami „nového re-
žimu“. prakticky v každom regióne republiky si bojovníci vytvárali 
svoje politické a vojenské štruktúry – štáby, vojenské základne, spra-
vodajské služby a väznice. Vojnu nepovažovali za skončenú – a v tom 
boli v porovnaní s moskovskými štátnymi úradníkmi ďaleko popre-
du. Nové štruktúry boli vytvárané na to, aby boli kedykoľvek schop-
né pristúpiť k bojom a uskutočňovaniu teroristických útokov. 

predstavitelia povstaleckej elity (Šamiľ Basajev, Ruslan Gelajev, 
Chattáb, Salman Radujev) napriek mierovej dohode Maschadova 
a Lebeďa neodstúpili od svojej hlavnej požiadavky – úplnej suve-
renity Čečenska a odsunu ruských vojsk. Dohody boli symbolom 
toho, že tento kúsok zeme je stále časťou Ruska, symbolom nedeli-
teľnosti a solidarity – s ostatnými ruskými daňovníkmi. A to nebolo 
ani zďaleka súčasťou ich dlhodobých plánov. 

Ekonomická anarchia sa mala čoskoro zmeniť na fungujúci 
mechanizmus ťažby a predaja vlastnej ropy. Hoci republikové hos-
podárstvo trýznené vojnou a lúpežami sa prakticky nemalo šancu 
pozviechať a bolo de facto odkázané na ekonomickú pomoc federál-
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neho centra, pribúdali stále noví a noví boháči. Oficiálne mocenské 
štruktúry nedokázali efektívne bojovať s bujnejúcou kriminalitou. 
Mesto ovládli samostatné bojové oddiely, ktoré si slobodu a nezá-
vislosť pochvaľovali. 

prezident Maschadov musel kľučkovať medzi záujmami rôznych 
väčších či menších bánd, udržujúc dojem „pokojného vládnutia“. 
V týchto podmienkach nemohol Maschadov v republike zabezpečiť 
a koordinovať obnovu ekonomiky. Republika napriek tomu ťažila 
z otvorených hraníc s Ruskom a využívala lacnú ruskú energiu a trh. 
Maschadov dostal len veľkorysú možnosť ukrajovať si z výdobyt-
kov nelegálneho režimu. Získal tak pocit vlastnej hodnoty vo vlčej 
svorke a holý život. A s takouto výbavou sa udržal, na podmienky 
v akých žil, vcelku dlho. Jeho smrť podarovalo vedenie FSB všetkým 
ženám na ich sviatok až v roku 2005. Vtedy už boli dávno mŕtvi lídri, 
ktorí znamenali v čečenskej politike a histórii neporovnateľne viac 
než prezident Maschadov. Na jeho smrti je však dôležité to, že doba 
jeho smrti priniesla fenomén, o akom sa mu začiatkom 90. rokov 
ani nesnívalo. Z jeho vlčej diery ho vytiahnu a zabijú jeho bývalí 
spolubojovníci. príslušníci jeho národa, Čečeni, ktorí slúžia v mene 
Ruska a pre ruské zákony. Ich vôľa zbavovať sa „nepodarenej“ gene-
rácie, pokrvných nepriateľov a túžba prebrať moc nad svojou kraji-
nou do vlastných rúk je taká silná, že ruských vojakov, ktorí si ich 
na to najali, potrebujú stále menej. Vykoreňujú starý separatizmus 
a nahrádzajú ho svojím poriadkom. Je to očividne tiež separatizmus, 
len má systém a nad sebou „ochrannú ruku“ Ruska. Otázkou je, či je 
takýto stav špecifikom Čečenska, či je to len prirodzené vyústenie 
zmeny rovnováhy síl a teda akési nevyhnutné zlo, alebo je to jedno-
ducho forma separatizmu, ktorá vyhovuje všetkým stranám. Aj keď 
je jasné, že minimálne jednej strane v konečnom dôsledku vyhovo-
vať nebude, pretože v žiadnom z variantov nebudú pomyselné misky 
váh v rovnováhe a raz sa čečenská elita bude musieť rozhodnúť, kto-
rým smerom sa uberať. V každom prípade, takáto situácia príde až 
neskôr. Dnešný konflikt je ešte stále konfliktom medzi starými, „ne-
systémovými“ a novými, „systémovými“ separatistami, ktorí majú 
na rozdiel od svojho protivníka za chrbtom kremeľskú stenu. 

Moskva postupne odovzdáva kontrolu nad republikou do rúk lo-
jálnych lídrov, snažiac sa o zníženie svojej prítomnosti a odpútanie 
od vojenskej formy konfliktu. Silnejúci boj o moc medzi promos-
kovskými Čečenmi však rýchly odsun vojsk z republiky a zlepšenie 
životných podmienok ohrozuje. V dnešnom Čečensku sa objavili 
mnohé črty a „prístupy“ k politickému riadeniu, ktoré nekorešpon-
dujú s demokratickým fungovaním moderného štátu. tie však para-
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doxne miestne vedenie používa na nastolenie systému, ktorý by po-
choval takýto mocenský mechanizmus. Miestami sa zdá, že kremeľ 
vyzbrojil jednu časť obyvateľstva proti druhej.

kto teda vykonáva funkciu ochrancu tých, ktorých voláme ne-
vinné civilné obyvateľstvo? 

Federálna armáda

po skončení hlavných bojových operácií ostal v Čečensku kon-
tingent ruských vojsk. kontingent, ktorý sa roky bil s hlavnými po-
vstaleckými silami, a stratil počas dvoch vojen viac než 20 000 vo-
jakov. Sú to vojaci federálnej Spoločnej skupiny vojsk, ktorí vedú 
s povstalcami od zimy 1994 mnoho úspešných aj neúspešných ope-
rácií a uzatvorili mnoho čestných aj klamlivých mierových dohôd. 
počas nich prišla napokon o život väčšina lídrov aj veľká časť rado-
vých bojovníkov.

Federálne jednotky na začiatku vojny skôr tápali ako vykazovali 
konkrétne výsledky. Ich protivník bol v tej dobe na vrchole svojej kon-
dície a mal skutočne čo ponúknuť. A čoho bol schopný, to sa nikdy 
neštítil vykonať, najlepšie vo chvíli, keď bol súper najzraniteľnejší 
a najnepozornejší. Ruské velenie sa však postavilo proti povstalcom 
čelom a časom prijalo ich metódy boja. Až po ponižujúcich inci-
dentoch a lokálnych bojoch si federálne velenie „spomenulo“, že ich 
protivník nevymyslel nič nové, len prebral staré osvedčené metódy 
partizánskej taktiky afganských mudžahídov a úspešne ich aplikuje. 
po niekoľkých rokoch prišiel zlom aj v ruskej taktike. po politických 
zmenách v kremli sa nové vedenie rozhodlo postaviť protivníkovi 
rozhodne a adekvátne situácii. Od nezmyselných ústupkov, slabo-
šských, nevýhodných dohôd a nejasných experimentov prešlo vede-
nie k priamym a rozhodným krokom v politickej, ale v prvom rade vo 
vojensko-operatívnej oblasti. Na „starého protivníka“ zrazu zabrala 
aj zabudnutá „stará škola“ kombinovaných vzdušných a pozemných 
operácií menších jednotiek. Od rozsiahlych bojových stretov brigád 
a práporov prešli obe strany k partizánskemu spôsobu boja a likvidá-
cii súpera po jednom. Je to tá najťažšia a najbolestivejšia metóda, no 
vykazuje najviac úspechov. 

V republike ostala dislokovaná 42. motostrelecká divízia Minis-
terstva obrany RF (MO RF) a 46. brigáda operatívneho určenia 
vnútorných vojsk Ministerstva vnútra RF (MV RF). Okrem toho 
sú v Čečensku dočasne dislokované oddiely vnútorných vojsk MV 
RF a oddiely špeciálneho určenia MO RF. Stavy Spoločnej skupiny 
vojsk sú protirečivé a rôzne interpretované. podľa najnovších údajov 

28. KTO JE KTO V DNEŠNOM ČEČENSKU?



435

sa dnes v Čečensku nachádza okolo 30 000 vojakov federálnych síl 
a 3 000 vojakov pohraničných vojsk FSB. 

Základný objem vnútorných vojsk MV a MO RF sa nachádza 
v miestach dislokácie a na pravidelných operáciách proti povstalcom 
sa nezúčastňuje. Výnimku tvoria len oddiely špeciálneho určenia 
(Specnaz), ktoré uskutočňujú aj samostatné operácie v horách a ko-
ordinujú operatívnu činnosť čečenských silových štruktúr (Muchin 
2008). 

Čečenizácia

Od roku 2003, keď sa začala nová etapa vojny („čečenizácia“), sa 
dostal konflikt do novej fázy a začal sa proces stabilizácie, v rámci 
ktorej by sa republika mala vrátiť do právneho systému RF. podstata 
čečenizácie je prostá: vytvorenie miestnej moci dvojakým spôso-
bom. Formálne, cestou volieb a reálne, menovaním konkrétnych 
lídrov z Moskvy. 

Na začiatku bol problém s tým, že značná časť formácií nemala 
žiadny legálny štatút. V procese čečenizácie je preto väčšina nelegál-
nych formácií postupne legalizovaná a formálne priradená k tomu 
alebo inému federálnemu rezortu. Čečenizácia nie je len odovzdanie 
právomocí do čečenských rúk. Je to aj spôsob, ako ukázať, že konflikt 
nemá zo strany Ruska etnický alebo náboženský charakter, ale je vý-
lučne bojom s kriminálnymi živlami. A s nimi nemôžu bojovať len 
ruské vojská alebo moskovskí politici, ale musia to robiť aj samotní 
Čečeni – aj preto, že čečenskú spoločnosť pre jej rodovú podstatu 
možno riadiť a kontrolovať len zvnútra. 

týmto štruktúram sa fakticky dovolilo konať aj mimo zákon. 
Znalosť miestnych reálií, obyčají a rodinných stykov dovoľuje čle-
nom týchto formácií konať efektívnejšie než federálnym štruktúram 
(Muchin 2008). 

prioritná úloha čečenských silových štruktúr je identifikácia, lik-
vidácia a „lákanie“ povstalcov na svoju stranu s cieľom využitia ich 
schopností v „protiteroristických“ operáciách. Ich úlohou je zadržia-
vanie a zatýkanie podozrivých z trestných činov a členov povstalec-
kých formácií, ktorých môžu v prípade ozbrojeného odporu zabiť. 
Ak sa podozrivého alebo účastníka povstaleckých formácií podarí 
chytiť, podľa zákona je nutné ho odovzdať do rúk vyšetrovacích od-
delení FSB a MV Čečenska. Do ich kompetencie nepatrí vyšetrova-
nie a zber dôkazov o vine či príslušnosti podozrivého k povstaleckým 
formáciám. Inými slovami, neplnia policajné funkcie ako uskutočne-
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nie operatívnych opatrení a predbežné vyšetrovanie. Nie je však ta-
jomstvom, že ľudia, ktorí sa ocitli v rukách príslušníkov kadyrovcov, 
jamadajevcov alebo kakijevcov, často nikam nedôjdu. Zadržiavajú 
ich v nelegálnych väzniciach a neregistrujú ich ako zadržaných ale-
bo zatknutých v súlade s zákonmi RF. Zadržanie alebo zatknutie sa 
registruje len od momentu odovzdania zajatého povstalca orgánom 
FSB alebo MV RF. Dovtedy od nich získavajú mučením priznania, 
ktoré sa následne využívajú pri zahladzovaní iných trestných činov. 
Mnohé z týchto skupín sú na základe klanového princípu sformova-
né z recidivistov a ich činnosť je formovaná medzitejpovou vojnou 
o sféry vplyvu. Negatívom je tiež rozbehnutý systém „filtrácie“, ne-
zákonného zadržiavania, vypočúvania a popráv. „Adresné špeciálne 
operácie“ miestnych silových štruktúr sú len „začistkami“2, v ktorých 
sa vyhľadávajú „nežiaduce“ osoby. pri takýchto operáciách sú unáša-
ní obyvatelia osád, ktorí sa k svojim rodinám vracajú buď zmrzačení, 
alebo v rakve. Zadržiavajú ich v nelegálnych väzniciach, kde ich vy-
počúvajú, mučia a nútia k priznaniam. Niektorí ostanú nažive, ďalší 
sa stávajú obeťami krvnej pomsty alebo medziklanových sporov. 

paralelne prebieha legitimizácia povstalcov. V rámci tohto proce-
su sú unášaní členovia rodín povstalcov, ktorí sa sami chytiť nedajú. 
po únose rodinného príslušníka sú vydieraní a je im nanucovaná lo-
jalita voči druhej strane. Je to efektívnejší spôsob, ako každého jedin-
ca loviť roky po horách. Otázne je ale, do akej miery a ako dlho bude 
„odchytený povstalec“ vládnucej elite „vynútene lojálny“. 

Stav, aký dnes vládne a rozporuplné osobnosti na čele jednot-
livých formácií sú vlastne produktom hnutia za nezávislosť, ktoré 
sa rozdelilo v dôsledku silnej vojenskej prítomnosti Ruska. Rusko 
nedokázalo povstalcov „utíšiť“ a v podmienkach rastúceho vplyvu 
islámskeho fundamentalizmu v ich radoch ani navrhnúť politický 
kompromis. V konečnom dôsledku sa jedinou stratégiou odchodu 
z Čečenska pre Moskvu stalo dosadenie bábkového režimu, ktorý 
vládol prostredníctvom ešte širšieho využívania sily proti miestne-
mu obyvateľstvu. 

Vzťahy medzi ozbrojenými skupinami sformovanými v procese 
čečenizácie sú v mnohých ohľadoch napäté. Ich velitelia sa radi anga-
žujú v politickom a ekonomickom živote republiky. pre pochopenie 
charakteru činnosti týchto skupín a lepšie chápanie hierarchie vzťa-
hov medzi nimi je nevyhnutné zamyslieť sa nad ich genézou. 

Čečenské protipovstalecké a antiwahhábitské hnutie

Základný kameň prvej promoskovskej a antiwahhábitskej, tzv. 

2 Obkľúčenie a zablokovanie 
sídla ozbrojenými silami a„vy-
čistenie“ (extrakcia povstalcov 
spomedzi civilov) priestoru 
špeciálnymi silami, uplatňované 
z dôvodu zamedzenia civilným 
stratám, ktoré by spôsobilo vý-
hradné nasadenie ozbrojených 
síl.
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„kadyrovskej armády“ položil Šarání Bajsarov. táto rozporuplná 
osobnosť (podľa niektorých zdrojov spáchal až 57 vrážd) dokáza-
la sformovať bojaschopný oddiel, na základe ktorého sa dal vysta-
vať celý prápor. Na jeseň 2003 Bajsarova neďaleko Grozného zabi-
li. Jeho oddiel však naďalej dokázal kontrolovať Groznyj, kde mal 
v priestoroch bývalých mliekarenských závodov hlavný štáb (Laty-
nina 2006).

Šaráního oddiely mali za úlohu ochraňovať ropné závody a po-
trubia. Vznikli po výbuchu násilia v Dagestane a neskôr v Čečensku 
ako odpoveď na šírenie novej náboženskej „módy“ na kaukaze. Če-
čensko sa stalo akýmsi inkubátorom na výchovu wahhábitov, ktorí 
sa dostávali na čoraz vyššie politické funkcie. „Svetský“ prezident 
Maschadov, ktorý spočiatku akýkoľvek prejav náboženského radika-
lizmu odmietal, sa musel časom s novým módnym prúdom zmieriť 
a stať sa jeho súčasťou. Wahhábitom však nestačilo Čečensko. Stále 
viac sa vydávali aj do susedných republík. 

Arabským šejkom sa v zložitej politickej hre konca 90. rokov po-
daril veľmi dobrý ťah. tento región sa už viac ako 7 rokov zmietal 
v ťažkých sociálnych problémoch nezamestnanosti, ponižujúcej 
materiálnej úrovne života a chradnúcej ľudskej dôstojnosti. to sa 
stalo prirodzeným motorom pre rozvoj náboženského radikalizmu. 
V týchto ťažkých časoch, kedy ľudia nemali čo jesť a zúrila krvavá voj-
na, prichádzali „priateľskí“ kazatelia z arabských krajín a presviedčali 
ľudí o potrebe správneho duchovného a sociálneho smeru, ktorý im 
pomôže prekonať ich „pozemské“ problémy. A keď k ideológii pri-
dali aj 1 000 uSD na vstup do života, ich rady rástli každým dňom 
po stovkách. 5 000 uSD dostal každý adept za „pritiahnutie“ ďalších 
piatich. Mesačný plat aktivistov bol 300-700 uSD. Za zmienku stojí, 
že každoročne (od roku 1995) smerovalo len na samotnú propagá-
ciu wahhábizmu z radikálnych islámskych organizácií do Dagestanu 
a Čečenska okolo 20 miliónov uSD (Muchin 2008a). 

Wahhábiti sa stávali čoraz agresívnejšími, a keď už nedokázali pre-
sviedčať nepresvedčených, začali sa zbavovať tradičných sunnitských 
duchovných. V roku 1998 bol zavraždený muftí Dagestanu Said Mu-
hammed-Hadži Abubakarov, ktorý si dovolil z tribúny národnej rady 
otvorene wahhábitov kritizovať. Hneď po ňom bol zavraždený sta-
rosta osady karamachy, odkiaľ po incidente surovo vyhnali všetkých 
sunnitov. V Čečensku bol prvým a najrešpektovanejším antiwahhá-
bistom muftí Achmad kadyrov. kadyrov prešiel po rokoch podne-
covania Čečenov na boj proti federálnym vojskám a ruskej okupá-
cii na stranu Moskvy. Okolo neho sa začalo formovať hnutie proti 
wahhábizmu a proti povstaleckej Ičkeriji. prvé „proruské“ oddiely 
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boli vytvorené ešte v roku 2000 na ochranu prezidenta kadyrova 
a tvorili ich výlučne jeho príbuzní a známi. Boli začlenení do novej 
zložky – Bezpečnostnej služby (BS – Služba bezopasnosti) Šaráního 
Bajsarova, ktorá však nemala žiaden právny štatút. Najprv ju tvorilo 
niekoľko desiatok ľudí. V procese čečenizácie sa v roku 2003 perso-
nál začal rozširovať a nasledujúci rok slúžilo v BS viac než 1 500 ľudí. 
Oddiely boli dislokované v niekoľkých osadách a začali sa čoraz viac 
využívať aj v bojoch s povstalcami (Ryskin 2008). prázdne miesta 
v týchto oddieloch sa plnili najmä tými, ktorí sa vzdali, boli ranení 
alebo zajatí a využili možnosť amnestie a teda návratu do normálne-
ho života. keď im ponúkli vstup do BS, neváhali. po skončení lehoty 
amnestie Achmad kadyrov (a neskôr v tomto trende pokračoval aj 
jeho syn Ramzan) amnestoval tých, ktorí sa vzdali už bez akéhokoľ-
vek zákonného postupu. Je pochopiteľné, že amnestovaní povstalci 
sa takto ocitli v moci kadyrovovho klanu a jeho prívržencov. 

V roku 2004 začali príslušníci BS bez okolkov aplikovať prax 
únosov príbuzných povstalcov výmenou za zloženie zbrane alebo 
dobrovoľné odovzdanie sa do kadyrovských rúk. tým, čo sa vzdali, 
ponúkli prácu v BS. Dostali osobnú zbraň, výplatu a sociálne výho-
dy (s výnimkou zbrane boli tieto pojmy už desať rokov neznámym 
pojmom). tí čo odmietli, „zmizli“, a následne sa stali obeťami mi-
mosúdnych popráv. povstalca, ktorý prešiel ku kadyrovovi, využili 
v protiteroristických operáciách, čím sa „zaviazal kadyrovovi krvou“ 
– to znamenalo, že by ho pri pokuse o „návrat“ popravili bývalí spo-
lubojovníci. Obyčajne ho po „krste“ odvelili do rodnej osady alebo 
regiónu, kde dovtedy bojoval ako separatista. V novej úlohe však za-
čal strieľať na opačnú stranu a chtiac-nechtiac likvidovať včerajších 
spojencov (Ryskin 2008).

Niektoré oddiely BS boli čiastočne legalizované (v časti mimo-
rezortnej ochrany MV ČR), čo umožňovalo ich financovanie a vy-
zbrojovanie. Najväčšia časť BS však mala štatút súkromnej bezpeč-
nostnej služby a operovala bez akéhokoľvek zákonného poverenia. 
táto štruktúra bola fakticky „osobnou armádou“ Achmada kadyro-
va. Zdroje financovania tejto nezákonnej štruktúry boli vždy tajné. 
Ale je všeobecne známe, že okrem peňazí z rozličných štátnych zdro-
jov sa prostriedky získavali aj nezákonným zdanením podnikateľov 
a drobných obchodníkov. po tragickej smrti prezidenta Achmada 
kadyrova v máji 2004 bol do funkcie vicepremiéra vlády Čečenska 
menovaný jeho syn Ramzan. Ramzan sa pričinil o postupnú legalizá-
ciu oddielov BS a ich včleňovanie do novovytvorených štruktúr MV 
ČR. V júli 2004 bol v rámci reformy BS vytvorený pluk hliadkovej 
a strážnej služby milície Achmada kadyrova č. 2 (pHpSM-2) (polk 
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patruľno-postovoj služby milícii imeni Achmada kadyrova No. 2) 
s počiatočným personálom okolo 1 200 bojovníkov. Veliteľom plu-
ku sa stal Aslambek Jasajev, bývalý poľný veliteľ Čečenskej republi-
ky Ičkerija (ČRI) a neskôr veliteľ jedného z oddielov BS. Formálne 
nemali funkcie pHpSM-2 žiadny vzťah k boju s terorizmom. táto 
služba mala zabezpečovať len poriadok v uliciach miest. V skutoč-
nosti však bola využívaná v protiteroristických operáciách nielen na 
území Čečenska, ale aj v susedných republikách (Lokšina 2006). 

Súbežne s pHpSM-2 sa vytvoril Ropný pluk MV ČR (Nefťjanoj 
polk). táto štruktúra bola vytvorená na jeseň 2004 a „zhltla“ zostáva-
júcich príslušníkov BS. počet vojakov pluku kolísal medzi 2 – 2 500 
ľuďmi. Štáb sa nachádzal v meste Groznyj, ale menšie oddelenia boli 
aj v Gudermese a v osade Centoroj. pri zakladaní pluku mu velil 
Adam Delimchanov (bratranec Ramzana kadyrova). Delimchanov 
sa neskôr stal zástupcom predsedu vlády pre „silový blok“ a velenie 
pluku prebral jeho brat Šarip. Formálne mal Ropný pluk ochraňo-
vať ropné vrty, závody a iné priemyselné objekty. pravdepodobne si 
jeho velitelia uvedomili, že majú na viac a pluk začal uskutočňovať 
operácie proti povstalcom a ich kontaktným osobám. táto štruktúra 
sa osvedčila počas tzv. začistiek, kde blokovala výstupy z osád a pre-
vádzala aj výsluchy (Latynina 2006). 

Dátum vzniku pHpSM-2 a Ropného pluku znamenal súčasne 
dátum zániku BS. Na mieste formálne zlikvidovanej nezákonnej 
štruktúry vznikla na príkaz Ramzana kadyrova nová silová štruk-
túra – Antiteroristické centrum (AtC – Aniterorističeskij centr). 
patrili do nej príslušníci bývalej BS a „noví bývalí povstalci“. Hoci 
boli jednotky AtC dislokované prakticky v každom regióne repub-
liky, nikto z oficiálnych funkcionárov (vrátane príslušníkov orgánov 
prokuratúry) nedokázal vysvetliť, čo za štruktúra to je, do akého si-
lového rezortu patrí a akými normatívnymi aktmi je krytá jeho čin-
nosť (AtC bola vytvorená mimo pôsobnosti MV ČR). Na rozdiel 
od predošlých zložiek malo AtC rovnaký počet bojovníkov ako MV 
ČR a dvakrát viac právomocí. 

Na jar 2006 bolo AtC aj zvyšky BS legalizované. Na ich základe 
sa začali formovať separátne špeciálne motorizované prápory: 248 
( Juh) a 249 (Sever) a prápory vnútorných vojsk Severokaukazské-
ho okruhu MV RF. podľa oficiálnych informácií bol počet príslušní-
kov Severu 700 ľudí a Juhu 500. V apríli 2006 republikový televízny 
kanál Vajnach zverejnil odhad spoločného počtu oboch práporov 
a hovoril už o čísle 2 000 (Latynina 2006). AtC však nevydržalo 
dlho. O necelý rok ho Ramzan kadyrov prikázal rozpustiť. Členov 
centra obvinil zo zneužitia právomocí a ľútosti k separatistom. pod-
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ľa svedectva dvoch členov AtC (Zair a Rašíd), jedného z veliteľov 
(Mullah) prichytili, ako odovzdával povstalcom internú informá-
ciu. Ramzan prikázal zabiť celú jeho rodinu. V AtC však pracovalo 
10 000 vojakov a len 2 000 dostalo prácu v kadyrovových vojskách. 
Ostatní sa vrátili do hôr alebo k niektorej z kriminálnych bánd (La-
tynina 2006). 

pri vytváraní týchto práporov bola pravdepodobným cieľom 
Moskvy snaha posilniť kontrolu nad čečenskými silovými štruktú-
rami. tým, že sa Ramzan kadyrov stal v marci 2006 prezidentom, 
zložil zo seba zodpovednosť koordinátora republikových silových 
štruktúr. V skutočnosti si však posilnil kontrolu nad nimi. prísluš-
níci oboch práporov ( Juh a Sever) v zostave 46. brigády vnútorných 
vojsk MV RF sa s vysokou pravdepodobnosťou naďalej podriaďujú 
osobne Ramzanovi kadyrovovi (Chechnya Weekly 2007). 

Do zostavy rezortu MV RF, ktoré je od roku 2000 aktívne včle-
nené do systému boja s terorizmom a ktoré je predmetom neustá-
lych sporov, patrí Operatívne a vyšetrovacie oddelenie č. 2 (OVO-2 
– Operativno-razysknoe bjuro No. 2) hlavného riadenia (HR) MV 
RF v Južnom federálnom okruhu (jedna zo zložiek Úradu boja s or-
ganizovaným zločinom a terorizmom MV RF) (Gazeta.ru 2007)3. 

OVO-2 sa stalo v priebehu posledných 8 rokov smutne známe 
svojvoľnými únosmi „podozrivých“ ľudí a ich mučením. táto štruk-
túra sa donedávna nepodriaďovala ani prezidentovi kadyrovovi. 
Oficiálne sa priamo podriaďovala HR MV RF v Južnom federálnom 
okruhu a Generálnej prokuratúre RF. k svetlým stránkam činnosti 
OVO-2 patria mnohé vyriešené prípady únosov ľudí, vrážd a zadrža-
nie niekoľkých poľných veliteľov.

V apríli 2006 sa začalo o podozrivých praktikách OVO-2 hovoriť 
už aj na regionálnych severokaukazských konferenciách a v kuloá-
roch „Jednotného Ruska“ v Čečensku. Čečenskí členovia sa obrátili 
na generálnu radu strany a prezidenta Alchanova o prešetrenie čin-
nosti štruktúry OVO-2. poslednou kvapkou bol prípad istého Rama-
zana Chasijeva, ktorého bezdôvodne na ulici zbil príslušník OVO-2. 

kadyrov 23. júla 2007 odvolal riaditeľa Achmeda Chasambekova, 
ktorý sa mu odmietal podriaďovať, a vymenil ho za lojálneho Isu Sur-
gujeva. Surgujev sa zasadil za vnútorný audit a vypracovanie novej 
koncepcie vzájomnej koordinácie činnosti s ostatnými štruktúrami. 
Nehľadiac na „ochranu“ niektorých federálnych kruhov, Chasambe-
kov sa bude musieť pravdepodobne zodpovedať za niektoré nevy-
jasnené prípady z minulosti. poslanci miestneho parlamentu ako aj 
niektoré humanitárne organizácie sa obrátili k prezidentovi kadyro-
vovi so žiadosťou o prešetrenie jeho činnosti (Gazeta.ru 2007). 

3 K úradu patria tiež OVO-3 
MV RF, Centr „T“ MV RF a Cen-
tr „C“ MV RF.
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Chasambekov je vskutku tajomná osobnosť. počas prvej vojny 
bol riaditeľom smutne známeho Regionálneho centra operatívnych 
štábov MV RF, kam boli umiestňovaní hlavne Čečeni podozriví zo 
spolupráce s povstalcami, za ktorých obyčajne žiadali od príbuzných 
peniaze. tí boli unášaní za noci a väčšina únos neprežila. peniaze 
však žiadali za mŕtvych aj za živých. koncom vojny, pred útokom 
povstalcov na Groznyj, Chasambekov záhadne zmizol. Budovu jeho 
centra vypálili a zbrane si rozdelili militanti z oddielu Arbiho Bara-
jeva (Barajev a Chasambekov spolu vyrastali v tej istej osade a obaja 
začínali ako policajti). 

po prvej vojne sa Chasambekov zrazu objavil v Naľčiku (kabar-
dino-Balkarsko), kde sa zhostil novej funkcie – hlavný koordinátor 
pre oslobodzovanie zajatcov. Čoskoro sa však aj tam rozšírila povesť 
o jeho „nezištnej pomoci“ rodinám zajatcov. Obchodoval s príbuzný-
mi, ktorým predával zajatcov, aj s povstalcami, od ktorých v mene štá-
tu vykupoval „svoje“ samopaly, ukradnuté počas útoku na Groznyj. 

počas druhej vojny bol menovaný na post riaditeľa OVO-2. Za 
roky v tomto „biznise“ si dokázal nahonobiť vcelku slušný majetok. 
Momentálne je považovaný za jedného z najbohatších ľudí v Če-
čensku. po jeho odvolaní zo starej funkcie bol menovaný do novej 
– zástupca riaditeľa HR MV RF v Južnom federálnom okruhu (Itar-
tass 2007).

Kadyrovci

predstavujú dominujúci a najpočetnejší čečenský ozbrojený 
konglomerát. V priebehu posledných rokov boli štruktúry „kady-
rovskej armády“ niekoľkokrát transformované (viď predchádzajúci 
odsek). Momentálne patria všetky štruktúry pod MV RF (jedna časť 
je zložkou polície a druhá zložkou vnútorných vojsk). Ich dnešná 
podoba je výsledkom niekoľkoročného procesu premien rôznych 
formátov bojových zložiek. práporu Sever velí Alimbek Delimcha-
nov (bratranec Ramzana kadyrova a brat bývalého veliteľa Adama 
Delimchanova). Hlavné miesto dislokácie práporu je územie býva-
lých kasární č. 15 v Oktjabrskom okrese Grozného. Zóna zodpoved-
nosti práporu je Groznyj, Groznianske prímestské okresy, Šalinský 
okres a tiež časť severných území republiky. práporu Juh velí Muslim 
Iljasov. Štáb práporu je rozložený v hlavnom centre federálnych síl 
v osade Vedeno. prápor operuje v horských častiach Vedenského, 
Šatojského, Šarojského a Itum-kalinského okresu.

Oba prápory sú súčasťou 46. brigády operatívneho určenia Vnú-
torných vojsk MV RF a sú sformované analogicky s prápormi 42. 
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divízie MO RF a neodlišujú sa od iných motorizovaných vojenských 
subjektov Vnútorných vojsk MV RF. V každom z práporov sú 3 mo-
tostrelecké roty a niekoľko čiat podpory (spojári, technici) (Itar-
tass 2007).

pri zrode súčasnej podoby „kadyrovcov“ stál následník Achmada 
kadyrova, jeho syn Ramzan, ktorý sa postaral aj o rešpekt, akému sa 
v republike tešia. Ramzan je mladý, ambiciózny, impulzívny a ener-
gický milovník boxu. Okrem početnej rodiny chová doma levy, má 
vlastnú väznicu a dnes je v Čečensku nielen najmocnejším, ale zdá 
sa aj najšikovnejším človekom. Napriek tomu, že neskončil ani zá-
kladnú školu, je prezidentom a pýši sa niekoľkými akademickými 
titulmi a vysokými štátnymi vyznamenaniami. tento imidž, rovna-
ko ako povesť „Čečena No. 1“, ktorý je spásou všetkých Čečenov, si 
úzkostlivo chráni a pestuje. Svedčí o tom aj vzhľad väčšiny verejných 
priestranstiev v každej čečenskej osade a každom meste. prvé, čo si 
návštevník pri vstupe do republiky všimne, sú všadeprítomné podo-
bizne Ramzana a jeho otca. 

po otcovi zdedil veľký majetok, meno, vplyv a osobnú armá-
du. Od začiatku vstupu do veľkej politiky sa prejavovali prirodze-
né problémy s uchopením moci. Bol príliš mladý a mal príliš málo 
skúseností. po jeho boku vždy stojí Dukvacha Abdurachmanov 
(predseda parlamentu ČR), ktorý je podľa Ramzanových slov jeho 
„chvostom a tieňom“, čo v praxi znamená, že zaňho rozmýšľa, prijí-
ma rozhodnutia a v konečnom dôsledku „zmazáva“ jeho verejné pre-
šľapy. Ramzan má „typické“ vlastnosti zo stereotypu Čečena – hyper
-ambicióznosť, ctižiadostivosť, túžbu po sláve, ale aj pomstychtivosť 
a autoritatívnosť. Stavil na zachovanie otcovej identity a príslušnosť 
k najväčšiemu čečenskému tejpu – Benoj. to mu zaručilo minimál-
ne lojalitu väčšiny obyvateľstva. podobne ako jeho otca, aj Ramzana 
volajú v Čečensku „Ivan“. Duchaplná nálepka, vysvetľujúca charakter 
jeho rétoriky a správania. tá až priveľmi pripomína jazyk komunis-
tických vodcov. Nie je vzdelaný, napriek tomu sa aj medzi vzdelaný-
mi správa sebavedomo, energicky, dobrodušne a jeho vystúpenia sú 
zmesou prázdnych fráz a bohatierskych siláckych výrazov. 

V kremli veľmi dobre chápu, že hoci je Ramzan nevyspytateľný 
a vo svojej podstate nebezpečný, momentálne je aj so svojou „vý-
bavou“ to najlepšie, čo Moskva mohla zožať. Je natoľko zžitý s kre-
meľskými ideami o budúcnosti Čečenska a ešte viac s možnosťami 
vlastného rastu, že ešte dlho nebude mať protikandidáta, ktorý by 
ho prekonal. Ani v Moskve, ani v Čečensku.

povstalci ho považujú za prihlúpleho, ambiciózneho podlizova-
ča, ktorý na rozdiel od jeho rovesníkov ani „nepričuchol k pušnému 
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prachu“, hoci ho na začiatku vojny podľa jeho slov myšlienky nezá-
vislosti uchvátili. Rovnako znevažujú aj jeho otca. povstalci nikdy 
neobídu spravodajskú minulosť Achmada, ktorý bol podľa slov po-
vstaleckého prezidenta Doku umarova spiacim agentom ruskej taj-
nej služby s krycím menom Adam. „Zobúdzal sa“ na príkaz z kremľa 
a svoje úlohy plnil naozaj svedomito. Basajev sa nechal počuť, že smrť 
kadyrova staršieho ho stála 50 000 uSD a na Ramzana už vyčlenil 
25 000 uSD (konovalov 2006).

podstata nemennosti moskovskej pozície tkvie v tom, že Ram-
zan dokáže nastoliť poriadok. Je jasné, že jeho nástroje a spôsoby 
sa nezlučujú so západným štandardom, ale s tým majú v Čečen-
sku zatiaľ iba zlé skúsenosti. takže kremeľ aj Ramzan stavili na 
efektivitu „národného“ spôsobu riešenia problémov. Život sa stal 
skutočne pokojnejším a čoraz viac povstalcov prechádza na jeho 
stranu. povstalci majú navyše veľmi obmedzený pohyb a zacieľujú 
sa len na malé diverzie. Svojich kritikov a súperov Ramzan neu-
navuje intelektuálnymi debatami o presadzovaných hodnotách 
a presviedčaním o správnosti svojej cesty či potrebnej tolerancii. 
Svojich kritikov sa rozhodne, nemilosrdne a rýchlo zbavuje. Sché-
ma je vždy tá istá: Najprv prichádzajú kompromitujúce „dôkazy“, 
potom kritika vo všetkých médiách a na koniec dobrovoľná abdi-
kácia alebo zmiznutie. 

Ramzan veľmi rýchlo pochopil, že v kremli sa politické rozhod-
nutia prijímajú po oboznámení sa so situáciou na základe „najkom-
petentnejšej“ informácie od osôb nachádzajúcich sa priamo v da-
nom regióne. Ak tie informácie dokáže zodpovedná osoba „správne“ 
formulovať, môže následne veľmi úspešne manipulovať nielen s ve-
rejnou mienkou, ale aj s politickou elitou v kremli. tá zatiaľ toleruje 
aj jeho „čierne body“, ktoré sa mu začínajú množiť. V návale emócií 
dokáže Ramzan v priebehu krátkeho času vyvolať nielen lokálny, ale 
aj celoštátny konflikt. takýto konflikt môže vzniknúť v Čečensku 
z akejkoľvek situácie.

Začiatkom roku 2005 sa v dagestanskom meste Chasavjurt odo-
hral nepríjemný incident. Dagestanskí policajti zatkli (údajne za vinu 
v autohavárii) a umiestnili do väzby Ramzanovu sestru Zulaj a jeho 
matku Ajmani. Zatknutie súviselo v skutočnosti s mocenským súbo-
jom v Dagestane, ale podstata tkvie v Ramzanovej odvetnej reakcii. 
ten zvolal približne 1 500 militantov a v kolóne asi 100 áut vyrazil 
do Dagestanu. Scenár bol stále rovnaký. Na každom stanovišti (Ger-
zeľ, Stepnoj-2) sa kolóna zastavila, kadyrovci zbili hliadku a vystavili 
tam miesto nej svoj post. keď došli do chasavjurtskej policajnej sta-
nice, policajtov postavili k stene, zbili ich, a sestru s matkou odtiaľ 

RICHARD CELDER 28.



444

doslova uniesli. po ceste naspäť do Čečenska ich kolónu sprevádzala 
neustála víťazoslávna streľba (Memorial 2007). 

O niekoľko mesiacov sa odohral podobný incident v Ingušsku. 
tam prebehla prestrelka medzi príslušníkmi ingušskej cestnej polície 
a čečenského OMON, ktorá si vyžiadala 4 mŕtvych. konflikt vznikol 
po tom, ako sa skupina čečenských bojovníkov vracala z operácie na 
likvidáciu čečenskej bandy v Ingušsku a po ceste neďaleko stanovišťa 
kpM-20 ich údajne napadli policajti. Druhý incident prebehol ne-
ďaleko osady Alchasty (Sunženský rajón Ingušska) pri policajnom 
stanovišti Azov-52 medzi príslušníkmi ingušskej polície a Ramzano-
vou ochrankou. po provokácii pri prehliadke dokumentov sa me-
dzi nimi strhla bitka, v dôsledku ktorej boli 2 policajti ťažko zranení 
(Memorial 2007). 25. apríla 2006 sa Ramzan zúčastnil rokovaní 
prezidenta Alu Alchanova a vysokopostaveného úradníka z krem-
ľa. Alchanovova ochranka nepustila Ramzanových bodyguardov do 
budovy a veliteľ Ramzanovej ochranky udrel svojho kolegu do tváre. 
Spustila sa streľba. Alchanov zavolal na pomoc veliteľa práporu Zá-
pad kakijeva. keď prišiel kakijev, kadyrovci sa stiahli. traja policajti 
boli vtedy postrelení. kadyrov na druhý deň zhromaždil všetkých 
poslancov parlamentu a žiadal od Alchanova, aby vyhlásil, že je ťažko 
chorý, a kvôli tomu musí v októbri odstúpiť. pre vyriešenie konfliktu 
ich pozval do Moskvy sám prezident Vladimír putin. Alchanov po 
príchode z Moskvy verejne vyhlásil, že je zákonne zvolený prezident 
a takým aj ostane. kadyrov zo svojich ambícií neustúpil, hoci bol 
konflikt s prezidentom jeho najväčšie „sústo“. Spor je dnes už vyrie-
šený. Ramzan je na Alchanovovom mieste a Alchanov bol menovaný 
za zástupcu ministra spravodlivosti RF (Chechnya Weekly 2007). 

Bajsarovci

Oddiel špeciálneho určenia pod velením Movladiho Bajsarova 
sa pretransformoval z „komandy k“ a Ropného pluku na oddiel 
„Gorec“ operatívneho oddelenia FSB pre koordináciu protitero-
ristických operácií (od 150 do 300 bojovníkov). tak ako ostatné 
čečenské oddiely, aj väčšina bajsarovcov má za sebou kriminálnu 
minulosť. A nielen tú „vojnovú“. V Bajsarovových jednotkách boli 
medzivojnoví príslušníci gangov, ktoré kradli ropu a unášali ľudí. Baj-
sarova obviňovali separatisti aj federálne orgány z početných únosov 
občanov Ruska aj západných krajín. Začiatkom 90. rokov členovia 
Bajsarovovho oddielu slúžili v ochranke elity povstaleckej Ičkerije – 
viceprezidentov Zelimchana Jandarbijeva a Vachu Arsanova. 

Bajsarovov oddiel sa sformoval v rámci Islámskeho pluku špeci-
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álneho určenia, vytvoreného v roku 1996 na základe iniciatívy lídrov 
radikálnej opozície vystupujúcej proti Maschadovovi. Veliteľom 
tohto pluku bol poľný veliteľ Arbi Barajev. V júli 1998 sa Bajsarovo-
vi ľudia v rámci Barajevovej politiky zúčastnili na vzbure opozície 
v meste Gudermes. 

Začiatkom druhej vojny Bajsarov prešiel na ruskú stranu, čo po-
mohlo jemu a jeho podriadeným vyhnúť sa trestnej zodpovednosti. 
Bajsarovci boli známy svojimi „nadštandardnými“ vzťahmi s FSB, 
hoci tento oddiel nebol priradený k žiadnej ruskej silovej štruktúre. 
Neskôr dostali bajsarovci pololegálny štatút pre nový špeciálny od-
diel Gorec. 

Od roku 2000 do 2005 tento oddiel patril do BS a AtC ČR. po 
smrti Achmada kadyrova v máji 2004 bol prakticky autonómny, no 
bez legálneho štatútu. počas rokov 2000 – 2005 boli bajsarovci mno-
hokrát obviňovaní z únosov civilných osôb a štátnych úradníkov. pri 
tom Bajsarovove oddelenie zabralo jednu z kľúčových pozícií v kon-
trole nad nelegálnou ťažbou ropy v Čečensku a jej transporte do 
susedných republík. A tu vznikli konflikty medzi bajsarovcami a BS 
a následne aj AtC (tie sa už podriaďovali kadyrovovi). V januári 
2006 vyhlásil Ramzan kadyrov Bajsarovov oddiel za nelegálny. A to 
bol definitívny koniec oddielu i samotného Bajsarova. 

Bajsarovova aktivita bola v kriminálnej oblasti zapríčinená aj 
absenciou právneho štatútu. Od druhej polovice 2004 Bajsarovovi 
ľudia prakticky nedostávali mzdu – ani v BS pod vedením kadyro-
va (neskôr AtC), ani v inej republikovej alebo federálnej štruktúre. 
V dôsledku toho si museli zarábať kriminálnou činnosťou. trestnú 
zodpovednosť však obišli práve vďaka tesným kontaktom s predsta-
viteľmi centrálneho štábu FSB pre ČR. 

Bajsarov mal na svedomí okrem malých obchodných „fušiek“ aj 
únosy významných osôb, ako napríklad riaditeľky humanitárnej or-
ganizácie Družba Niny Davidovič (júl 2002), plukovníka FSB Ser-
geja ušakova (jún 2003) či predstaviteľa spoločnosti Rosnefť v Če-
čensku Iljasa Magomadova (jún 2005). konečný verdikt nad jeho 
osudom mu spôsobil incident s hromadnou popravou rodiny Muka-
jevov v jednej z čečenských osád. podľa Ramzana kadyrova sa Bajsa-
rov prišiel pomstiť údajnému vrahovi svojho brata Šaráního. Movla-
di Bajsarov vtrhol so svojimi ľuďmi do Mukajevovho domu a osobne 
jeho a ostatných 9 členov rodiny zastrelil (Anup Shah 2004). 

Nehľadiac na to, že MV ČR vyhlásilo po Bajsarovovi pátranie, 
ten v Moskve pokojne dával interview, v ktorých obyčajne obviňo-
val kadyrova z uzurpovania moci a presadzovania osobných ambícií 
na úkor iných. Na jeho zadržanie boli vyslaní do Moskvy príslušníci 
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kadyrovových jednotiek, ktorí ho 18. 11. 2006 na jednom z hlav-
ných prospektov našli a na mieste zastrelili. Operáciu údajne viedol 
vicepremiér Čečenska Adam Delimchanov a bol tam prítomný aj zá-
stupca ministra vnútra Čečenska Achmed Jasajev. Obaja svoju účasť 
popierajú. 

Kakijevci

Základom pre vznik práporu Západ sa stali 2 skupiny (29 voja-
kov), ktorým velil skúsený a svojrázny veliteľ práporu 42. motostre-
leckej divízie, „Hrdina Ruska“ Said-Magomed kakijev, prezývaný 
terminátor alebo Bajsangur (čečenský jednoruký, jednooký a jed-
nonohý hrdina z 19. storočia). Základnú vojenskú službu absolvoval 
v Náhornom karabachu v čase najtuhších bojov. po jeho návrate do 
vlasti však prišiel k moci generál Džochar Dudajev, ktorého sa roz-
hodol kakijev s priateľom na jednom z mítingov zastreliť. Granáto-
met však vybuchol a jeho druh zahynul. Sám kakijev stratil ruku, 
ucho, oko a lebku mal zlomenú na štyroch miestach. Hneď ako ho 
pustili z nemocnice, sformoval svoj oddiel pod patronátom FSB RF 
a z rodnej osady ken-Jurt organizoval bojové operácie proti Dudaje-
vovým prívržencom. Vtedy mal k dispozícii 2 prápory po 600 voja-
koch (peoples Daily 25. 11. 2000).

V auguste 1996 sa pri bitke o Groznyj preňho vojna skončila. po 
dvojtýždňovej obrane jedného z domov sa mu podarilo z mesta ujsť 
a zostatok jeho oddielu (50 bojovníkov) povstalci z jednotky „Borz“ 
postrieľali, spálili a zamurovali do steny jedného z domov. kakijev sa 
dokázal sám prestrieľať cez oddiely Ruslana Gelajeva a Doku uma-
rova. týždeň sa predieral frontovou líniou až do stanovišťa federál-
nych síl na okraji mesta. Obaja mu vyhlásili krvnú pomstu. Gelajev 
neskôr ponúkol za jeho hlavu odmenu 200 000 uSD. Geľajev je dnes 
už mŕtvy. Na likvidácii jeho bandy v Dagestane a rovnako aj v kom-
somolskom mali výrazný podiel práve kakijevci.

po Chasavjurtovských dohodách kakijev opustil Čečensko a na 
3 roky ostal v Moskve, keďže ho Maschadov v Čečensku vyhlásil za 
personu non grata. Vrátil sa na jeseň 1999. Najprv bol menovaný 
za zástupcu primátora Nadterečného okresu a venoval sa humani-
tárnej činnosti a neskôr podpísal kontrakt s MO RF a vydal sa na 
cestu vojny s povstalcami. Svoju prvú skupinu umiestnil do osady 
Gvardejskoe (Nadterečný okres) a druhú do ken-Jurtu (Groznian-
sky okres). Zvláštnosťou kakijeva je, že ako jediný z dnešných „pro-
moskovských“ Čečenov nemá za sebou povstaleckú minulosť. ka-
kijev, tak ako príslušníci jeho oddielu, je historicky spätý so službou 
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v Rusku a v mene záujmov Ruska. tak ako ich pradedovia v „Divo-
kých divíziách“ za čias imáma Šamiľa, aj členovia jeho oddielov bo-
jovali od začiatku vojny výlučne na ruskej strane. 

Do 27. 11. 1999 jeho skupina operovala ako partizánsky oddiel. 
koncom novembra dostal príkaz na vytvorenie vojenskej jednot-
ky. Dostali zbrane, muníciu a uniformy. Základnou úlohou oddielu 
bolo uskutočňovanie diverzií a prieskumu v Groznom. prvú úlohu 
začala jednotka 5 vojakov 28. 11. 1999 v osade Groznenskyj a per-
vomajskij. pred povestným útokom na Groznyj už bol kakijevov 
oddiel v meste a po jednom aj vo väčších skupinách uskutočňovali 
prieskum a „presakovanie“ do povstaleckých jednotiek. kakijevci 
dokázali pri niekoľkých akciách zajať 90 povstalcov a odovzdať ich 
federálnej strane. Sám kakijev bol odmenený vysokými štátnymi 
vyznamenaniami. 

Dnes má prápor Západ ako časť 42. motostreleckej divízie 400 – 
1 500 bojovníkov (presný počet nie je známy). Hlavné miesto dislo-
kácie práporu je územie závodu transmaš (Staropromyslovský okres 
Grozného). Sektor ich zodpovednosti je horský Šatojský a Itum-ka-
linský okres a západná časť rovinatej časti Čečenska. Vojaci práporu 
operujú aj za hranicami Čečenska – v Ingušsku a Dagestane. 

počas bojov v urus-Martane stratil kakijev svojho bratranca. 
Jeho smrť pomstil, veliteľa povstaleckej formácie, emira Grozného 
Junadi turčajeva zabili, tak ako celú jeho bandu.

kakijevci ostávajú v horách aj niekoľko týždňov či mesiacov 
a okrem zhromažďovania dôležitých operatívnych informácií sa 
podieľajú aj na priamej likvidácii povstaleckých bánd. Na účte majú 
niekoľko stoviek veliteľov nižšej a strednej úrovne. 

Jamadajevci

kostru práporu Východ tvoria členovia veľkého klanu Jamada-
jevcov. Veliteľ je „Hrdina Ruska“ podplukovník Sulim Jamadajev, ve-
liteľ práporu 291. motostreleckého pluku 42. motostreleckej divízie 
MO RF. počas základnej vojenskej služby veľmi túžil bojovať v Af-
ganistane. Vojna sa tam však skončila a on sa rozhodol skúsiť šťastie 
v civilnej sfére a začal podnikať v Moskve. keď v roku 1994 prišiel 
v Čečensku k moci Dudajev, všetkých bratov jeho myšlienky nielen 
oslovili, ale primäli ich pridať sa k Národnej garde, ktorú Dudajev 
vytvoril pre boj s opozíciou. Opozíciu Dudajevove vojská úspešne 
potlačili a keďže stratili oponenta vo svojom prirodzenom prostredí, 
prišiel čas bojovať s ruskou armádou. 

V prvej vojne bojovali traja bratia (Sulim, Ruslan a Džabrail) 
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proti federálnymi vojskám po boku Šamiľa Basajeva v zostave 2. 
práporu Národnej gardy ČRI, ktorú viedol Sulim Jamadajev. Sulim 
začínal okrem funkcie v Národnej garde aj ako veliteľ kontrarozvied-
ky u jedného z najvplyvnejších poľných veliteľov – Chattába. Sulim 
bol medzi povstaleckými lídrami vplyvnou osobnosťou. pri jednom 
z útokov ruských jednotiek na Groznyj (11. februára 1995) sa jeho 
oddielu podarilo vyviesť z obkľúčenia Basajevov oddiel. po tomto 
ho Basajev nazval priateľom a náčelník hlavného povstaleckého štá-
bu Ičkerije Maschadov ho za zásluhy v bojoch menoval za veliteľa 
Gudermeského frontu a udelil mu hodnosť brigádneho generála, 
najmladšieho medzi povstalcami. 

Druhýkrát zachránil Jamadajev Basajevovi život 6. 8. 1996 
v Groznom, keď sa povstalci opäť dostali do obkľúčenia. Jamadajev 
stratil počas prvého roku bojov 52 svojich ľudí. Na konci prvej voj-
ny však stále dokázali kontrolovať druhé najväčšie mesto Gudermes 
(people’s Daily 25.11. 2000).

V roku 1996 odmietol Jamadajev podporiť v prezidentských 
voľbách Basajeva, po čom sa ich vzťahy zhoršili. potom, ako v lete 
1999 odovzdali mesto Gudermes bez boja federálnym silám, a na-
vyše sa odmietli zúčastniť pochodu na Dagestan, vyhlásil Basajev 
Jamadajevovi krvnú pomstu. V roku 1997 sa aktívne postavil proti 
politickému a náboženskému extrémizmu a rozširovaniu wahhábiz-
mu v Čečensku. O rok neskôr podporil muftího Achmada kadyro-
va, ktorý začal otvorene bojovať proti „radikálnemu modernizmu“. 
Čečenským wahhábitom velil Basajev, ktorý sa v apríli 1998 posta-
vil na čelo kongresu národov Ičkerije a Dagestanu, vytvoreného na 
základe prowahhábitských organizácií oboch republík. Najväčšie 
vojenské základne wahhábitov sa nachádzali na juhovýchode (vo-
jensko-učebné centrum kavkaz pri Seržeň-Jurte – veliteľ Chattáb) 
a juhozápade republiky (urus-Martanovský džama’at – veliteľ Ram-
zan Achmadov). tak sa Jamadajev ocitol nielen na strane kadyrova, 
ale aj Maschadova (prezident mal k dispozícii Národnú gardu, pre-
zidentskú gardu, jednotky hlavného štábu ozbrojených síl, jednotky 
Ministerstva šarí’atskej bezpečnosti a Bezpečnostnej služby). pod-
porovali ho nielen náboženskí lídri, ale aj vplyvní poľní velitelia. 

V lete 1998 uskutočnil Jamadajev ako zástupca veliteľa národnej 
gardy úspešnú operáciu na odzbrojenie wahhábitskej bandy v Guder-
mese. Incident vznikol po tom ako šarí’atská stráž napadla skupinu 
miestnych trhovníkov za to, že u nich našli fľašu piva. Wahhábiti zni-
čili niekoľko predajných stánkov. Strhla sa bitka, počas ktorej jeden 
wahhábita zahynul. po niekoľkých hodinách prišli do Gudermesu 3 
kolóny vozidiel šarí’atskej gardy, ktorej velil Abdul-Malik Medžidov. 
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Jamadajevci kontrolovali len časť mesta, ale napriek tomu sa trhov-
níkov zastali. počas konfliktu šarí’atskej gardy a Jamadajevových 
oddielov zahynulo viac ako 120 ľudí. Wahhábiti sa museli stiahnuť. 
Jamadajevci museli po incidente takmer denne odolávať útokom po-
vstaleckých oddielov. Celkovo zahynulo v Jamadajevovom oddiele 
v období 1997 – 1999 až 184 bojovníkov (Alijev – Aruchov 2007).

Na jeseň, na začiatku druhej vojny, Jamadajev síce ostal veliteľom 
Gudermeského frontu, ale súčasne sa odmietol podriadiť Mascha-
dovovi, ktorý zriadil Štátnu radu obrany Ičkerije a menoval za jej 
prvého člena Basajeva. pridal sa na stranu Achmada kadyrova, kto-
rý už vtedy deklaroval lojalitu voči Moskve. Zblíženie s kadyrovom 
bolo o to jednoduchšie, že pochádza z rovnakého tejpu. postupom 
času sa však cesty Jamadajeva a kadyrova rozišli. Jamadajev sa zvlášť 
nemohol zniesť s Ramzanom, ktorý po smrti otca zaujal miesto vice-
premiéra Čečenska. Jamadajevci kontrolovali Gudermes a mali v re-
publike neuveriteľnú autoritu. 11. 10. 1999 odovzdali Jamadajevci 
kontrolu nad Gudermesom federálnym vojskám. Oddiely bratov Ja-
madajevcov vytlačili z mesta zostatky Basajevovho vojska a dohodli 
sa z generálom troševom a zástupcom riaditeľa FSB ugrjumovom 
o mierovom odovzdaní mesta do federálnych rúk. Zamedzili tak 
zbytočným obetiam medzi miestnym obyvateľstvom. Maschadov 
vyhlásil Jamadajeva za vlastizradcu a poslal svojich emisárov s odka-
zom, že mu dáva poslednú šancu na prevzatie Gudermesu od ruských 
vojsk za 500 000 uSD. Napriek tomu, že Jamadajevci (v tej dobe ich 
bolo okolo 300) pomáhali federálnym vojskám odolávať útokom 
povstalcov, ich jednotky boli stále mimo zákona (len začiatkom roku 
2000 federálne velenie legalizovalo 40 členov jamadajevských od-
dielov). už vtedy mali Jamadajevci na účte viacero úspešných operá-
cií, medzi inými zadržanie (13. 3. 2000) Salmana Radujeva, veliteľa 
útoku na kizľar, pervomajskoje a organizátora teroristických útokov 
v Armavire a piatigorsku (Alijev – Aruchov 2007).

Dňa 16. 5. 2000 sa v Čečensku skončila lehota na odovzdanie 
zbraní. túto výzvu splnili len Jamadajevovi bojovníci. Sám Sulim 
Jamadajev odovzdal 40 samopalov, niekoľko granátometov a pištoľ. 
Súčasne sa začalo formovanie oddielu čečenských oddielov OMON 
a niekoľkých rôt strážnej služby. V auguste 2000 vystúpil Sulim v te-
levízii s výzvou pre povstalcov, aby zložili zbrane a dali sa na mierovú 
cestu. V tomto čase už naplno spolupracoval s federálnym velením 
a v mene Moskvy rokoval s niektorými poľnými veliteľmi o mož-
nostiach kompromisu. V druhej polovici 2001 dostali Jamadajevci 
oficiálny štatút. Ruslan zaujal funkciu zástupcu vojenského správcu 
Čečenska a Džabrail sa postavil na čelo roty čečenských špeciálnych 
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jednotiek pod egidou MO RF. V marci 2002 boli jamadajevci prefor-
movaní na špeciálnu rotu vojenskej správy ČR (MO RF) pod velením 
Džabraila Jamadajeva. Ruslan a Sulim boli menovaní za zástupcov 
vojenského správcu Čečenska (Sergej kizjun). Neskôr bol ale Ruslan 
menovaný do politickej funkcie – stal sa zástupcom riaditeľa miest-
neho oddelenia provládnej strany „Jednotné Rusko“ a bol zvolený 
za poslanca Štátnej dumy RF. 15. mája 2002 bol Sulim menovaný za 
veliteľa jednotiek v Nožaj-Jurte, kurčalojevskom okrese a rovinatej 
časti republiky. pod jeho velením sa ocitla jedna zo streleckých rôt 
vojenských správ kurčalojevského, Nožaj-Jurtovského, Šelkovského 
a Gudermeského okresu, s ktorými uskutočňoval operácie na likvi-
dáciu povstalcov. Ich snaženie bolo ovenčené priam každodennými 
úspechmi. počas jesene 2002 jeho oddiel zabil v osade Dyšne-Vede-
no 2 veliteľov strednej úrovne a 7 povstalcov. Okrem toho identifiko-
vali mená tzv. „zberačov daní“ od miestnych obyvateľov. 

V tej istej osade o rok neskôr zahynul v boji s povstalcami Džab-
rail Jamadajev. Sulim našiel jeho vraha Barona Arabchanova a zabil 
ho potom, čo sa priznal, že Džabraila zabil na príkaz Basajeva. po bra-
tovej smrti Sulim prebral velenie roty. Na jej základe bol 1. 11. 2003 
vytvorený prápor špeciálneho určenia Východ (526 bojovníkov) so 
sídlom v Gudermese. prápor sa podriaďuje dôstojníkom GRu GŠ 
MO RF, aj keď formálne Východ prešiel pod vedenie 291. motostre-
leckého pluku 42. motostreleckej divízie, dislokovanej v Čečensku na 
stálom základe. Sulimova rota mala ochraňovať štátne budovy a zú-
častňovať sa tiež na „prikrývaní“ operácií v osadách a „začistkách“. 
Neskôr začali jamadajevci uskutočňovať operácie vo Vedenskom 
a Nožaj-Jurtovskom okrese a v okresoch smerom na západ. 

Na jeseň 2003 bola Sulimova rota preformovaná na prápor Západ 
(1 000 – 1 500 bojovníkov). Väčšina vojakov je dislokovaných na zá-
kladniach na území bývalých priemyselných podnikov mesta Guder-
mes. Za prvé dva roky činnosti zlikvidovali jamadajevci okolo 400 
povstalcov a sami stratili 102 bojovníkov. Medzi najväčšie úspechy 
patrí likvidácia známeho arabského teroristu Abú al-Walída (zástup-
ca Chattába, po jeho smrti veliteľ zahraničných jednotiek a koordiná-
tor finančných tokov z arabských krajín). 

V lete 2005 bol Jamadajev obvinený z útoku na čečenskú osadu 
Borodzinovskaja (Šelkovský okres). tento útok je doteraz oprade-
ný mnohými nejasnosťami. Osada bola obývaná prevažne Avarcami 
(jedno z dagestanských etník). konflikt vznikol potom, ako bol v osa-
de nájdený zavraždený miestny lesník, otec jedného z jamadajevcov. 

4. júna 2005 vošlo niekoľko stoviek militantov na 20 autách a 2 
bojových vozidlách pechoty do osady, spálili 4 domy, zabili 77-roč-
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ného starca (M. Magomazova) a 11 ľudí uniesli. podľa svedkov mi-
litantom velil Chamzat Gairbekov, jeden z dôstojníkov Východu. 
O dva dni obyvatelia podali hromadnú žalobu na vojenskú prokura-
túru. Neskôr sa v osade našli pozostatky ďalších obetí útoku. 16. 6. 
2005 sa 230 avarských rodín odsťahovalo do susedného Dagestanu, 
nakoľko považovali útok za rasistický akt. Útok na osadu nie je dote-
raz kompletne vyšetrený. Jamadajev účasť svojich podriadených na 
únosoch a vraždách odmieta. podľa jeho slov útok uskutočnili po-
vstalci v uniformách Východu. 

Na jeseň 2006 sa Jamadajev dostal do ďalšej zložitej situácie. Zapo-
jil sa totiž do konfliktu firiem Samson a Salolin zo St. peterburgu (obe 
firmy vlastnia Čečeni). Mäsovýroba Samson patrí Moskovskej indus-
triálnej banke (prezidentom bol Čečen Abubakar Arsamakov, v roku 
2001 ho vymenil vo funkcii jeho príbuzný Chamzat Arsamakov). 

V roku 2003 sa začal Arsamakovov konflikt s obchodnou firmou 
Salolin (riaditeľ Abdulláh kurkajev) kvôli vlastníckemu právo na 
pôdu, na ktorej je postavený závod. každá zo strán sa považovala za 
majiteľa tejto pôdy a vďaka príbuzenským vzťahom sa do konfliktu 
zaangažoval aj Sulim, ktorý 15. 9. 2006 priletel zo svojou ochrankou 
do St. peterburgu, aby konflikt vyriešil. Jamadajevci prišli do Sam-
sonu a riaditeľa Arsamakova nútili podpísať dokumenty o zrieknutí 
sa nároku na pôdu. ten odmietol a Jamadajevovi ľudia (Magomed 
tajsumov a Rizvan ustarchanov) ho zbili. kanceláriu opustili nad 
ránom a Arsamakov musel byť hospitalizovaný. Mal zlomené všetky 
prsty, ruky a poškodenú chrbticu.

Jamadajev bol spolu so svojimi podriadenými obvinený vojen-
ským prokurátorom z lúpeže a ublíženia na zdraví. Arsamakov sa 
domnieval, že má za sebou zákon aj mafiánsku ochranu. keďže jeho 
„kryša“ („ochrana“, výraz používaný v slangu ruského podsvetia), 
čečenský veliteľ Movladi Bajsarov, bol 18. 11. 2006 v Moskve zastre-
lený, musel sa uchýliť k súdnym prieťahom. V priebehu súdu boli na-
vyše unesení dvaja jeho bratia (56-ročný Junus a 59-ročný Jusup). 

Arsamakov prejavil 20. 2. (po niekoľkonásobných vyhrážkach 
smrťou) ochotu stretnúť sa s Jamadejevom a dohodnúť sa po dobrom. 
6. marca 2007 bol prípad uzavretý, nakoľko sa obe strany zmierili. Su-
lim však nikdy nepriznal svoju účasť na útoku (Nefljajeva 2008). 

Ruslan Jamadajev bol v decembri zvolený za poslanca za Jed-
notné Rusko v Štátnej dume RF. V rámci svojej funkcie zodpo-
vedá za chod straníckeho oddelenia v Čečensku. Isa Jamadajev sa 
stal riaditeľom firmy Jamad – generálneho dodávateľa Severokau-
kazskej železnice. Musa (Aslan) Jamadajev je jedným z prísluš-
níkov bratovej roty. Badrudi Jamadajev je jedným z príslušníkov 
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práporu Východ. Na jeseň 2001 boli Badrudi a jeho priateľ Šarip 
Džabrailov zadržaní a obvinení z atentátu na zástupcu hlavného 
sanitárneho lekára Moskvy Alexandra Meľnikova. podľa vyšetro-
vania vošiel 6. 6. 2000 Badrudi do kancelárie Meľnikova a vystrelil 
naňho z pištole. Džabrailov v tom čase zabával ochrankárov. Meľ-
nikov bol okamžite prevezený do nemocnice. Napriek vážnym 
zraneniam prežil, ale ostal navždy invalid. Ako sa vyjasnilo počas 
vyšetrovania, útok mal pôvod v majetkových vzťahoch. V hre bola 
kúpa budovy na Azovskej ulici v Moskve, ktorá patrila Inštitútu 
spracovateľského priemyslu a nachádzala sa v operatívnom riadení 
firmy ANBkk, úzko spätej s čečenským podsvetím. Generálnym 
riaditeľom ANBkk bol Čečen Mustafa Durgajev (v októbri 2002 
zadržaný za prechovávanie výbušnín). Firma prenajímala priesto-
ry ďalším 55 organizáciám a jej zisk bol okolo 500 000 uSD roč-
ne. Hneď po atentáte vedenie firmy vyhlásilo, že predaj budovy na 
Azovskej ulici odmieta (Nefljajeva 2008).

Okrem ublíženia na zdraví má Sulimov brat Badrudi na svedo-
mí (spolu s Džabrailovom a ďalším Čečenom Sulejmanom Sajgat-
chadžijevom) ďalšiu lúpež v počítačovej firme kundum 27. 7. 2000. 
Vtedy ukradli z pokladne takmer 25 000 rubľov a pracovníkov zbili 
a zavreli v susednej miestnosti. 16. mája 2003 bol Badrudi Jamadajev 
uznaný vinným v atentáte a odsúdený na 12 rokov (2. 9. 2003 Naj-
vyšší súd RF znížil trest o jeden rok) (Nefljajeva 2008). 

Sulim prežil niekoľko desiatok atentátov. Sám hovorí, že do roku 
2003 ich bolo 12 a potom ich už prestal rátať. popri svojej aktívnej 
bojovej činnosti si stále zvyšuje kvalifikáciu. Od roku 2004 študu-
je na Frunzeho vojenskej akadémii v Moskve. po skončení (v roku 
2008) chce pokračovať na Akadémii generálneho štábu, aby sa mo-
hol stať generálom (od roku 2005 je podplukovníkom). 

koncom roku 2007 sa vzťahy medzi Jamadajevom a kadyrovom 
po niekoľkých incidentoch vyostrili. kadyrov obviňuje Jamadajeva 
a jeho „Východ“ z mnohých vážnych zločinov. Ako prvý figuruje in-
cident v osade Borodzinovskaja v júli 2005, ďalší je prípad „Samson“ 
v St. peterburgu a zločiny jeho bratov, zvlášť Badrudiho. posledný 
incident sa stal v Gudermese, keď niekoľko vozidiel Východu zablo-
kovalo prejazd prezidentskej kolóny, na čo sa strhla prestrelka. Bola 
to odvetná reakcia Jamadajevcov za nedávnu „previerku dokumen-
tov“, pri ktorej boli dvaja príslušníci Východu zastrelení. Následne 
jednotky MV vtrhli do domu Jamadajevcov a hľadali Badrudiho, 
ktorý je dlhodobo hľadanou osobou. V dome sa našlo mimoriadne 
veľké množstvo zbraní a výbušnín. 

Čečenský parlament sa 18. 4. 2008 obrátil na ministra obrany RF 
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Anatolija Serďjukova so žiadosťou o rozpustenie práporu Východ 
alebo výmenu vedenia. Dokument bol prijatý a prešetruje sa. 

Oba prápory, Východ aj Západ sú včlenené do tzv. Horskej skupi-
ny MO RF. Ich štruktúra zodpovedá armádnemu motostreleckému 
práporu, zloženému z 3 rôt, oddielov spojov a technickej podpory 
(mínometná batéria, snajperi, granátomety). 

Povstalecká Ičkerija

Okrem príslušníkov Spoločnej skupiny federálnych vojsk, kady-
rovcov, kakijevcov a jamadajevcov obsahuje čečenský kotol ďalšiu ne-
prehliadnuteľnú zložku, a tou je povstalecká Ičkerija: neviditeľný štát-
ny útvar so strohou štruktúrou moci, ústavou a osobitým režimom.

povstalecké hnutie prešlo za posledných 15 rokov veľkými pre-
menami. počas tohto dlhého obdobia však preukázalo svoju flexi-
bilitu a životaschopnosť. po Chasavjurtovskej dohode, ktorá mala 
čečenský odpor definitívne rozložiť, sa povstalci nielen nerozišli, ale 
využili „čas mieru“ na doplnenie zásob a schopností. Bojová vetva 
poľných veliteľov odišla získavať „know-how“ do Afganistanu, pa-
kistanu a turecka a ideologicko-podnikateľská vetva smerovala do 
štátov Blízkeho východu získavať nové financie na ďalšie diverzie 
a teroristické útoky. 

Republika sa ocitla v ešte horšom stave než v čase vojny, nakoľko 
tí, ktorí trpeli najviac – civilné obyvateľstvo – neboli chránení miest-
nou mocou ani federálnym centrom. Najhoršie na tom bol tzv. „ne-
čečenský etnos“, t.j. etnickí Rusi a ostatné národnosti, na ktoré všet-
ky humanitárne mimovládne organizácie akosi zabudli. V republike 
bolo každý týždeň zavraždených na základe národnostného princí-
pu 3 – 7 etnických Rusov, bolo spáchaných 30 – 60 prípadov únosov 
ľudí, 30 – 55 lúpeží, okolo 30 ozbrojených útokov, okolo 70 prípadov 
krádeží, 30 – 40 prípadov vymáhačstva a 10 – 15 prípadov nezákon-
ného obsadenia bytov. počet ľudí, ktorí sa stali otrokmi a plahočili sa 
v nelegálnych ropných závodoch, na makových a konopných plantá-
žach, sa blížil k 50 tisícom (Dobajev – Nemčina 2005).

Druhá čečenská vojna sa vlastne začala v Dagestane, kde si v rám-
ci osád karamachi, Čabanmachi a kadar vytvorili miestni wahhábiti 
a ich prívrženci svoju „nezávislú republiku“ – kadarskú zónu. Lídri 
wahhábitskej Islámskej spoločnosti Dagestanu svoj konečný cieľ, 
oddelenie islámskej republiky od Ruska a vytvorenie nezávislého 
štátu nového typu, nikdy neskrývali. Boli len dve možné cesty: voľ-
by alebo ozbrojený boj. Zvolili si ozbrojenú cestu a podľa vojenských 
plánov rozšírenia moci obsadili niekoľko rajónov republiky, načo 
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sa novo sformovaná vláda wahhábitov v mene národov Dagestanu 
obrátila na Čečensko s prosbou o pomoc bratskému národu v boji 
s Ruskom. 

keďže pre tvorcov nového štátneho útvaru nebola dôležitá len 
viera, ale predovšetkým ekonomické záujmy, očakávali okamžitú 
pomoc z muslimských krajín, zvlášť turecka, ktoré bolo zaintere-
sované v možnej realizácii tranzitu kaspickej ropy cez svoje územie. 
Na realizáciu silového variantu boli vytvorené nové bojové oddiely. 
takmer všetky spadali pod velenie jedného z najskúsenejších poľ-
ných veliteľov, Jordánca Chattába. Najschopnejší „žiaci“ boli odo-
slaní na školenie do zahraničia. Medzi bojovými wahhábitskými 
oddielmi a tzv. „Dudajevovou armádou“ na čele so Salmanom Ra-
dujevom bola podpísaná zmluva „O pomoci a podpore pri oslobo-
dzovaní Severného kaukazu od ruského impéria“. Na vojenských 
základniach Radujeva a Chattába sa školili okrem bojovníkov „Dža-
ma’atu“ aj etnickí Čečeni zo susedných republík. 

Doslova z roka na rok sa poľní velitelia a ideológovia wahhábiz-
mu na kaukaze stali akýmisi novými, „arabizovanými“ Čečenmi. Aj 
keď wahhábizmus nemal v histórii Severného kaukazu nikdy svo-
je miesto. V podmienkach Čečenska a Dagestanu ide skôr o akési 
medzinárodné džihádistické podsvetie s veľmi konkrétnymi, nielen 
náboženskými záujmami a nadnárodným vplyvom. Je však známe, 
že poľní velitelia boli s plánmi na budúcnosť ďalej ako ich spoluob-
čania, ktorý cítili voči Arabom skôr odpor ako priateľstvo. Svoju 
rolu tu hrala predovšetkým kaspická ropa. pre vtedajšiu elitu preto 
nebola dôležitá otázka, či má wahhábizmus alebo akýkoľvek iný ná-
boženský prúd na Severnom kaukaze budúcnosť, ale kadiaľ potečie 
ropa a čo urobiť, aby potiekla? V prípade pozitívneho riešenia tejto 
dilemy boli doláre arabských šejkov zaistené.

pre wahhábitov bol tiež veľmi dôležitý fakt, že len orientáciou 
na Arabov bolo možné uskutočniť „sobáš s Dagestanom“ a prebiť sa 
k moru. V tomto sa záujmy čečenských veliteľov zhodovali so záuj-
mami blízkovýchodných ropných monarchií. A pomimo toku pe-
ňazí, ktoré mali ísť čo najďalej od Ruska, bolo treba v tomto štádiu 
rozvoja ekonomiky aj lacnú pracovnú silu, ktorú však mali vykoná-
vať iné, „podriadené“ národy. Ropovod mal zmeniť svoju trasu. Nie 
do Novorossijska, ale do gruzínskeho terminálu Supsu. pred piatimi 
rokmi by bol vhodný aj tento variant, keďže tieto prístavy boli v ru-
kách čečenskej mafie. Ešte niekoľko týždňov po začiatku prvej vojny, 
keď prebiehali najtvrdšie boje, opúšťali kolóny s nelegálnym benzí-
nom Čečensko a smerovali do „svojich“ prístavov. keďže v rámci lik-
vidácie povstaleckých zdrojov bol kanál prepravy nezdanenej čečen-
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skej ropy zastavený, prístavy sa stali nezaujímavými. Niekoľko rokov 
predtým sa v úplnej tajnosti stavala pozdĺž rieky Argun nová horská 
cesta cez Itum-kale do Šatili. tú stavali tisíce otrokov z celého Ruska 
a tisíce našli počas jej stavby aj svoju smrť. po nej plánovali spustiť aj 
ropné a plynové potrubia do Gruzínska. V tomto boli čečenskí veli-
telia veľmi dôkladní a strategicky zmýšľajúci. V čečenskej elite však 
došlo ku konfliktu. prezident Maschadov sa orientoval na londýnske 
podnikateľské kruhy, ktoré sa už dlhší čas až príliš zaujímali o Če-
čensko a kaspickú ropu, ale väčšina vplyvných poľných veliteľov na 
čele s Basajevom sa orientovala na Saudskú Arábiu a arabské štáty. 
keď sa Basajev, Jandarbijev a udugov rozhodli „pretrhnúť“ obchod-
né dohody Maschadova s Londýnom a „pohnevať ich“, v ich hlavách 
sa zrodil neuveriteľne cynický plán. Za obeť padli traja zajatí občania 
Veľkej Británie a jeden občan Nového Zélandu, ktorých demonštra-
tívne popravili na znak prezidentovej nekompetentnosti. Do roly 
hlavného kata bol pozvaný poľný veliteľ Arbi Barajev. ten zajatých 
cudzincov nielen zabil, ale im aj odrezal hlavy. táto verejná popra-
va mala trojaký efekt. Zneváženie Maschadova, zaistenie podpory 
saudských šejkov a potrebné milióny od usámu bin Ládina (Cha-
nabajev 2007).

Maschadov bol znevážený už aj v kremli, pretože sa v auguste 
1999 pridal k útočníkom na Dagestan. Útok mal svoje korene v stra-
tégii povstalcov, ktorá sa v druhej polovici vojny zmenila. V prvej 
vojne sa nechali poľní velitelia unášať myšlienkou nezávislosti Če-
čenska, ale v druhej polovici konfliktu si elita uvedomila, že nezávis-
losť je možná len v prípade nezávislosti celého Severného kaukazu. 
Ďalším zlomovým bodom bolo stotožnenie sa s víziou celosvetové-
ho hnutia islámskeho odporu. povstalci čoraz viac hovorili o budo-
vaní nového, nezávislého typu islámskeho štátu na kaukaze a spoje-
ní všetkých muslimských krajín proti „neveriacim“.

každá z republík Severného kaukazu má však rôzne zázemie 
a potenciál pre takúto činnosť. Najľahšie sa darilo prenikať do Inguš-
ska a Dagestanu. už mnoho rokov sa formuje nezabudnutý wahhá-
bitský projekt nezávislosti v Dagestane. ten je dôležitý z hľadiska 
etnickej blízkosti dagestanských etník s Čečenmi, ale predovšetkým 
teritoriálne, pretože Dagestan má prístup k moru a menšie Čečen-
sko obopína. Na ceste k udomácneniu takýchto myšlienok v Da-
gestane stoja dve základné prekážky: odpor väčšiny obyvateľstva 
republiky a tvrdá pozícia oficiálnych mocenských štruktúr. Veľmi 
vhodným (a odskúšaným) krokom je v takých prípadoch iniciatíva 
v podobe nejakej „revolúcie“. S prijatím nového zákona „O voľbách“ 
sa táto úloha stala zložitejšou. Wahhábitské podsvetie preto stavilo 
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na destabilizáciu situácie prostredníctvom prenosu teroristickej čin-
nosti do miest hneď v niekoľkých regiónoch južného federálneho 
okruhu Ruska, zvlášť v Dagestane, Ingušsku, karačajevo-Čerkesku 
a kabardino-Balkarsku. 

povstalci začali v každej zo susedných republík vytvárať akési 
wahhábitské bunky, ktoré sa mali stať koordinátorom a rozbuškou 
pri vpáde čečenských oddielov do tej-ktorej republiky. prvým veľ-
kým pokusom bolo vytvorenie zložky Jarmuk v kabardino-Balkar-
sku a s ním spojený útok na hlavné mesto republiky Naľčik na je-
seň 2005. podobné útoky zažíva aj Ingušsko, ktoré pravidelne trápi 
umarovov oddiel. Ďalším dôvodom na rozšírenie vojny z Čečenska 
je fakt, že na území republiky už prakticky nie je možné podniknúť 
zvlášť veľkú smrtiacu akciu. preto prezident Abdul-Chalim Sajdu-
lajev vytvoril „kaukazský front“ s tým, že činnosť čečenských po-
vstalcov sa presunie k susedom s perspektívou rozšírenia teroristic-
kých útokov aj do samotného Ruska (v roku 2006 bol vytvorený tzv. 
„povolžský front“ na realizáciu diverzií na energetických objektoch 
v centrálnej časti Ruska – veliteľ: amír Džundulláh). Sajdulajevovu 
myšlienku „zhmotnil“ až jeho nasledovník Doku umarov, ktorý za-
čiatkom decembra 2007 vydal nariadenie o zrušení štátneho útvaru 
Ičkerija, a jeho transformácii na Vilájat Nochčijčo v rámci adminis-
tratívno-územného útvaru “Emirát kavkaz”.

týmto nariadením de facto spojil všetky radikálne sily v Dages-
tane (Vilájat Dagestan), Ingušsku (Vilájat Gjalgjajčo), Severnom 
Osetsku (Vilájat Iriston), Vilájate Nogajskej stepi a spojenom Vilája-
te kabardy, Balkarska a karačaja do jedného celku a prinútil ich ofi-
ciálne sa podriaďovať veleniu z Čečenska. Súčasne však deklaroval 
fakt, že čečenské hnutie odporu už nemá za cieľ boj za nezávislosť 
Čečenska, ale rozsiahlu svätú vojnu proti Rusku a západnému svetu 
na území od Čierneho po kaspické more (kavkazcentr 2007).

povstalecká Ičkerija s ešte širším rozsahom funguje teda ďalej, 
aj napriek najväčšej vojenskej porážke počas bojov s federálnou ar-
mádou a neskôr s čečenskými oddielmi. Na jej čele stojí prezident, 
brigádny generál Doku umarov (Abu usman), jeden z najstarších 
a najdlhšie bojujúcich povstalcov. kontroluje všetky militantné, 
zločinecké a wahhábitské formácie nielen v Čečensku, ale aj na se-
vernom kaukaze. umarov začal bojovať koncom roku 1994 pod 
velením Achmeda Zakajeva a neskôr Ruslana Gelajeva v jednotke 
Borz. už od prvých dní bojov sa ukázal ako schopný veliteľ a po 
Chasavjurtovských dohodách ho prezident Maschadov menoval do 
funkcie ministra bezpečnosti a tajomníka Rady bezpečnosti Ičke-
rije. to bola jeho politická funkcia. Jeho oddiel sa naďalej venoval 
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unášaniu ľudí, formujúc tým „štartovný kapitál“ a rezervu na ďalšiu 
vojnu. Svoj „biznis“ koordinoval s príbuzným Arbi Barajevom. príj-
my „filantropov“ ako umarov boli dokonca niekoľkokrát vyššie ako 
príjmy obchodníkov s heroínom.

Do druhej vojny vstúpil ako veliteľ juhozápadného frontu a mal 
k dispozícii do 1 800 militantov. Od roku 2005 sa stal vicepremié-
rom Ičkerije a po smrti prezidenta Sajdulajeva v júni 2006 sa stal 
prezidentom. Má široko rozvetvenú sieť malých skupín bojovní-
kov, bunkrov, tajných skladov so zbraňami a muníciou. kontroloval 
Itum-kalinský a urus-Martanovský okres a po smrti Ruslana Gela-
jeva prebral aj Šatojský, Vedenský a Ačchoj-Martanovský okres.

Je celoštátne hľadaný za desiatky vrážd, teroristických útokov 
a iných ťažkých trestných činov. V povstaleckej elite bol dlhé roky 
č. 2 po Basajevovi. Medzi nimi panoval napätý vzťah kvôli rozde-
leniu sfér vplyvu. umarov pochádza z osady Charsenoj a tú oblasť 
aj kontrolujú jeho oddiely. posledný konflikt vzplanul, keď si jedna 
z Basajevových bánd prišla do urus-Martanu po pravidelnú daň. 
Oddiel Albeka Bugajeva basajevcov vytlačil a zakázal im približovať 
sa. takéto správanie umarovových podriadených sa stalo základom 
konfliktu, ktorý sa rozrástol do najvyšších miest. Ešte predtým stihol 
umarova uraziť ičkerijský prezident Sajdulajev ako amír vojenskej 
štátnej rady obrany Ičkerije (madžlis šúra), keď sa dopustil na prvý 
pohľad „malej technickej chyby“, v rámci ktorej bol menovaný len 
za ministra – namiesto funkcie hlavného veliteľa novovytvoreného 
kaukazského frontu, do ktorého boli z umarovovho juhozápad-
ného frontu odštiepené veľmi dôležité ingušské a osetské „smery“. 
umarov považoval tieto smery za svoju sféru vplyvu, v ktorej bol 
odstavený na druhú koľaj. Najdôležitejšie posty si rozobrali menej 
dôležití velitelia, Basajevovi podriadení vrátane zástupcu Sajdulaje-
va na poste „amira madžlis šúry“ (Chanabajev 2007).

umarov bol týmto rozhodnutím absolútne ponížený, vzhľadom 
na svoju predošlú "kariéru" počas ktorej za Maschadova a Jandarbi-
jeva zastával najvyššie funkcie. V minulosti mal podporu aj ďalších 
vysokopostavených osobností ako Machašev alebo Zakajev (kazbek 
Machašev a umarov boli v ičkerijskej vláde kolegami, Machašev bol 
minister vnútra a umarov minister bezpečnosti). Jediný, s kým si 
dobre nerozumel, bol bývalý minister obrany Ičkerije Gelajev. podľa 
niektorých správ je práve umarov zodpovedný za smrť Gelajeva, keď 
mu neprišiel na pomoc pri obkľúčení špeciálnymi jednotkami GRu 
a výsadkármi. Gelajev zahynul a jeho príbuzní dokonca vyhlásili 
umarovovi krvnú pomstu. 

po smrti Maschadova a Sajdulajeva zmizla z povstaleckých radov 
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jednota. umarov sa zúčastňoval všetkých schôdzí a na niektorých 
dokonca zastupoval aj prezidenta Maschadova. umarov dostal od 
Maschadova aj právo vystupovať aj v mene velenia povstalcov s ko-
mentármi pre médiá, ako aj informovať o vojenskej kampani a jed-
notlivých operáciách. povstalci sa po ich smrti zradikalizovali, čo 
paradoxne uškodilo viac federálnemu centru než povstalcom. Saj-
dulajev bol posledný z umiernených a „rozumných“ lídrov, ktorý by 
trval na dialógu. Moc sa takto dostala do rúk najtvrdšiemu jadru na 
čele s najhľadanejším človekom v Rusku – Basajevom. Basajev repre-
zentuje tú časť povstalcov, ktorá sa stotožnila s celosvetovým hnutím 
džihádu a čo je najdôležitejšie, vyrástla vo vojne. 

Na jar 2005 stratil umarov v bojoch s federálnymi jednotkami 
časť svojho „groznianskeho krídla“ spolu s veliteľom Alichanom Ma-
šugovom, ktorý zahynul počas bojov v Groznom. Okrem toho sa 
federálnym jednotkám podarilo zadržať členov jeho oddielu v Sun-
ženskom a urus-Martanovskom okrese. Zadržaní bojovníci podali 
dôležité svedectvá o zostave, dislokácii a výbave umarovových od-
dielov. Vďaka tejto skutočnosti sa umarov celú jar a leto 2005 neve-
noval teroristickým útokom, ktoré plánoval, ale sťahovaniu z jednej 
horskej základne na druhú a presunom muničných zásob. V lete 
2005 sa v Itum-kalinskom okrese na jeho podzemnej základni našlo 
viac než 10 000 zbraní spolu s desiatkami uniforiem. umarov sa teda 
ocitol v nezávideniahodnej situácii. Z jednej strany ho tlačili federál-
ne jednotky FSB a z druhej Basajev, ktorý plánoval prevziať kontrolu 
nad všetkými jednotkami a oddielmi lesného štátu pod svoje velenie 
s cieľom úplnej kontroly finančných tokov (kusov 2005).

Dňa 5. 5. 2005 mu navyše jednotky kadyrovcov uniesli jeho 
70-ročného otca, ženu a 6 mesačného syna. V kadyrovskom zajatí 
sú aj jeho bratia s rodinami (ich osud je už 2 roky neznámy). V júli 
2006 bol však Basajev v ingušskej osade Ekaževo zabitý. to bola pre 
povstalecké hnutie najväčšia strata za posledné roky – Basajev však 
nebol nahraditeľný. Mal meno a rešpekt nielen na kaukaze, ale aj 
na Blízkom východe, ázii a v mnohých kriminálnych štruktúrach 
krajín bývalého ZSSR. V čečenskej spoločnosti smrť lídra ako Ba-
sajev znamená začiatok vybavovania si nezabudnutých účtov a krívd 
a rozdeľovania pozícií. Čečeni len s ťažkosťou priznajú „nad sebou“ 
moc niekoho iného. Basajev takou osobnosťou bol. Jeho smrť mala 
vplyv na charakter a tempo naplánovaných operácií. Na jeseň 2006 
povstalci zmenili taktiku, na základe čoho sa zmenila aj operatívna 
činnosť jednotlivých oddielov. Režim činnosti sa podriadil novej 
taktike vedenia vojny v obývaných lokalitách. Velenie a politický 
imidž povstalcov je teraz v rukách umarova. 
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umarov velí desiatim amírom: Aslanbek, Magas, Husejn, tarhan, 
Sejf Islam, Madžid, Muhannad, Supjan, Daud, Sajfulláh.

každý z amírov zodpovedá za jednu z frontových línií a velí ďal-
ším veliteľom zodpovedajúcim za jednotlivé sektory. tie nie sú ohra-
ničené len Čečenskom, ale zahŕňajú aj okolité regióny a republiky. 
každého amíra zvyčajne sprevádzajú 2 – 4 ochrankári a okolo 5 – 15 
radových bojovníkov. každé 3 – 4 mesiace príde niektorí z amírov 
o život a je zvyčajne nahradený svojím zástupcom (port petrovsk 
Online 2008). 

Hlavný strategický cieľ povstalcov ostáva už od roku 1994 rov-
naký, oslobodenie Čečenska a celého Severného kaukazu od ruskej 
okupácie a vytvorenie islámskeho štátu. Mení sa len taktika. Na 
začiatku bola založená na útoku a následnom obsadení osady ale-
bo mesta a jeho dlhodobom udržiavaní. V takejto situácii si bolo 
možné vynútiť svoje podmienky alebo financie. povstalci sa na voj-
nu pripravili dobre. Infraštruktúra mala podobu siete menších pod-
zemných a nadzemných pevností a navzájom prepojených uzlov 
odporu. podzemné bunkre boli plytké, ale odolné aj voči leteckým 
bombám. V tejto etape nasadzovali povstalci do bojov celé prápory. 
Federálna armáda začiatkom roku 2000 dokázala vytlačiť povstal-
cov z horských priesmykov a v snahe dostať ich „na rovinu“ zviedla 
viacero krvavých, ale nevyhnutných operácií (medzi inými bitky pri 
ulus kert alebo komsomolskom). 

povstalci začiatkom roku 2001, po strate schopnosti viesť útok 
a obranu v širokej frontovej línii, prešli na partizánsku taktiku, v rám-
ci ktorej mali federálne sily „uštvať“ a doviesť vojnu na zdĺhavú a ne-
konečnú úroveň. to v konečnom dôsledku malo začať vadiť „nemo 
sa prizerajúcemu“ obyvateľstvu, ktoré by sa aktivizovalo a donútilo 
vládu stiahnuť armádu z republiky.

Odvtedy prešlo už šesť rokov a veľa sa zmenilo. Vojna stále 
pokračuje, ale má inú intenzitu a formu. Niektoré mimoriadne 
monštrózne teroristické operácie povstalci uskutočnili dokonca 
mimo republiky (divadlo v Dubrovke v Moskve, škola v Beslane). 
poslednou väčšou operáciou povstalcov bol útok na osadu Alcha-
zurovo 20. 3. 2008. Skupina približne 15 militantov obsadila osa-
du a udržiavala ju niekoľko hodín. počas útoku militanti vypálili 
budovu novovybudovaného miestneho úradu, zabili 6 policajtov 
a jedného civila. 

S posledným zo štyroch prezidentov, ktorí vo vojne zahynuli, 
Maschadovom, federálne sily napriek zložitej situácii nikdy po roku 
1999 nerokovali. Dali tým priestor rozvoju generácie, ktorá nie je 
spojená s Ruskom, ani s normálnym životom. povstalcov je síce kaž-
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dým dňom menej (aktuálny počet je od 250 do 800), ale údajne na 
miesto každého mŕtveho prichádzajú 2 – 3 noví teenageri.

Motívy ich konania sú vysvetľované každou stranou rôzne. kre-
meľ a často aj ruské médiá hovoria o povstalcoch ako o bande krimi-
nálnikov a narkomanov, ktorí sú hanbou pre čečenský národ a nema-
jú s vysokými náboženskými hodnotami a vierou nič spoločné. tak 
isto je popieraná aj legitimita ich snahy o nezávislosť na etnickom, 
náboženskom a politickom princípe (port petrovsk Online 2008). 

pravdou však je, že okrem narkomanov a zločincov za Ičkeriju 
bojujú aj vzdelaní, bohatí a rozumní ľudia. prichádzajú nielen zo Se-
verného kaukazu, ale merajú cestu až z ďalekých krajín. Menia svoje 
komfortné životné istoty za neistú budúcnosť v čečenských horách. 
A vedia prečo. Sú vysoko motivovaní a tých bude poraziť najťažšie. 
Mladé „motivované“ pokolenie sa dá získať späť len porážkou ich 
„zamestnávateľov“. Na to, aby ľudí ako umarov bolo možné poraziť, 
je nutné diskreditovať ich politicky, morálne, duchovne a ideologic-
ky. A na to, aby sa kremeľ s týmito „živlami“ bil, musí priznať, že 
morálku, vieru a ideológiu jeho protivník nepochybne má.
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abstract: EUroPEan SECUrITY anD mIDDLE EaSTErn PoLICY From THE PoInT 
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The author summarizes the basic principles of social democratic policy towards the Middle East and 
presents an outline of SpD’s (Social Democratic party of Germany) Middle Eastern program. He ar-
gues that the importance of the Middle East is rather overestimated, distorting European threat per-
ception. European states, as well as the Eu, should focus on the challenges of development, energy and 
environmental security, cultural dialogue, and support for human rights, democracy and civil society. 
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Sociálnodemokratické odpovede na veľké výzvy

Nadpis tohto príspevku naznačuje, že existujú vzájomné závis-
losti medzi bezpečnosťou Európy a politikou voči Blízkemu výcho-
du. Cieľom tohto príspevku nie je prístup k tejto zaujímavej otázke 
z vedecko-teoretického hľadiska, ale z pohľadu aktívneho nemecké-
ho politika zahraničného a bezpečnostného rezortu a znázornenie 
toho, ako s tým súvisí sociálnodemokraticky ovplyvňovaná politika 
voči Blízkemu východu.

rôzne pohľady na význam Blízkeho východu

Vo všeobecnej verejnej a publikovanej mienke sa Blízky východ 
spravidla vníma a opisuje ako nebezpečný svetový región, ktorý ob-
zvlášť určuje stabilitu svetového mieru. Väčšinou desivé každoden-

1 Autor je podpredseda sociál-
nodemokratickej frakcie (SPD) 
v Spolkovom sneme a bývalý 
štátny tajomník Federálneho 
ministerstva obrany SRN.
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né televízne zábery z Iraku, palestíny, Afganistanu, Libanonu a iných 
miest urobili z Blízkeho a Stredného východu synonymum pre tie 
oblasti sveta, v ktorých sú vojna a teror normalitou. 

Väčšina pozorovateľov vychádza z toho, že z tohto regiónu, ktorý 
je už viac ako pol storočia najvirulentnejším krízovým regiónom sve-
ta, vychádzajú hrozby pre bezprostredne susediacu Európu a vzdia-
lenejšie oblasti, ktoré sa nesmú podceňovať. 

Obavou je najmä, že nestabilita v tomto regióne by mohla ohroziť 
zásobovanie Európy najdôležitejším zdrojom energie, ropou, preto-
že podľa všeobecnej mienky je európske zásobovanie energiou vo 
veľkej miere závislé od tohto regiónu bohatého na ropu.

Úplne odlišne od tohto rozšíreného vnímania vidí túto situáciu 
Američan Edward Luttwak, Senior Advisor v Centre for Strategic and 
International Studies vo Washingtone D.C. a člen National Security 
Study Group v pentagone. V roku 2007 dal príspevku pre časopis CI-
CERO provokujúci nadpis „Zabudnite na Blízky východ!“. V ňom sa 
pokúša dokázať, že tento región sveta sa masívne preceňuje, či už 
kvôli údajnému ohrozeniu, ktoré z neho vychádza, alebo kvôli jeho 
významu pre celosvetové zásobovanie energiou, ktorý sa považuje 
za nesmierne dôležitý. 

Luttwak napríklad konštatuje, že počet obetí v rôznych konflik-
toch Blízkeho východu je nižší ako počty obetí v konfliktoch iných 
svetových regiónov. tak si napríklad izraelsko-palestínsky konflikt od 
svojho začiatku za pol storočia vyžiadal menej ako 100 000 ľudských 
životov, to je rádovo počet obetí, ktorý si skoro každoročne vyžiada 
konflikt v Dárfúre. Hlavným dôvodom prehnaného vnímania Blízke-
ho východu ako obzvlášť ohrozujúceho regiónu údajne je, že väčšina 
iných konfliktov spravidla nebola tak dlho stredobodom pozornosti 
televíznych kamier, takže neboli až také „prominentné“ ako klasické 
konflikty na Blízkom východe. Okrem toho majú konflikty na Blíz-
kom východe tú vlastnosť, že sú „nekonečnými príbehmi“, ktoré sa pre-
to už po celé generácie dostávajú hlboko do povedomia Európanov.

Luttwak kritizuje aj to vnímanie, že Blízky východ je najdôležitej-
šou čerpacou stanicou sveta. poukazuje na to, že tak závislosť uSA 
ako aj Európy od ropy z Blízkeho východu sa v posledných desaťro-
čiach plynulo znižovala, a že tento región dnes ťaží už iba približne 
30 % svetovej ropy. Ďalej poukazuje na to, že Blízky východ je cel-
kovo stagnujúci región, ktorý napr. v roku 2006 vyprodukoval iba 
4 % globálneho hrubého domáceho produktu, nevyrába skoro žiad-
ne priemyselné výrobky a je chudobný na inovácie a patenty. preto 
odporúča nepripisovať Blízkemu východu ten výnimočný význam, 
ktorý sa mu doteraz obyčajne pripisoval. 
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analýza významu Blízkeho východu zo 
sociálnodemokratického hľadiska

Ako pri väčšine takýchto kontroverzných interpretácií, tak aj 
pri analýze významu Blízkeho východu sa pravda nachádza niekde 
medzi extrémami. V nasledujúcej časti by som chcel znázorniť, ako 
sa javí situácia z hľadiska sociálnodemokratickej analýzy, a ďalej by 
som chcel poukázať na predstavy, ktorými by sociálna demokracia 
chcela čeliť výzvam Blízkeho východu. 

Vojenské ohrozenie bezpečnosti v Európe Blízkym 
východom

presné pozorovanie a analýza ohrozenia tohto regiónu ukazuje 
diferencovaný obraz. treba pritom rozlišovať medzi nebezpečen-
stvami v rámci Blízkeho východu a ohrozeniami, ktoré smerujú 
z neho von a tým aj do Európy.

Je nepopierateľné, že v rámci tohto regiónu existujú najrôznej-
šie potenciály nebezpečenstva a v niekoľkých určitých ohniskách 
je situácia taká nebezpečná, ako sotva niekde inde na svete. Rôzne 
konflikty v krajinách Blízkeho a Stredného východu sú známe a ne-
budem ich tu jednotlivo tematizovať. 

V tomto príspevku je naopak zaujímavá skôr otázka, či a do akej 
miery Blízky východ znamená vážne vojenské nebezpečenstvo pre 
bezpečnosť v Európe. táto otázka vedie ihneď k radu ďalších otázok: 

Je to naozaj tak, že bezpečnosť Európy zaistenej množstvom spo-
jeneckých zväzkov je závislá od toho, či sa vyriešia nepochybne exis-
tujúce konflikty na Blízkom východe alebo nie?

Je dnes ešte vôbec pravdepodobné, že sa Európa pri eskalujúcich 
regionálnych konfliktoch na Blízkom východe bude vojensky anga-
žovať tak intenzívne, že by bola ohrozená jej vlastná bezpečnosť?

Existujú na Blízkom a Strednom východe vôbec štáty, ktoré by 
Európu mali vážne na muške? 

A ak áno, sú tieto z vojenského hľadiska vôbec schopné trvale 
ohrozovať Európu? 

Všetky tieto otázky sa podľa môjho názoru musia zodpovedať jed-
noznačným NIE. V tomto treba súhlasiť s Luttwakom. Bezpečnosť 
Európy nie je z Blízkeho východu vojensky ohrozená. ktorý štát Blíz-
keho východu by vážne uvažoval o tom, vojensky ohroziť Európu, aj 
keby bol akokoľvek zameraný proti Európe? Aj pri predpokladanej 
vysokej miere iracionálnosti niektorých politikov alebo režimov na 
Blízkom východe by každému mohlo byť predsa jasné, že by mal 
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ihneď do činenia s koncentrovanou mocou NAtO, proti ktorej si ne-
dovolí vystupovať žiaden štát Blízkeho východu. príklad poslednej 
vojny proti Iraku ukázal, že jeden z najlepšie vyzbrojených režimov 
bol už za krátky čas vojensky porazený. Žiadna krajina tohto regiónu 
by nebola z hľadiska svojej výzbroje, logistiky, výcviku a vojenského 
umenia schopná vojensky poraziť alianciu západných spojencov.

toto by vo vážnom prípade platilo aj pre Irán, ktorého nukleár-
ne ambície v spojitosti s jeho raketami stredného doletu treba po-
chopiteľne vnímať ako potenciál ohrozenia. V nepravdepodobnom 
prípade, že by teherán uštedril prvý nukleárny úder, by však odpo-
veď zrejme z väčšej časti zničila krajinu. Väčšina európskych znalcov 
Iránu je však presvedčená, že ani v teheráne nikto nechce vyprovo-
kovať samovraždu a v konečnom dôsledku by bola rozhodujúca raci-
onalita a nie štváčska rétorika súčasného prezidenta. Aj preto plány 
protiraketovej obrany proti tomuto nebezpečenstvu nepochádzajú 
z Európy, ale z uSA.

nové výzvy z Blízkeho východu 

Ako bolo uvedené, aj keď je vojenské ohrozenie Európy z Blíz-
keho východu v klasickom zmysle skoro vylúčené, aj tak existuje 
množstvo výziev, ktorým musí Európa čeliť. Ak sa v minulosti, pre-
dovšetkým v období Studenej vojny, pod bezpečnosťou rozumela 
výhradne bezpečnosť pred vojenským ohrozením, dnes tento pojem 
zahŕňa aj celý rad rôznych nevojenských ohrození, ktoré sa okrem 
toho priebežne menia. k nim patria:
•	 ohrozenie	násilím	a	terorizmom,
•	 ohrozenie	zásobovania	energiou	a	nosičmi	energie,
•	 ohrozenie	zásobovania	surovinami,
•	 ohrozenie	medzinárodných	dopravných	komunikácií,
•	 ohrozenie	zásobovania	vodou,
•	 ohrozenie	migráciou	a	pohybom	obyvateľstva	kvôli	krízam,
•	 ohrozenie	 zmenami	 životného	 prostredia	 spôsobenými	 člove-

kom.
Dnes majú stále väčší význam predovšetkým ťažko merateľné, ale 

vplyvné spoločenské zmeny dôležité pre bezpečnosť, akými sú:
•	 vzájomné	odcudzenie	sa	kultúr	a	náboženstiev,
•	 pribúdanie	násilného	islámistického	fundamentalizmu,
•	 pribúdanie	nacionalistických	a	separatistických	tendencií,
•	 slabnutie	a	rozpad	štátov.

udalosti 11. 9. 2001 v uSA, ako aj nasledujúce atentáty v Špa-
nielsku, Anglicku, Maroku, Malajzii atď. ukázali, že islámisticky mo-
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tivovaný medzinárodný terorizmus dnes operuje celosvetovo. pre-
to treba akceptovať, že z Blízkeho a Stredného východu vychádza 
množstvo novodobých nebezpečenstiev, ktoré neohrozujú iba uSA 
a Európu, ale aj ostatné štáty sveta.

Vojenské odpovede na útoky al-káidy, buď priame ako v Afga-
nistane, alebo nepriame ako v mnohých častiach sveta, ukázali veľmi 
rýchlo, že tradičné vojenské prostriedky voči tomuto ohrozeniu už 
nie sú účinné, alebo sú účinné už iba obmedzene. Veľmi rýchlo sa 
pre nový konflikt, ktorý bolo treba viesť, zaužíval termín „asymetric-
ká vojna“. Dodnes sa rozchádzajú názory o tom, ako sa dá toto „asy-
metrické ohrozenie“ najlepšie zvládnuť. Z čisto vojenského hľadiska 
sa táto vojna prakticky nedá vyhrať, ako stále viac ukazuje Afganis-
tan, ale aj Irak.

Ešte menej účinné alebo úplne neúčinné sú vojenské opatrenia 
proti iným novodobým ohrozeniam. to ukazuje napr. bezmoc-
né zaobchádzanie Európy s pribúdajúcim množstvom utečencov 
z chudobných regiónov na juhu. utečenci na lodiach na kanár-
skych ostrovoch alebo na Lampeduse a nárast ilegálnej migrácie vo 
všetkých stredomorských krajinách EÚ sú iba zlomkom stále silne-
júceho migračného tlaku na Európu. treba počítať s tým, že na poza-
dí roztvárajúcich sa nožníc blahobytu v Afrike a v prednej ázii bude 
tento tlak ďalej rásť. Cieľ týchto migračných pohybov sú v prvom 
rade susedné štáty v oblasti Stredozemného mora a ďalej aj európske 
krajiny ďalej na severe. tranzitnými krajinami sú štáty Severnej Afri-
ky, turecko a Blízky východ. 

k dôvodom pribúdajúcich migračných pohybov nepatria iba 
klasické vojenské konflikty, ale aj konflikty v súvislosti so surovina-
mi a predovšetkým s vodou. Najdôležitejší dôvod je však zaostalosť 
a z toho vyplývajúca chudoba a bezperspektívnosť pre stále väčšie 
množstvo ľudí v krajinách tretieho sveta2.

Za rastúce ohrozenie nielen pre Európu, ale aj pre vývoj na celom 
svete sa považuje explózia cien ropy. Ešte stále existujú latentné oba-
vy, že jednotlivé krajiny ťažiace ropu použijú skutočnosť, že disponu-
jú touto dôležitou surovinou, ako „ropnú zbraň“. to sa však nestalo 
už od 70. rokov. Národné hospodárstva týchto krajín sa spravidla 
stali závislými od vysokých a stálych príjmov z predaja ropy. 

Ešte stále sa na Blízkom a Strednom východe nachádza väčšina 
celosvetových zásob ropy a plynu, ako aj dôležité dopravné komu-
nikácie pre tieto nosiče energie. Na pozadí už nebezpečne vysokej 
ceny ropy pre konjunktúry priemyselných krajín musí byť v záujme 
nielen Európy, ale aj celého sveta, urovnať existujúce konflikty a ne-
dovoliť, aby tento región prepadol nestabilite, ešte viac ako doteraz. 

2 Primárnym dôvodom pre 
rozsiahle migračné toky je však 
relatívna dostupnosť cieľových 
krajín, ktorá je možná až v čase, 
kedy sa domovská krajina vy-
trhne z biedy. Európu nezapla-
vujú ilegálni migranti z Dárfúru, 
ktorí na to jednoducho nenájdu 
prostriedky, ale z (na africké 
podmienky) blahobytných 
krajín Maghribu, podobne je 
to s ďalším významným tokom 
Mexiko–USA – pozn. Ľubomír 
Lupták.
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ukázalo sa predsa opakovane, že nestabilita, krízy a hroziace nebez-
pečenstvo vojny na Blízkom východe pôsobia okrem všetkých iných 
faktorov na zvyšovanie cien ropy. 

Vývoj a stav sociálnodemokraticky ovplyvňovanej 
politiky voči Blízkemu východu

Cieľové predstavy sociálnodemokratickej politiky voči Blízkemu 
a Strednému východu sa pre rodinu socialistických a sociálnode-
mokratických strán v rámci Socialistickej Internacionály v národnej 
oblasti formulujú vo frakcii SpD v Spolkovom sneme a na zjazdoch 
strany SpD a pravidelne sa prispôsobujú meniacemu sa vývoju. 

História zahraničnej politiky Nemecka voči Blízkemu východu 
ukazuje, že v tejto otázke boli spoločné znaky medzi stranami vždy 
väčšie ako rozdiely. Rozhodujúcim hlavným znakom bolo a je na zá-
klade nemeckých dejín zvláštne prízvukovanie solidarity s Izraelom. 
Následkom toho bola dlhodobá bezvýhradná a nekritická podpora 
izraelskej politiky. to bolo a je z arabskej strany často hodnotené ako 
jednostrannosť.

Ako ale vyzerá špeciálne sociálnodemokratická orientácia poli-
tiky voči Blízkemu východu? Angažovanosť sociálnych demokra-
tov Nemecka v politike voči Blízkemu východu má, ako u všetkých 
ostatných Európanov, hlavnú príčinu v snahe vybudovať stabilitu 
v tomto dôležitom susednom regióne. Zvláštna podpora Izraela 
zo strany SpD, silnejšia ako v iných stranách, spočíva v historickej 
skutočnosti, že Hitlerovým terorom počas tretej ríše trpeli s nemec-
kými Židmi aj mnohí sociálni demokrati. tak mohla byť „vojnová 
náprava“ zrealizovaná iba s pomocou sociálnodemokratickej opozí-
cie, občianska koalícia vtedajšieho spolkového kancelára konrada 
Adenauera nedisponovala potrebnou väčšinou. Okrem toho boli 
sociálni demokrati po vojne tou politickou silou, ktorá sa najviac 
zasadzovala za podporu nového židovského štátu. predovšetkým 
v SpD panovalo od začiatku veľké nadšenie pre základné demokra-
tické a socialisticky ovplyvnené hnutie kibbutzim.

Dlhodobo veľmi jednostrannú politiku naklonenú Izraelu me-
dzičasom z dôvodu aspektov izraelskej politiky, ktoré sa stretávajú 
so stále väčšou kritikou, vystriedal triezvejší pohľad. Solidarita s Iz-
raelom sa aj naďalej udržiava ako dôležitý základný prvok politiky 
SpD voči Blízkemu východu, medzičasom sú však možné aj kritické 
hodnotenia v konštruktívnom zmysle. Dnes sa nemecká sociálna 
demokracia s veľkou angažovanosťou zasadzuje za proces zmierenia 
medzi Izraelčanmi a palestínčanmi, predovšetkým aj prostredníc-
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tvom aktivít Nadácie Friedricha Eberta, ktorá je aktívna aj v Izraeli 
a palestíne. 

Politika voči Blízkemu východu vo frakcii SPD 
v Spolkovom sneme 

V Spolkovom sneme Nemecka je frakcia SpD jedinou frakciou, 
ktorá má už dlhú dobu samostatnú pracovnú jednotku pre politi-
ku voči Blízkemu východu. tou je „Diskusný kruh Blízky a Stredný 
východ“ (Gesprächskreis Naher und Mittlerer Osten), ktorý založil 
v roku 1990 Dr. Christoph Zöpel, MdB a odvtedy formuluje a im-
plementuje politiku frakcie SpD v Spolkovom sneme voči Blízkemu 
východu.

V roku 1992 schválila frakcia SpD programové ciele vypracované 
v tejto pracovnej skupine ako “zásady sociálnodemokratickej politiky voči 
Blízkemu a Strednému východu“. Jej päť princípov znelo nasledovne:
•	 zabezpečenie	mieru
•	 zabezpečenie	oprávnených	vlastných	záujmov
•	 hospodárska	spolupráca	ako	príspevok	k	spravodlivému	rozvoju
•	 podpora	ľudských	práv
•	 podpora	pluralizmu	a	demokracie.

Na základe vývoja na Blízkom východe sa tieto „zásady“ v roku 
1997 rozvíjali ďalej a spresnili sa pre jednotlivé problémové regióny. 
pritom sa nanovo prijala myšlienka udržateľnosti. 

Medzitým prešlo viac ako 10 rokov rozmanitého vývoja. V zásade 
treba skonštatovať, že v tejto dobe sa pritom nepodarilo vyriešiť žiad-
ny z problémov na Blízkom východe. konflikt Izraelu a palestíny na-
ďalej vrie, na oboch stranách je toľko mŕtvych a ranených ako nikdy 
predtým, znovu vypukli po dlhú dobu upokojené konflikty v Liba-
none, Irak sa stal „zlyhávajúcim štátom“, ktorý je ohrozený rozpadom. 
Cyprus je naďalej rozdelený, kurdská problematika je znovu virulent-
ná, konflikt v Západnej Sahare ešte stále nie je vyriešený a Afganistan 
je už roky dejiskom boja hlavnej obrany proti islámistickému funda-
mentalizmu bez vyhliadky na rýchle a udržateľné úspechy.

V krátkosti, politické odpovede na krízy a problémy na Blízkom 
a Strednom východe sú žiadanejšie ako kedykoľvek predtým. Frak-
cia SpD bude preto v najbližšej dobe svoje „zásady“ aktualizovať 
a prispôsobí ich novým situáciám a požiadavkám. 

Aktuálne princípy a ciele sociálnodemokratickej politiky voči 
Blízkemu východu sa dajú zhrnúť nasledovne:
•	 zintenzívnenie	dialógu	medzi	kultúrami	a	náboženstvami	
•	 zabezpečenie	mieru	prostredníctvom	spoločnej	bezpečnosti	
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•	 hospodársky	 vývoj	 a	 udržateľné	 zaobchádzanie	 so	 životným	
prostredím

•	 podpora	ľudských	práv,	pluralizmu	a	demokracie.

Zintenzívnenie dialógu medzi kultúrami 
a náboženstvami

tézy Samuela Huntingtona o blížiacom sa „strete civilizácií“ 
boli mnohokrát hodnotené ako prehnané a príliš pesimistické. So-
ciálni demokrati, ako aj iní ľudia zaviazaní osvietenstvom, ich vždy 
odmietali v nádeji, že tomuto apokalyptickému scenáru bude mož-
né zabrániť múdrou politikou a rozvahou zodpovedných. Vývoj na 
Blízkom východe a predovšetkým na rozhraní medzi Európou a is-
lámskym svetom, ktorý pozorujeme už roky, však ukazuje, že existu-
jú nebezpečné výzvy vo vzťahu kultúr a náboženstiev, ktoré nesmú 
byť zanedbané.

už červeno-zelená spolková vláda preto začala viesť s islámom in-
tenzívny dialóg. tento sa zintenzívnil obzvlášť po 11. 9. 2001 a dnes 
v ňom pokračuje spolkový minister zahraničných vecí Steinmeier. 
SpD sa zasadzuje za to, aby sa táto dôležitá cesta komunikácie medzi 
kultúrami naďalej podporovala a rozširovala.

Zabezpečenie mieru

Na základe pozitívnych skúseností v politike zmierňovania napä-
tia medzi Východom a Západom sa SpD už dlho zasadzuje za to, že 
by sa aj na Blízkom východe mal používať model „spoločnej bezpeč-
nosti“. to znamená, že sa udržateľné riešenie konfliktu medzi Izrae-
lom a jeho arabskými susedmi, ale aj iné regionálne konflikty, dajú 
riešiť iba vyjednávaním a iba spoločne. Medzinárodné spoločenstvo 
pritom môže hrať pomocnú úlohu. SpD preto odmieta akúkoľvek 
formu militarizácie zahraničnej politiky.

pre sociálnych demokratov je mocenský monopol OSN veľmi 
cenný. Skúsenosti však ukázali, že Bezpečnostná rada OSN na vojen-
ský postup proti bezprávnemu štátu z najrôznejších dôvodov nedá 
súhlas, alebo ho dá iba veľmi ťažko. 

to bol aj prípad kosova, tam sa ale z dôvodu neprekonateľnej blo-
kády Číny a Ruska vytvorila koalícia, ktorá nakoniec zasiahla v pro-
spech utláčaných ľudí bez mandátu OSN. Skúsenosť v kosove uká-
zala, že porušovania ľudských práv môžu byť ukončené vojenskou 
silou. príčiny a problémy, ktoré sa nachádzali na pozadí konfliktu, sa 
týmto zásahom ale nevyriešili. Medzinárodné spoločenstvo štátov 
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za rozhodujúcej účasti Nemecka potom dôsledne uviedlo do života 
bezpríkladný civilný pomocný a stabilizačný program nielen pre ko-
sovo, ale aj pre celý región, Pakt stability pre juhovýchodnú Európu. 

SpD sa od začiatku bránila vojne proti Iraku, vojenskému ukon-
čeniu nespravodlivého režimu Saddáma Husajna. Jej veľké obavy, že 
dlhodobé následky sú nedohľadné, ale určite veľmi nebezpečné, sa 
žiaľ viackrát potvrdili.

Model „kvarteta“, čiže spoločnej snahy OSN, EÚ, uSA a Ruska 
je iniciatíva, ktorú by mali konfliktné strany využívať intenzívnejšie 
ako doteraz. V súvislosti s uvoľnením napätia medzi dvomi štátmi 
neexistuje podľa názoru SpD žiadna alternatíva. palestínske uznanie 
Izraela a ukončenie teroru sú na to takisto potrebné ako ukončenie 
okupácie a ukončenie výstavby osídlení Izraelom, ktoré odporuje 
medzinárodnému právu. k tomu ale treba zabezpečiť, aby palestín-
sky štát, ktorý ma byť vytvorený, mohol byť aj životaschopný. 

Spolupráca medzi EÚ a štátmi Blízkeho východu musí byť roz-
vinutá v rámci Barcelonského procesu. Aj táto môže v budúcnosti 
prispieť k väčšej spoločnej bezpečnosti, cieľom je rozvoj procesu po-
dobnému kBSE pre Blízky východ. 

Stále viac sa na Blízkom východe objavuje tendencia teroristic-
kých aktivít, ktoré siahajú od pseudonáboženského fanatizmu cez 
trestnú činnosť gangov až po štátny terorizmus. SpD sa plne stavia za 
medzinárodný boj proti terorizmu. Zasadzuje sa ale za to, aby bolo 
pritom dodržiavané medzinárodné právo, rešpektované ľudské prá-
va a zabránilo sa dvojitým štandardom.

Hospodársky vývoj a udržateľné zaobchádzanie so 
životným prostredím

Napriek veľkým zdrojom predovšetkým ropy a plynu existujú na 
Blízkom východe celkovo veľké hospodárske a sociálne nerovnosti. 
Jednou z najväčších výziev je preto spravodlivejšie rozdelenie exis-
tujúceho bohatstva. Riešenie týchto štrukturálnych problémov musí 
v prvom rade vychádzať zo samého regiónu, ale ešte stále potrebu-
je podporu zvonka. SpD sa zasadzuje za to, aby Nemecko naďalej 
dávalo chudobným skupinám v spoločnosti príležitosť participácie. 
Zmysluplná a na cieľové skupiny zameraná rozvojová pomoc tu 
môže poskytnúť cennú podporu. 

Na základe sčasti nevýhodných zemepisných okolností bola na 
Blízkom východe už vždy známa potreba udržiavania a starostlivosti 
o prírodné existenčné zdroje ako predpokladu pre udržateľný rozvoj. 
V tomto regióne predstavuje otázka vody starú tému, ktorá sa stáva 
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stále brizantnejšou. postupujúce púšte, problémy zabezpečenia po-
travy a v neposlednom rade potenciál vojny o vodu sú dnes reálny-
mi nebezpečenstvami. Obzvlášť veľké projekty v oblasti vody, kto-
ré majú ako priehrady na veľkých riekach medzinárodné rozmery, 
musia byť v budúcnosti plánované v zhode so všetkými dotknutými 
viac ako doteraz. Rozvojová politika Nemecka, ktorú vedie SpD, sa 
preto stále viac stará o tieto problémové okruhy.

Podpora ľudských práv, pluralizmu a demokracie

politika voči Blízkemu východu sa ako každá zahraničná politika 
vyznačuje tak záujmami ako aj hodnotami. Jedna z najdôležitejších 
hodnôt, ktorú podporujú sociálni demokrati, je rešpektovanie ľud-
ských práv. Minimálny štandard pritom musí byť rešpektovanie a pl-
nenie Charty OSN. 

práve na Blízkom východe sa množia prípady, v ktorých množstvo 
postihnutých štátov síce formálne podpísalo medzinárodné platné 
dohody o ľudských právach, ale v praxi po nich stále viac šliape. Vy-
stupovanie proti tejto skutočnosti je potrebné, ale nie jednoduché. 
Neexistuje patentovaný recept, ktorý je vhodný pre všetky krajiny. 
preto treba od prípadu k prípadu rozhodovať, aká zmes „tichej dip-
lomacie“ a verejného tlaku až po sankcie bude najúčinnejšia. 

Ako vidíme na príklade Sudán/Dárfúr, môže pri tom prejsť mno-
ho rokov, počas ktorých sa proti najhroznejším porušovaniam ľud-
ských práv nerobí viac-menej nič. Viesť vojnu na ukončenie najhroz-
nejšieho porušovania ľudských práv, ako to urobil Západ proti Srbsku 
na ochranu kosovských Albáncov, môže však byť iba ultima ratio. 

Európske predstavy o demokracii sa z historických, kultúrnych 
a náboženských dôvodov nedajú jednoducho preniesť na krajiny 
Blízkeho východu. Demokratizácia v západnom zmysle je dlhým 
procesom, ktorý vyžaduje rôzne medzistupne v mnohých spoloč-
nostiach. Realistická politika voči Blízkemu východu sa preto uspo-
kojuje s pluralistickými formami participácie na politických rozho-
dovacích procesoch ako s minimálnou požiadavkou na tieto štáty. 

Spoločný znak skoro všetkých krajín Blízkeho a Stredného vý-
chodu je slabosť ich občianskej spoločnosti. tento vzácny majetok 
sa nedá kúpiť za žiadne množstvo petrodolárov, občianske spoloč-
nosti sa vyvíjajú pomaly a potrebujú na to určité prostredie slobody 
a tolerancie. pre podporu takéhoto vývoja sa zasadzuje na výsledky 
orientovaná politika za značné rozšírenie podpory mimovládnych 
organizácií a iných síl občianskych spoločností na Blízkom východe. 
Veľmi cennú úlohu tu pritom zohrávajú aktivity politických nadácií, 
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ktorých lepšia podpora je už niekoľko rokov na vrchnej priečke reb-
ríčku aktivít frakcie SpD.

Politika voči Blízkemu východu v programe strany 
SPD

Výzvy, ktoré pred mnohými rokmi sformulovala frakcia SpD 
Spolkového snemu a nové výzvy, ktorým sa zásady politiky prispô-
sobili, sú odvtedy najdôležitejšie pre stanovenie pozícií straníckych 
zjazdov SpD v politike voči Blízkemu východu. tak sa napríklad na 
poslednom spolkovom zjazde strany v Hamburgu v októbri 2007 
k téme Blízkeho východu rozhodlo nasledovne:

„Mier a lepšia životná perspektíva pre ľudí na Blízkom a Stred-
nom východe sú kľúčovými otázkami európskej bezpečnosti a sú 
potrebné na trvalo udržateľné zmiernenie napätia s islamsky ovplyv-
neným svetom. preto ostáva implementácia riešenia dvoch štátov 
ústredným cieľom našej politiky na Blízkom východe: Izrael, ktorý 
žije v mieri, bezpečnosti a v rámci hraníc uznávaných svojimi sused-
mi – bok po boku so životaschopným palestínskym štátom, ktorý 
svojím ľudom otvára budúcnosť hodnú žitia. 

Bez dohody Izraela s jeho arabskými susedmi nebude existovať tr-
valo udržateľný mier na Blízkom a Strednom východe. My, sociálni 
demokrati, preto vítame obnovenú arabskú mierovú iniciatívu, ktorá 
ukazuje cestu k obsiahlemu izraelsko-arabskému mieru. Zasadzujeme 
sa za koordinovaný a zosúladený postup arabských štátov s medziná-
rodným kvartetom Blízkeho východu a ďalej sa aktívne budeme zú-
častňovať mierových snáh v tomto regióne aj s výhľadom na Sýriu.

Rešpektujeme právo Iránu na mierové využívanie jadrovej ener-
gie. Zároveň ho vyzývame, aby odstránil pochybnosti o mierovom 
charaktere svojho atómového programu a prijal ponuku vyjedná-
vacích a kooperačných jednaní medzinárodného spoločenstva. 
podporujeme cestu politického riešenia konfliktov a jednoznačne 
odmietame militarizáciu zmýšľania aj v tejto otázke. pokračujúce 
škandalózne výpady proti izraelskému právu na existenciu zo strany 
iránskeho vedenia rozhodne odmietame.

pre rozsiahle mierové usporiadanie v tomto regióne chceme 
využiť naše pozitívne skúsenosti zo zmierovania národov Európy 
a z úspešnej politiky zmierňovania napätia kBSE. Dlhodobo vsádza-
me na proces kBSE pre celý región Blízkeho a Stredného východu, 
čiže na inštitucionalizovaný dialóg a rastúce prepojenie a spoluprá-
cu. Naším cieľom je Blízky a Stredný východ bez atómových zbra-
ní.“
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aRAB STaTES In HIISTorICaL ConTEXT – PaRALLELS anD ConTInUITY 
This paper examines Zionist and post-1948 Israeli policies towards palestinians and neighbouring 
Arab states in the historical context. It attempts to show that certain policies have not changed and 
have been repeatedly or continuously employed since the very beginning of the Zionist movement or 
a later point in the Jewish settlement of palestine. This paper also tries to prove that it is necessary to 
know the historical record in order to be able to assess the current situation and developments from 
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PaRALELY a KonTInUITa

Úvod

Cieľom tejto štúdie je poukázať na kontinuitu sionistickej a neskôr 
izraelskej politiky voči palestínskym Arabom na jednej strane a voči 
okolitým arabským štátom na strane druhej. pre obmedzený priestor 
sa zameriavame len na niekoľko oblastí, kde sa táto kontinuita preja-
vuje, a uvádzame ilustratívne príklady z histórie, ako aj zo súčasnosti.

počas štúdia palestínsko-sionistického (resp. arabsko-izraelské-
ho) konfliktu sme dospeli k názoru, že ho nemožno analyzovať bez 
podrobných znalostí historických súvislostí, a to už od príchodu pr-
vých sionistických osadníkov do palestíny v posledných dvoch deká-
dach 19. storočia. Ak súčasný stav vytrhneme z kontextu a budeme 
ignorovať udalosti predchádzajúcich desaťročí, nemôžeme sa dopát-
rať k tomu, čo sa skutočne deje na okupovaných územiach a medzi 
Izraelom a okolitými štátmi a aké to má príčiny. práve preto sme 
sa rozhodli napísať krátku štúdiu, ktorej cieľom je zasadiť niekoľko 
významných aspektov súčasného vývoja do historického kontextu 
a poukázať na dôležité súvislosti a kontinuitu. V niektorých prípa-
doch mapujeme situáciu od konca 19. storočia, v iných nejdeme tak 
ďaleko a sústreďujeme sa len na obdobie od júnovej vojny 1967.
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Expanzia a obmedzovanie arabskej prítomnosti 
v Palestíne

Najzreteľnejšie a počas najdlhšieho obdobia je možné sledovať 
kontinuitu sionistických (resp. izraelských) postupov v oblasti zís-
kavania pozemkov a obmedzovania arabskej prítomnosti, judaizácie 
palestíny. S nákupom pozemkov začali už židovskí prisťahovalci, 
ktorí prichádzali do palestíny od 80. rokov 19. storočia. V prvom 
období sa síce obvykle zbavovali arabských roľníkov žijúcich na 
kúpenej pôde, ale následne mnoho Arabov zamestnali ako poľno-
hospodárskych robotníkov a strážcov (Mandel 1976:37-38). V tom 
čase bol hlavným nákupcom pozemkov barón Rothschild a židov-
ské hospodárstvo v palestíne malo charakter plantážneho hospo-
dárstva (Gelvin 2005:91). So vznikom politického sionistického 
hnutia (1897) a príchodom druhej vlny židovského prisťahovalec-
tva (1904 – 1914) však začal vzrastať dôraz na „dobytie práce“, teda 
výlučné zamestnávanie Židov. postupom času sa pozemková držba 
v židovských rukách zväčšovala, presadzovala sa snaha o vytvorenie 
územnej kontinuity pozemkového vlastníctva v troch oblastiach – 
v pobrežnej oblasti, na planine Mardž ibn ‘ámir1 a na severovýchode 
palestíny. Snaha získať čo najväčšie územie, obývané čo najmenším 
počtom Arabov, sa neprejavovala len v praktických krokoch, ale aj 
vo výrokoch a poznámkach sionistickým predstaviteľov. Ako prí-
klad možno uviesť poznámku vodcu sionistického hnutia Theodora 
Herzla, ktorú si v júni 1895 zapísal do svojho denníka:

„keď obsadíme krajinu, prinesieme okamžitý úžitok štátu, ktorý 
nás prijme. Musíme pozvoľna vyvlastňovať súkromný majetok na 
nám pridelených pozemkoch [územiach].

Budeme sa snažiť dostať nemajetné obyvateľstvo za hranice 
tým, že mu zaobstaráme zamestnanie v tranzitných krajinách, zatiaľ 
čo mu budeme odopierať zamestnanie v našej vlastnej krajine.

Vlastníci nehnuteľností prejdú na našu stranu. Oboje – proces 
vyvlastňovania a odstránenie chudobných musia byť vykonané 
diskrétne a obozretne.“ (Masalha 2001:9)2

počas obdobia britskej mandátnej správy sa tempo nákupov 
pozemkov zrýchlilo. Významný medzník predstavujú roky 1936 – 
1937, kedy sa v imperiálnom centre rozhodovalo o ďalšom postupe 
v palestíne. Odporúčania mala sformulovať peelova komisia, u kto-
rej sionistickí predstavitelia na čele s Weizmannom a Ben Gurionom 
lobovali za to, aby jej návrh zahŕňal transfer arabskej populácie zo 
židovského štátu. Návrh peelovej komisie z júla 1937 skutočne ob-
sahuje rozdelenie palestíny na arabský a židovský štát, ako aj nútené 

1 Jizreelská planina alebo pla-
nina Esdraelon. 

2 Zvýraznenie autora štúdie. 
Podrobná analýza teoretic-
kého prístupu predstaviteľov 
sionistického hnutia k riešeniu 
prítomnosti domorodej pales-
tínskej populácie sa nachádza 
v Masalha (2001).
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vysťahovanie Arabov z navrhovaného židovského štátu (Masalha 
2001:52-67;	Morris	2001:142).

Rozuzlenie napokon prišlo po druhej svetovej vojne. počas ob-
čianskej vojny (1947–1948) a následnej prvej arabsko-izraelskej 
vojny využilo sionistické vedenie príhodné podmienky na zbavenie 
sa veľkej časti arabského obyvateľstva z území, ktoré sa stali súčas-
ťou Izraela, a následne im nedovolili vrátiť sa späť do vlasti.3 tým 
palestínskym Arabom, ktorí zostali v Izraeli, vyhradili dve percentá 
územia (pappe 2007:222-223). pomocou rôznych mechanizmov 
(zákon o nadobúdaní majetku neprítomných osôb, vytvorenie ka-
tegórie „neprítomných prítomných“ osôb alebo zákona o využívaní 
neobrábanej pôdy) boli izraelskí palestínčania4 zbavení väčšiny svo-
jich pozemkov (Hirst 2005:293-294).

podobný prístup sa prejavil aj na okupovaných územiach po jú-
novej vojne 1967 a pokračuje dodnes vo forme budovania a expan-
zie židovských osád a „štvrtí“ a zaberaní pôdy. tento trend sa podari-
lo zvrátiť na Sinajskom polostrove v dôsledku izraelského stiahnutia 
sa po uzavretí mierovej dohody s Egyptom a v pásme Gazy po jed-
nostrannom izraelskom stiahnutí. Najintenzívnejšia kolonizácia sa 
uskutočňuje v anektovanom východnom Jeruzaleme a na Západ-
nom brehu, kde sa roku 2005 nachádzalo 121 „oficiálnych“ a viac 
ako 100 „nepovolených“ osád. tieto osady ovládajú dve pätiny roz-
lohy Západného brehu (peace Now 2005). Roku 2004 žilo vo vý-
chodnom Jeruzaleme 182 460 židovských osadníkov a roku 2006 
na Západnom brehu ďalších 261 879 osadníkov (B’tselem 2008).5 
Mnohé osady sú na dôvažok postavené na pôde patriacej palestín-
čanom. Izraelská organizácia peace Now na základe porovnania 
rozmiestnenia židovských osád s databázou vlastníctva dospela 
k poznaniu, že 38,76 % územia osád leží na súkromnej palestínskej 
pôde (peace Now 2006:4-6).6 Napríklad v prípade osady Ofra, kto-
rá má 2 700 obyvateľov, je to až 85 %. treba zdôrazniť, že neustála 
expanzia židovských osád kladie čoraz väčšie otázniky pred možnosť 
realizácie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskej otázky. V po-
slednom čase sa stále hlasnejšie ozývajú hlasy na vytvorenie jedného 
demokratického židovsko-arabského štátu.7 

Samotní židovskí osadníci predstavujú hlavný nástroj judaizač-
nej politiky. Nielen vďaka výstavbe a ďalšej expanzii židovských 
osád, ale aj terorizovaním a demoralizovaním palestínskej populá-
cie, čím prispievajú k jej odchodu z okolia nimi obývaných oblastí. 
Najvypuklejším prípadom je Hebron, druhé najväčšie palestínske 
mesto na Západnom brehu, ktorého centrum (oblasť H2) je pod 
priamou izraelskou vojenskou kontrolou. Nachádza sa tu niekoľko 

3 Postupom času vďaka po-
stupnému otváraniu izraelských 
archívov vychádzajú najavo 
donedávna neznáme skutoč-
nosti. Roku 2006 vydal izrael-
ský historik Ilan Pappe zásad-
né dielo venované vyhnaniu 
palestínskeho obyvateľstva 
v čase vzniku Izraela, v ktorom 
podrobne opisuje okolnosti, za 
akých sa tieto udalosti odohrali 
(Pappe 2007).

4 Obvykle nazývaní izraelský-
mi Arabmi, ale s týmto pomeno-
vaním sa nestotožňujú.

5 Pritom medziročný nárast vo 
východnom Jeruzaleme (2003 
– 2004) tvoril takmer 10 000 
a na Západnom brehu (2005 
– 2006) vyše 14 000 osadní-
kov.

6 Je to nielen v rozpore s me-
dzinárodným právom, ale aj 
s izraelskými zákonmi, ústavou 
a súdnymi rozhodnutiami.

7 Medzi najznámejšie publiká-
cie patrí Abunimah (2006).
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židovských osád8 a v dôsledku obmedzení pohybu, dlhodobých zá-
kazov vychádzania a terorizovania zo strany židovských osadníkov9 
sa z oblasti vysťahovala veľká časť palestínskej populácie. Centrum 
Hebronu tradične predstavovalo obchodné centrum pre rozsiahly 
región a táto jeho funkcia zanikla. Izraelská organizácia B’tselem to, 
čo sa v Hebrone deje, označuje za „tichý transfer“ palestínskej popu-
lácie (B’tselem 2008a).

palestínčania žijúci v oblasti C (tvorí 61 % Západného brehu), 
ktorá je pod úplnou kontrolou Izraela, majú len minimálnu (v ro-
koch 2000 – 2007 šesťpercentnú) šancu získať povolenie na výstav-
bu obydlia (OCHA 2008:1). Ak sa rozhodnú napriek tomu postaviť 
si dom bez povolenia, hrozí veľké riziko, že izraelské úrady im ho 
zbúrajú. preto sú neraz nútení opustiť miesto, kde žijú, a odísť do 
oblastí pod kontrolou palestínskej samosprávy. Nemožno sa aspoň 
stručne nepristaviť pri separačnom múre (resp. plote), ktorý de facto 
anektuje takmer deväť percent Západného brehu.10 Sedemnásť pa-
lestínskych dedín sa vďaka nemu ocitlo v izolácii od palestínskeho 
zázemia, a pretože ich obyvatelia zároveň nemajú prístup k izrael-
skému školskému a zdravotníckemu systému, pracovnému trhu, a sú 
tiež často izolovaní od svojej pôdy, sú pod silným tlakom odsťahovať 
sa a opustiť svoj domov. takmer štvrť milióna palestínčanov žije síce 
na východ od múru, ale sú ním obkľúčení (B’tselem 2008d).11

arabi rozumejú len sile 

Jeden z často používaných argumentov na izraelskej a arabskej 
strane je tvrdenie, že jediné, čomu druhá strana rozumie, je sila. Jed-
ným z prvých nositeľov tejto myšlienky bol Vladimír Žabotinský, 
ktorý ju prezentoval v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia 
v dvoch článkoch, ktorých nadpis obsahoval slovné spojenie železný 
múr. V jednom z týchto príspevkov napísal: „[Židovské] [o]sídľova-
nie sa takto môže rozvíjať len pod ochranov [vojenskej] sily ..., za že-
lezným múrom, ktorý [palestínski Arabi] nebudú schopní strhnúť“ 
(Shlaim 2001:12-13). Izraelská verejnosť bola a je presvedčená, že je-
diná cesta, ako prinútiť Arabov k ústupkom, uznaniu existencie Izra-
ela a mieru, je použitie silových prostriedkov (Masalha 2000:198).12 
pri pozornom štúdiu priebehu arabsko-izraelského konfliktu však 
možno dospieť k opačnému názoru, totiž že je to Izrael, kto rozumie 
len sile. Ak sa pozrieme na to, kedy a za akých okolností sa Izrael stia-
hol z okupovaných území jednotlivých arabských štátov, a (alebo) 
uzavrel s nimi mierovú dohodu, tak závery sú jednoznačné. Izrael 
vrátil územie svojim protivníkom (s výnimkou Jordánska, kde išlo 

8 Pozri mapu – http://
www.btselem.org/Downlo-
ad/200705_Hebron_Cen-
ter_Map_Eng.pdf.

9 Na terorizovaní palestínskej 
civilnej populácie sa podieľajú 
aj izraelskí vojaci (Breaking the 
Silence 2008; Azoulay 2008; 
B’Tselem 2008).

10 Pre jeho trasu pozri http://
www.btselem.org/Download/
Separation_Barrier_Map_Eng.
pdf; http://www.reliefweb.
int/rw/fullMaps_Sa.nsf/luFull-
Map/A2F1CA97F72A0BDE-
85257480006765FA/$File/
ocha_SEC_pse080708.pdf, 
24. 7. 2008.

11 Pre bližšie informácie po-
zri HRW (2008); B’Tselem 
(2008c).

12 K podobnému presvedčeniu 
dospel aj egyptský prezident 
Džamál ‘Abdannásir potom, 
čo neuspel v snahe získať späť 
Sinajský polostrov mierovými 
prostriedkami. „To, čo bolo 
zabrané silou, môže byť zís-
kané späť iba silou.“ (Shlaim 
2001:289).
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o neveľké územie 360 km2 s malým hospodárskym a strategickým 
významom a naopak potenciálny prínos mierovej dohody bol obrov-
ský), len ak bol konfrontovaný odhodlaným protivníkom v úspešnej 
klasickej alebo partizánskej vojne (Shlaim 2001:543).13 Historická 
skúsenosť hovorí, že Izrael sa z dlhodobo okupovaných území stia-
hol len v prípade, ak utrpel porážku, nepriateľ preukázal veľkú silu 
a odhodlanie a (alebo) držanie určitého územia bolo príliš nákladné 
a stálo životy veľkého počtu izraelských vojakov. tak to bolo v prí-
pade egyptsko-izraelskej dohody, ktorá bola uzavretá až po októbro-
vej vojne 1973. tá sa síce neskončila porážkou Izraela, ale egyptské 
a sýrske vojská izraelskú armádu prekvapili a v prvej fáze bojov jej 
spôsobili ťažké straty. Odchod z južného Libanonu v máji 2000 bol 
rovnako vynútený sústredeným a rastúcim tlakom Hizballáhu a ne-
ochotou znášať straty na izraelskej strane. V prípade stiahnutia sa 
z pásma Gazy významnú úlohu zohral sústredený palestínsky odpor 
a čoraz častejšie útoky proti izraelským vojakom. taktiež v súvislosti 
s poslednou arabsko-izraelskou vojnou z leta 2006 sa možno opráv-
nene domnievať, že izraelské vojská by v južnom Libanone zostali 
podstatne dlhšie, ak by bolo ich ťaženie úspešné. Indikuje to jeden 
z hlavných cieľov, ktoré si izraelská strana na začiatku vojny stanovila 
(a nezrealizovala ho) – zničenie Hizballáhu (Achcar 2007:57-58).14

arabské mierové iniciatívy

Arabskí predstavitelia prišli s niekoľkými významnými mierovými 
iniciatívami. k najdôležitejším možno zaradiť ponuku sýrskeho prezi-
denta Husního az-Za‘íma z roku 1949, návrh Anwara as-Sádáta z roku 
1971 a iniciatívu Arabskej ligy na Bejrútskom samite z roku 2002.

Husní az-Za‘ím, ktorý sa stal sýrskym prezidentom koncom mar-
ca 1949, ponúkol v máji toho istého roku Izraelu mierovú zmluvu. 
Na jej základe by sa sýrske vojská stiahli za medzinárodné hranice 
a Sýria by prijala a usídlila tristotisíc palestínskych utečencov. Husní 
az-Za‘ím tiež navrhoval stretnutie s izraelským premiérom Davidom 
Ben Gurionom, ktorý to však odmietol (Shlaim 2001:46). Žiadna 
dohoda sa napokon neuskutočnila. Izrael bol po víťaznej prvej arab-
sko-izraelskej vojne v silnej pozícii a odmietol akékoľvek ústupky.

podobná situácia sa zopakovala o dvadsať rokov neskôr. Izrael-
ské sebavedomie bolo po júnovej vojne z roku 1967 neotrasiteľné. 
Známy je výrok ministra obrany Mošeho Dajana, ktorý sa stal roku 
1969 súčasťou volebného programu dominantnej strany Mapai, že 
„Šarm aš-Šajch bez mieru je lepší ako mier bez Šarm aš-Šajchu.“15 
(Shlaim 2001:290). Izrael teda nehodlal vrátiť Egyptu celý Sinajský 

13 Ďalším dôležitým faktorom 
bol postoj a hrozba zásahu 
zo strany veľmocí (vo vojnách 
1948 – 1949 a 1956).

14 Tvrdenie, že Arabi rozumejú 
len sile neobstojí pri konfrontácii 
s historickými faktami. V niekto-
rých prípadoch boli arabské 
štáty po porážke vo vojne ná-
chylné k mierovým riešeniam, 
ale len v prípade vrátenia Izra-
elom zabraných území. V iných 
prípadoch vojenské prostriedky 
neviedli k ústupkom (napr. iz-
raelské útoky proti Libanonu 
1996, či 2006).

15 Šarm aš-Šajch sa nachádza 
na juhu Sinajského polostrova 
a Izrael si plánoval ponechať 
široký pás územia na východe 
Sinaja od severu až po juh.
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polostrov výmenou za mierovú dohodu a nasledujúce roky to len 
potvrdili. Vo februári 1971 nový egyptský prezident Anwar as-Sádát 
ponúkol prostredníctvom sprostredkovateľa OSN Dr. Gunnara Jar-
ringa Izraelu mierovú dohodu. Odpoveď izraelskej vlády však obsa-
hovala jednoznačné odmietnutie zásady výmeny územia za mier: „Iz-
rael sa nestiahne za líniu spred 5. júna 1967“ (Shlaim 2001:299-300). 
podobne dopadli následné pokusy Anwara as-Sádáta o dvojetapovú 
dohodu, ktorú sa snažil dosiahnuť prostredníctvom Spojených štá-
tov. pričom v prvej etape by sa izraelské vojská stiahli z okolia Su-
ezského prieplavu, v ktorom by sa obnovila prevádzka (Shlaim 
2001:301-309). po šoku, ktorý Izrael utrpel v dôsledku z arabskej 
strany pomerne úspešnej októbrovej vojny (1973), akceptoval egypt-
sko-izraelskú dohodu o odpútaní z januára 1974, ktorá zašla ďalej ako 
egyptské požiadavky z roku 1971. Avi Shlaim z toho dedukuje, že „ak 
by Izrael urobil tieto ústupky v roku 1971, jomkippurská vojna moh-
la byť odvrátená“ (Shlaim 2001:322). Ale aj v tomto prípade konal 
Izrael z pozície suverénneho a neohrozeného víťaza júnovej vojny 
a	uprednostnil	status	quo	pred	ústupkami	a	mierom.

S podobným osudom sa zatiaľ potýka aj mierová iniciatíva Arab-
skej ligy z roku 2002, opätovne potvrdená na samite v Rijáde o päť 
rokov neskôr. tá výmenou za „stiahnutie sa Izraela zo všetkých 
okupovaných území“, „spravodlivé riešenie problému palestínskych 
utečencov“ a palestínsky štát ponúka mier a normalizáciu vzťahov 
s Izraelom (The Arab peace Initiative 2002).

Spolupráca s arabskými štátmi

Napriek tomu, že sa možno často stretnúť s názormi o jednolia-
tom arabskom bloku stojacom proti Izraelu, reálna situácia bola a je 
podstatne odlišná. Sionistické hnutie už v mandátnom období spo-
lupracovalo so susedným Zajordánskom (v máji 1946 premenované 
na Jordánsko). Dohoda medzi Židovskou agentúrou a jordánskym 
kráľom ‘Abdalláhom o rozdelení palestíny medzi Izrael a Jordánsko 
z rokov 1946 – 1947 je dnes mnohými historikmi akceptovaným fak-
tom	(Rogan	2001:109-110;	Shlaim	2001:29-30).	K	ďalším	známym	
príkladom možno zaradiť udalosti tzv. čierneho septembra 1970, 
kedy bolo izraelské letectvo pripravené zasiahnuť proti sýrskemu 
pozemnému útoku na Jordánsko (George 2006:33).

Izrael aj v súčasnosti úzko spolupracuje so susednými arabskými 
štátmi Egyptom a Jordánskom. táto spolupráca zahŕňa široké spek-
trum oblastí. Egypt je významným exportérom ropy a od mája 2008 
aj zemného plynu do Izraela. Nejasnosti okolo dohody o vývoze ply-
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nu do Izraela viedli na jar 2008 k veľkým protestom egyptskej verej-
nosti	 i	opozičných	poslancov	(Morrow	2008;	EIU	2008:28).	Egypt	
a Jordánsko sa podieľajú na výcviku policajných jednotiek palestín-
skej	samosprávy	(Rose	2008;	Reuters	2008).	Jednou	z	najkontroverz-
nejších oblastí egyptsko-izraelskej spolupráce je blokáda pásma Gazy. 
Egyptská hranica je s malými výnimkami pre obyvateľov pásma Gazy 
dlhodobo hermeticky uzavretá a to isté platí pre dovoz a vývoz tovaru. 
Egypt je pod veľkým tlakom Spojených štátov a Izraela, aby hranice 
ponechal uzavreté. Jasne to vyplýva zo spôsobu riešenia niekoľkých 
situácií počas posledného roka. Jedným z najvypuklejších príkla-
dov bola odysea pútnikov z pásma Gazy, ktorí absolvovali veľkú púť 
hadždž do Mekky. Egypt ich síce pustil na púť cez hraničný prechod 
v Rafahu, ale následne im niekoľko dní cez ten istý prechod nechcel 
dovoliť návrat (BBC 2007). ponižujúce správanie voči pútnikom, 
medzi ktorými sa nachádzalo mnoho starých a chorých ľudí a snaha 
prinútiť ich aby sa vrátili domov cez izraelské územie, demonštrovala 
egyptskú ústupčivosť voči americko-izraelskému tlaku. takýto prí-
stup voči ľuďom, ktorí na sklonku života absolvovali jednu z povin-
ností muslimov, predstavoval jasné prekročenie červenej línie. Ďalším 
dôkazom spolupráce je výcvik egyptských vojakov v Spojených štá-
toch, kde sa učia vyhľadávať a ničiť tunely, ktoré sa nachádzajú medzi 
pásmom Gazy a Egyptom (Ravid 2008). Egyptská vláda sa nachádza 
v nezávideniahodnej situácii, kedy spolupracuje s krajinou, ktorú väč-
šina egyptskej populácie považuje za nepriateľa. táto krajina na dlhé 
mesiace uzavrela obyvateľov pásma Gazy a s egyptskou pomocou ich 
izolovala od vonkajšieho sveta, od dodávok potravín (okrem niekoľ-
kých základných komodít), hygienických potrieb, liekov a pohonných 
hmôt. Egyptský režim sa takýmto postupom pripravuje v očiach veľ-
kej časti obyvateľov aj o zvyšky legitimity.

Záver a implikácie pre Slovensko/V4

Arabsko-izraelský konflikt je bezpochyby najdôležitejšou nevy-
riešenou otázkou na Blízkom východe. pri prieskumoch verejnej 
mienky v arabských štátoch sa 50 % respondentov roku 2008 (62 % 
respondentov roku 2006) vyjadrilo, že spravodlivé vyriešenie arab-
sko-izraelského konfliktu je najlepšia cesta, ako môžu Spojené štáty 
zlepšiť svoje postavenie v arabskom svete (telhami 2008:13-14). Vý-
sledky výskumov tiež ukazujú, že palestínsku otázku napriek množ-
stvu ďalších konfliktov a problémov, s ktorými sa Blízky východ borí, 
považuje 56 % vzdelaných obyvateľov šiestich skúmaných arabských 
krajín16 za najpálčivejší problém a ďalších 30 % za jeden z troch hlav-
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ných problémov (výskum z roku 2008) (telhami 2008:6-8).
Riešenie tohto konfliktu, napriek falošným mediálnym nádejam 

vyvolaným konferenciou v Annapolise (november 2007), je v nedo-
hľadne a inštitúcie v krajinách V4 by sa mali na to pripraviť. kým 
nebude vyriešený arabsko-izraelský konflikt a predovšetkým jeho 
izraelsko-palestínska zložka, situácia na Blízkom východe sa trvale 
neupokojí. Nemožno zabúdať na to, aký vplyv na arabskú verejnosť 
majú udalosti v palestíne, posilňované pravidelným a systematickým 
spravodajským pokrytím panarabských televíznych staníc na čele 
s al-Džazírou (druhá najsledovanejšia al-‘Arabíja – vďaka saudskoa-
rabskému kapitálu – venuje konfliktu podstatne menšiu pozornosť). 
tento konflikt arabská verejnosť vníma ako jednoznačný dôkaz dvo-
jakého metra Spojených štátov a Západu a pôsobí ako výrazný regru-
tačný faktor pre radikálne organizácie.

Na Slovensku sa možno len zriedka stretnúť s nezaujatou analýzou 
situácie na Blízkom východe. Články viacerých analytikov majú skôr 
apolegetický než analytický charakter a sú presiaknuté nekritickým 
obdivom voči „jedinej demokracii na Blízkom východe“. Časté je pre-
beranie názorov od niekoľkých známych zahraničných komentátorov 
(Daniel pipes, Charles krauthammer) bez vlastného hlbšieho vkladu.

Dokument Ministerstva zahraničných vecí SR z roku 2007 zara-
ďuje pretrvávajúci konflikt medzi Arabmi a Izraelom a palestínsku 
otázku medzi zahraničnopolitické priority (Zameranie ... 2007:35). 
Z medializovaných vyjadrení politických predstaviteľov SR však vy-
plýva predovšetkým záujem o rozvoj hospodárskej spolupráce s Izra-
elom. Samotný mierový proces a snaha o riešenie palestínskej otázky 
patria skôr do kategórie deklarovaných ako skutočných priorít. 
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abstract: IRAn – FIVE QUESTIonS
The	article	presents	and	answers	five	questions	concerning	Iran’s	nuclear	programme:	1.	Who	could	
use	military	force?;	2.	Which	targets	could	be	attacked?;	3.	How	could	the	use	of	force	be	justified	in	in-
ternational	community?;	4.	What	kind	of	force	could	be	used?;	5.	What	would	be	the	consequences?
 
Keywords
Military force, Iran, uSA, Israel, nuclear programme, use of force, defence, preventive attack, nuclear 
facilities, regional security

Úvod
1. Kto by mohol použiť vojenské prostriedky?
2. Aké ciele by mohli byť atakované?
3. Ako by mohlo byť použitie sily ospravedlnené v medzinárodnom spoločenstve?
4. Aké silové prostriedky by mohli byť nasadené?
Možné načasovanie útoku – pre a proti
5. Aké by boli dôsledky použitia sily?
Implikácie pre Slovensko
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Irán – PÄŤ oTáZoK

Úvod

Aj v roku 2007 pokračoval politický tlak na Irán, ktorému sa 
nepodarilo presvedčiť medzinárodné spoločenstvo, že jeho jadro-
vý program nemá aj utajovaný vojenský rozmer. Našťastie sa zatiaľ 
nepotvrdili predpovede, podľa ktorých malo už v roku 2007 dôjsť 
k vojenskej akcii proti Iránskej islámskej republike, či už zo strany 
uSA alebo Izraela. Možnosť použitia sily voči Iránu v budúcnosti 
však zostáva naďalej otvorená. S jej prípadným použitím je spoje-
ných viacero otázok:
1. kto by mohol použiť vojenské prostriedky?
2. Aké ciele by mohli byť atakované?
3. Ako by mohlo byť použitie sily ospravedlnené v medzinárodnom 

spoločenstve?
4. Aké silové prostriedky by mohli byť nasadené?
5. Aké by boli dôsledky použitia sily?

1. Kto by mohol použiť vojenské prostriedky?

Možnosti „proxy“ konfliktu s niektorým s iránskych susedov sa 
nemuseli vyčerpať konfliktom s Irakom (1980 – 1988). V súčasnosti 
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a v strednodobom horizonte je však vcelku nepravdepodobné, že by 
nejaká iracká vláda bola ochotná riskovať ozbrojený konflikt s Irá-
nom. Napriek stále nejasným námorným hraniciam v ústí Šatt al-
Arab. Za istých okolností by síce bolo možné uvažovať o posilnení 
arabského etnického povedomia irackej šíitskej väčšiny, tento proces 
by však bol dlhodobý. Nie je isté, či by dokázal garantovať primát 
etnického povedomia nad náboženskou spolupatričnosťou šíitov. 

Iracká vláda vedená sunnitmi je v najbližších rokoch menej prav-
depodobná. Eskalácia napätia medzi irackými sunnitmi a Iráncami 
by bola predstaviteľná asi len v prípade ďalšej náboženskej radikali-
zácie. tá by však skôr nahrávala do rúk al-káide a hrozila by taliba-
nizáciou Iraku.

Istá časť kurdských bojovníkov z Iraku by síce mohla mať záujem 
o konfrontáciu s Iránom1, jednalo by sa však skôr o zrážky limitova-
né personálne a politicky na prívržencov Strany slobodného života 
v kurdistane (pEJAk) (Watson 2007), resp. pkk. talabáního Vlas-
tenecká únia (puk) a Barsáního Demokratická strana (kDp) by asi 
neobetovali relatívnu bezpečnosť irackého kurdistanu kvôli útoku 
na Irán, ktorý by mohol vzbudiť podozrenie turecka a Sýrie, že začal 
proces spájania kurdských teritórií. Sýria je navyše okrem vlastného 
záujmu	viazaná	aj	obrannou	spoluprácou	s	Iránom	(Pouladi	2006;	
tehran times 2008). 

Turecko už demonštrovalo, že v prípade ohrozenia svojich záuj-
mov neváha vstúpiť na územie Iraku (Howard 2008). Hoci je spo-
jencom uSA v rámci NAtO, kladie dôraz na svoje regionálne posta-
venie. Zvyšuje tak aj svoju hodnotu pri rokovaniach o členstve v EÚ. 
Hoci sú turci citliví na úzku spoluprácu Izraela s rôznymi kurdskými 
skupinami (Younge 2004), využívajú svoje dobré vzťahy s Izraelom, 
arabskými krajinami i Iránom a stále častejšie sa objavujú v pozí-
cii sprostredkovateľov (napr. aj medzi Sýriou a Izraelom). Aktívne 
podporujú rokovania šiestich mocností (EÚ, Nemecka, Francúzska, 
V. Británie, uSA, Číny a Ruska), ktoré Iránu ponúkli ekonomické 
kompenzácie za zastavenie obohacovania uránu. pred rokovaniami 
v júli 2008 v Ženeve sa u tureckého ministra zahraničia A. Babacana 
v Ankare vystriedali iránsky minister zahraničných vecí M. Motta-
kí aj poradca prezidenta uSA pre národnú bezpečnosť S. Hadley. Je 
malý predpoklad, že by turecko chcelo svoje stanovisko voči Iránu 
v najbližších rokoch meniť. Irán je jeho dodávateľom ropy (aj keď 
s výpadkami) a turecko by vo vlastnom záujme nepodporilo prí-
padný projekt „federalizácie“ Iránu (Bradley 2007:188). „Federalizá-
cia“ by síce mohla potenciálne „homogenizovať“ turkické územia, no 
na druhej strane by zvýšila počet etnicko-kmeňových nestabilných 

1 Na hraniciach, v oblasti obý-
vanej kurdským etnikom, sa spo-
radicky vyskytujú šarvátky.
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entít pri hraniciach turecka. Zvýšila by o. i. bezpečnostné ohrozenie 
plynovodov a ropovodov v regióne a v neposlednom rade aj tlak na 
pašovanie drog z Afganistanu do EÚ cez turecké územie. podpora 
takýchto projektov by sa mohla negatívne odraziť aj na tureckých zá-
ujmoch v severovýchodnom Stredomorí. 

Napriek ideologickým a náboženským rozdielom považujú ar-
ménske vládne aj opozičné strany Irán za strategického spojenca 
a geopolitického partnera2 krajiny blokovanej Azerbajdžanom a tu-
reckom. Arménsko spolupracuje s Iránom na výstavbe, resp. pláno-
vaní viacerých vitálnych energetických projektov a dopravných spo-
jení3. popri tom sa mu však darí zlepšovať aj vzťahy s uSA, s ktorými 
uzavrelo päťročnú dohodu o pomoci vo výške 235 mil. uSD. uSA 
tiež v marci 2008 hlasovali v OSN proti Azerbajdžanom navrhova-
nej rezolúcii o Náhornom karabachu (Nichol 2008:8). 

pri uvažovaní o pozíciách azerbajdžanu nie je možné vynechať 
vzťahy s Arménskom. V konflikte s kresťanskými Arménmi Irán pa-
radoxne nepodporuje jedinú z bývalých sovietskych republík, v kto-
rej má väčšinu „súvercov“. V Iráne tvoria etnickí Azeri až okolo 25 % 
obyvateľov a tento počet je v absolútnom čísle dokonca väčší ako 
v samotnom Azerbajdžane. práve preto nie je v iránskom záujme sil-
ný Azerbajdžan, ktorý by mohol podporovať azerský nacionalizmus 
v	Iráne	(Hiro	1994:293;	Cornell	1997:13-14).

Azerbajdžanskú Nachičevanskú oblasť je možné po súši dosiah-
nuť iba cez Arménsko alebo Irán. preto nemožno vylúčiť, že Azer-
bajdžan by bol prístupný zapojeniu sa do konfliktu s Iránom, ak by 
mohol získať koridor do Nachičevanu, alebo dokonca časť Iránu 
s azerským etnikom. Na druhej strane, územný zisk na úkor Iránu 
by nemusel riešiť jeho problém s Náhorným karabachom4, ktorý 
jednostranne vyhlásil nezávislosť v roku 1996. Arméni majú v me-
dzinárodnom spoločenstve a obzvlášť v uSA silnú loby, ktorá dote-
raz dokázala eliminovať azerbajdžanské návrhy na riešenie situácie. 
pomer síl sa však môže zmeniť nielen napredujúcou spoluprácou 
Azerbajdžanu s uSA5, ale aj zmenou ekonomickej situácie krajiny, 
ktorá v roku 1994 podpísala „kontrakt storočia“ na export ropy s kon-
zorciom vedeným firmou British Petroleum (Sagheb – Javadi 1994). 
podľa ostatného hodnotenia SIpRI vojenské výdavky v regióne juž-
ného kaukazu – v Arménsku, Azerbajdžane a v Gruzínsku – rýchlo 
rastú, najmä vďaka trom regionálnym zmrazeným konfliktom, anga-
žovaniu sa vonkajších aktérov a zdrojom z predaja ropy a zemného 
plynu (SIpRI 2008). 

Azerbajdžan v marci 2007 povolil, aby NAtO používalo na jeho 
území dve vojenské základne a letisko. Špeciálny vyslanec NAtO aj 

2 Podľa Azerbajdžanu je Irán 
aj najväčším exportérom zbraní 
do Arménska (Haeri 2004). 

3 Plynovod via Agarak, budo-
vaný rusko-arménskym Arm-
RosGazpromom (ARG); plán 
rafinérie pri arménskom Meghri 
(1,7 mld. USD); plán ropovo-
du (200 km) do rafinérie; plán 
železnice exportujúcej späť do 
Iránu produkty z rafinovania 7 
mil. ton ropy; výstavba diaľnice; 
projekt hydroelektrárne na hra-
ničnej rieke Arax, tretie vedenie 
vysokého napätia, spájajúce 
národné energetické siete. Po-
zri Stepanian (2007).

4 Pozri viac napr. http://www.
globalsecurity.org/military/
world/war/nagorno-kara-
bakh.htm, 1. 11. 2008.

5 Dá sa očakávať, že do vývo-
ja situácie sa môže mať čoraz 
intenzívnejšie a efektívnejšie 
vkladať aj Rusko. Na území 
Azerbajdžanu (v Gabale) sa 
nachádza Ruskom prevádzko-
vaná radarová stanica, ktorú 
Ruská federácia ponúkla ako 
substitúciu za americkú rada-
rovú stanicu v Česku (Ward 
2007). 
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azerbajdžanské ministerstvo obrany popreli, že by táto spolupráca 
bola zameraná proti Iránu (Chossudovsky 2007) a zdôraznili jej af-
ganský rozmer. Azerbajdžan je spolu s kazachstanom členom ini-
ciatívy kaspický strážca (Caspian Guard Inicitive), koordinujúcej 
aktivity s uSA v záujme zvýšenia bezpečnosti v oblasti kaspiku. 
Vojensko-politické konzultácie medzi uSA a Azerbajdžanom, spolu 
s podporou azerbajdžanského loďstva v kaspickom mori, môžu byť 
ďalším dôvodom pre znepokojenie Iránu. Aj preto boli iránske jed-
notky začiatkom apríla 2007 rozostavené pozdĺž spoločnej hranice.

Na rozdiel od svojho západného suseda má Turkménsko s Irá-
nom dobré vzťahy a podobne ako v prípade Arménska sú spolu 
energeticky a komunikačne prepojení6. Napriek sporadickým kom-
plikáciám (BBC 2008) je Irán druhým najväčším turkménskym ob-
chodným partnerom. V poslednej dobe sa však tiež zintenzívňujú 
turkménske vzťahy s uSA a EÚ. turkménsky prezident G. Berdy-
muhammedov (od 21. 12. 2006), ktorý sa zúčastnil aj na ostatnom 
summite NAtO v Bukurešti, povolil etablovanie výcvikových tábo-
rov pre mierové jednotky, výstavbu armádnych skladov a logistic-
kých služieb pre kontingenty NAtO (Ferghana.ru 2008). podob-
ne ako Azerbajdžan, turkménsko absentuje v Organizácii dohody 
o kolektívnej bezpečnosti (CStO)7, ktorá má proruské ladenie. Nie 
je však ani členom západne orientovanej organizácie GuuAM8. pre 
ďalší vývoj vzťahov s Iránom bude smerodajné stanovisko turkmén-
ska, či sa rozhodne pre vyšší podiel spoločností z uSA a EÚ na ťažbe 
plynu, resp. či akceptuje ponuku na trasu plynovodu cez Irán (turec-
ká ponuka z decembra 2007) alebo cez Azerbajdžan (transkaspický 
projekt preferovaný uSA) (tNN 2007). Irán nástojí, ako jediný za-
interesovaný štát, na rozdelení kaspického mora/jazera na 5 rovna-
kých sektorov, čo by muselo byť reflektované v ťažobných právach. 

Vzťahy afganistanu s Iránom sú ovplyvnené prítomnosťou me-
dzinárodných síl na afganskom území. Misia ISAF, pod velením 
NAtO a s výrazným podielom uSA, môže budiť v Iráne podozre-
nie. to sa týka možnej využiteľnosti personálnych kapacít a inštalá-
cií misie na afganskom území pre prípadný protiiránsky postup. uSA 
vyslovili podozrenie, že Irán podporuje taliban dodávkami zbraní. 
Aj keď tieto tvrdenia neboli zatiaľ preukázané, z taktického hľadiska 
by mali logicko-pragmatické vysvetlenie. Napriek ideologickej roz-
dielnosti šíitskych a sunnitských fundamentalistov môže byť ich do-
časným spojivom bezprostredná prítomnosť spoločného ohrozenia. 
V situácii, keď je „na stole“ možnosť vojenského „riešenia“ iránskeho 
rozvoja atómového programu, Irán by sa mohol snažiť viazať prítom-
né sily potenciálneho protivníka na odvrátenej strane Afganistanu. 

6 Plynovod Korpedže-Kurtkuj 
exportuje turkménsky plyn; elek-
trické vedenie Balkanabat-Alia-
bad vedie do Turecka cez Irán; 
spoločne postavená priehrada 
Dostluk; železnica Tedžen-Se-
rachs-Mašhad (súčasť Transá-
zijskej železnice, pozri http://
www.unescap.org/TTDW/
index.asp?MenuName=TheT-
rans-AsianRailway). 

7 Rusko, Arménsko, Bielorusko, 
Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikis-
tan, Uzbekistan. Pozri http://
www.dkb.gov.ru/start/ indexa.
htm. V októbri 2007 podpísa-
la CSTO kooperačnú dohodu 
s Organizáciou šanghajskej 
spolupráce (SCO pozri http://
www.sectsco.org/home.as-
p?LanguageID=2).

8 Gruzínsko, Ukrajina, Uzbe-
kistan, Azerbajdžan a Moldav-
sko. Pozri http://www.guuam.
org/.
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Samotná afganská vlády by z podpory útoku na Irán príliš nepro-
fitovala. protesty Iránu proti zahrádzaniu afganských prítokov rieky 
Helmand v dobe sucha by tým vyriešila iba dočasne a územné zisky 
nemá dôvod očakávať. Vnútropoliticky by naopak stratila ekonomic-
kými otrasmi, ktoré by postihli aj afganských gastarbeiterov v Iráne, 
snažiacom sa prostredníctvom finančnej a ekonomickej pomoci 
udržiavať a získavať priazeň nielen afganských etnických skupín so 
šíitskou afiliáciou (Hazarovia), ale aj jazykovo príbuzných tadžikov 
– nielen v Afganistane, ale aj v samotnom tadžikistane. Irán sa napr. 
zaujíma o projekt energetického koridoru Irán – Afganistan – tadži-
kistan9. 

Záujem o atómový program sa v Iráne (paradoxne) obnovil aj 
vďaka aktivitám vedca A. Chána z Pakistanu. Nielen vďaka jeho 
obchodníckemu duchu, ale aj kvôli iránskej vízii, že bude mať suse-
da disponujúceho jadrovými zbraňami, aj keď „islámskymi“. Vzťahy 
Iránu s pakistanom však nie sú napäté, napriek pakistanskej výzbroji. 
India sa stará o odpútanie pakistanských záujmov na opačnú svetovú 
stranu a aj preto je nepravdepodobné, že by pakistanskí generáli mali 
záujem o účasť na konflikte s Iránom. V súčasnej situácii sa pakistan 
viac sústreďuje na citlivú vnútropolitickú situáciu a na vývoj na svo-
jich poróznych hraniciach s Afganistanom. Je menej pravdepodob-
né, že by vývoj kvality vzťahov medzi uSA a pakistanom dokázal 
zmeniť pakistanské priority (Ahmad 2008). V prípade podpory úto-
ku proti Iránu by totiž pakistanu mohla hroziť ďalšia destabilizácia 
spojená so stratou kontroly na vlastných územiach, ktorá by mohla 
posunúť vývoj situácie k regionálnej nočnej more – získaniu kontro-
ly nad pakistanským jadrovým arzenálom domácimi náboženskými 
extrémistami.

arabskí susedia na druhom brehu Zálivu pozorujú rastúci regi-
onálny vplyv Iránu s obavami. Viacerí z nich majú podpísané s uSA 
bezpečnostné dohody a na ich území sa nachádzajú uS jednotky ale-
bo inštalácie. Na Bahrajne je dokonca veliteľstvo 5. flotily uS Navy. 
Na bilaterálnom i regionálnom základe (Gulf Cooperation Council 
– GCC) sa stretávajú s iránskymi predstaviteľmi, zasadzujú sa proti 
použitiu sily (zo svojho územia) voči perzskému susedovi. Okrem 
politických dôvodov ich k tomu vedie zohľadnenie skupín iránskych 
gastarbeiterov a v niektorých krajinách aj obavy zo šíitskej (väčšej či 
menšej) časti domáceho obyvateľstva. Je nepravdepodobné, že by 
Spojené arabské emiráty chceli vymeniť tri ostrovy obsadené Irá-
nom za zmluvný záväzok neútočenia z ich územia. Arabi zo Zálivu 
sú znepokojení poklesom podpory pre kauzu emirátskych ostrovov 
v ostatných krajinách Ligy arabských štátov10 so zreteľom na Sýriu. 

9 V roku 2006 vznikla dohoda 
o spolupráci, ktorá predpokla-
dá vybudovanie elektroenerge-
tickej prenosovej sústavy z ta-
džickej Sangtudy cez Herát do 
iránskeho Mašhadu. Energiu 
by mali produkovať hydroelek-
trárne.

10 Kauze je venovaná pozor-
nosť na každom (výročnom) 
summite Ligy arabských štátov.
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Nervózne reakcie, najmä v odľahlejšom Egypte, vyvoláva údajné ší-
renie iránskeho vplyvu aj na území menších členov LAŠ11.

Irán je mnohonárodnostná krajina, v ktorej peržania tvoria iba 
tesnú väčšinu (51 %). Najbližšie k nim majú Gilaci a mazandarani 
(8 %), obývajúci provincie Gilan, Mazandaran a Golestan (oblasť 
južne od kaspického mora/jazera). Ich jazyk je považovaný za ar-
chaický dialekt perzštiny. 

azeri sú najrozsiahlejšou iránskou národnostnou menšinou (24 
%), ktorá počíta asi 18 miliónov osôb, spravidla vyznávajúcich šíit-
sky variant islámu. Obývajú najmä severozápad krajiny a teherán. 
Sú jednou z najintegrovanejších menšín a dokonca aj najvyšší vodca 
ajatolláh A. Chameneí je etnický Azer. 

pokiaľ sa Iráncom podarí do budúcnosti udržať koexistenciu 
a náboženskú koherenciu perzského a azerského etnika, prípadné 
tendencie zmeniť režim šírením federalisticko-separatistických myš-
lienok by mohli mať iba nepatrný dopad na vnútornú stabilitu islám-
skej republiky.

Ostatné iránske menšiny majú skôr periférnu geografickú (a spra-
vidla i politickú) polohu. Iránskym Kurdom na severozápade Iránu 
sú pripisované separatistické tendencie, aj keď nie také výrazné ako 
v turecku. predstavujú asi 7 % (takmer 5 miliónov)12 obyvateľov 
a sú väčšinou sunnitskí muslimovia. podobne ako v Iraku, tiež v Irá-
ne sú podozrievaní z väzieb na izraelské tajné služby. Dva milióny 
arabov (3 %) obývajúcich juhozápadný Irán – Chúzestán sa hlásia 
spravidla k šíitskej vetve islamu. V Chúzestáne sa podľa niektorých 
odhadov nachádza až 90 % iránskych zásob ropy. Vedomie strategic-
kej dôležitosti oblasti je substrátom šírenia fám, podľa ktorých vláda 
plánuje Arabov presťahovať. Reakciou boli miestne nepokoje v roku 
2006, ktoré boli údajne organizované skupinou Ľudový demokratický 
front ahwazských Arabov (z Londýna)13. Okrem nej existujú aj ďalšie 
arabské separatistické organizácie, obviňujúce Irán, že v roku 1925 
okupoval Arabistán/Chúzestán. 

Ministerstvo obrany uSA údajne nadviazalo utajené vzťahy s via-
cerými iránskymi menšinami (Hersh 2006). Ich cieľom má vraj byť 
podkopanie režimu. podľa pomerne jednoduchej správy pre kon-
gres uSA nie je v Iráne jediná sunnitská mešita, na čo sa sťažujú 
najmä kurdi a Balúči. Zdá sa, že práve etnicko-náboženské menši-
ny v severnom a juhovýchodnom Iráne by mohli byť participantmi 
400 mil. uSD programu na zmenu režimu v Iráne14. Irán tlmočil ná-
zor, že pokladá uSA za dostatočne realistické na to, aby príliš živili 
(kurdský) separatizmus, kvôli jeho širšiemu dopadu na regionálnu 
bezpečnosť. 

11 Podľa najväčšieho egyptské-
ho denníka al-Ahrám sa šía šíri 
na Komorských ostrovoch, kde 
je údajne jej zástancom samot-
ný prezident A. Sambi. V tejto 
členskej krajine LAŠ je pritom 
diplomaticky zastúpená „až“ 
jedna bratská arabská krajina 
– Líbya. Nie je však isté, či je 
arabský článok, resp. jeho ang-
lický preklad úplne korektný, 
nakoľko zmieňuje iránsky „Čer-
vený kríž (?!) (MEMRI 2008).

12 V Turecku je cca 12 mil. 
a v Iraku 6 mil. Kurdov.

13 Pozri http://www.alahwaz.
org/eng/.

14 Nebol by to prvý pokus 
v histórii vzájomných vzťahov 
– viď Hudec, J.: Irán - medzi 
ropou, plynom a jadrom. In: 
Lupták, Ľ. a kol.: Panoráma 
globálneho bezpečnostného 
prostredia 2006 – 2007. Bra-
tislava 2007, s. 345. 
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popri susedoch a etnicko-náboženských menšinách by mohli byť 
zahrnuté do úvah o potenciálnych aktéroch útoku resp. sabotáží v Irá-
ne aj dva štátne subjekty – uSA a Izrael. Dôvody pre možný útok zo 
strany uSA boli naznačené skôr (Hudec 2007) – Irán ohrozuje geo-
politické, strategické a ekonomické záujmy uSA na Blízkom výcho-
de, chce vyplniť mocenské vákuum po porážke Iraku a nabúrať exis-
tujúci finančný dolárový systém v obchodoch s uhľovodíkmi, resp. 
v širšom meradle. Izrael sa cíti ohrozený skôr iránskou tendenciou 
dosiahnuť regionálnu hegemóniu, ktorá sa prejavuje v jeho sused-
stve najmä podporou Sýrie, etablovaním a vyzbrojením Hizballáhu 
a financovaním Hamásu. Iránska politika by mohla ohroziť pozíciu 
Izraela a poškodiť mechanizmy jeho doterajšej regionálnej arabskej 
politiky. protiizraelská politická rétorika súčasného iránskeho pre-
zidenta má v týchto súvislostiach skôr šumovú a ekonomickú úloha 
(Hudec 2007:347).

Z vyššie uvedeného náčrtu vyplýva, že je nízka pravdepodobnosť 
priameho útoku na Irán zo strany niektorého z jeho susedov. Viacerí 
z nich, najmä tí so zníženou suverenitou a niektoré arabské krajiny 
GCC, by však mohli za istých okolností poskytnúť svoje územie ako 
nástupisko alebo logistickú základňu pre útok uSA, nie však pre 
útok Izraela. Izrael by mohol vykonať prípadný útok jedine so súhla-
som (a s nutnou podporou) uSA. 

2. aké ciele by mohli byť atakované?

počiatky iránskeho jadrového programu siahajú do roku 1957 
a súvisia s programom amerického prezidenta Eisenhowera “Atómy 
za mier” (Eisenhower 1953). Na základe bilaterálnej dohody o mie-
rovom využití atómovej energie plánovali uSA investovať do využi-
tia nukleárnych technológií v iránskom zdravotníctve a mali Iránu 
zapožičať cca 6 kg nízko obohateného uránu na výskumné účely. Ne-
skôr vzniklo na teheránskej univerzite Jadrové výskumné centrum 
s 5 MW reaktorom. uSA poskytovali Iránu palivo a vybavenie, aby 
nevznikla potreba domáceho iránskeho výskumu obohacovania pa-
liva (Bruno 2008).

Dohodu o nešírení jadrových zbraní (Npt) podpísal Irán v roku 
1968 a v roku 1974 aj zabezpečovaciu (safeguard) dohodu s MAAE. 
V 70. rokoch sa do iránskeho jadrového programu zapojilo aj Fran-
cúzsko a SRN. V roku 1974 šáh založil Iránsku organizáciu jadrovej 
energie a plánoval získavať 23 GW elektrickej energie z atómových 
elektrární. Ich výstavbu a palivo mali zabezpečiť o. i. francúzsky Fra-
matome a nemecká kraftwerk union (Bruno 2008).
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Na pozastavení programu sa podpísala najmä revolúcia v roku 
1979. Ajatolláh Chomeiní bol odporcom jadrových technológií. 
Francúzsku bola vypovedaná dohoda na výstavbu dvoch pWR reak-
torov v Darchovine (karune) a Nemecku projekt dvoch reaktorov 
v Bušehri (1979). Izraelské zbombardovanie Osiraku v júni 1981 
navyše eliminovalo aj iránske obavy z irackého jadrového ohroze-
nia15. 

Iránsky záujem o jadrový program sa obnovil v polovici 80. rokov, 
praktické kroky však boli podniknuté až po smrti ajatolláha Chome-
iního (1989). Jeho nástupca, ajatolláh Chameneí, mal na nukleárnu 
problematiku odlišný pohľad a rozhodol o obnovení projektu. In-
formácie o údajnom tajnom irackom jadrovom vojenskom progra-
me (z 1991) a silnejúce aktivity uSA v regióne údajne tiež prispeli 
k zintenzívneniu iránskeho záujmu o atóm. Rusko podpísalo v roku 
1995 s Iránom dohodu ( Jasinski 2003) o dokončení a palivovom 
zásobovaní (bývalého nemeckého) projektu dvoch 950 MW tlako-
vých ľahkovodných reaktorov v Bušehri16. Irán by chcel dokončiť aj 
(pôvodne francúzsky) projekt elektrárne v chúzestánskom Darcho-
vine. tamojší 360 MW reaktor by mal byť spustený do roku 2016 
(MehrNews 2007).

A. Borudžerdí, predseda iránskej Rady národnej bezpečnosti 
a Výboru pre zahraničnú politiku, oznámil v decembri 2007 plán 
krajiny produkovať do roku 2020 elektrickú energiu v objeme 20 
GW po výstavbe 20 jadrových reaktorov – každého s kapacitou 1 
GW. prezentoval tiež zámer Iránu vyhlásiť medzinárodný tender na 
19 jadrových elektrární (MehrNews 2007). pre zabezpečenie domá-
cich dodávok jadrového paliva Irán vybudoval širokú sieť uránových 
baní17, obohacovacích zariadení, konverzných miest a výskumných 
reaktorov18. 

V Isfaháne sa spracováva uránová ruda do troch foriem: na plyn-
ný hexafluorid (uF6 – do centrifúg), na kysličník uránatý (uO2 
– palivo do reaktorov) a na kovový urán (používaný aj do bômb). 
Obohacovanie uránu v Natanze bolo po krátkom intermezze obno-
vené v júli 2004 a v septembri 2007 tu malo byť inštalovaných 3 000 
centrifúg. Ich technológia môže, podľa názoru niektorých členov 
BR OSN, obohatiť iránsky urán aj na vyššiu úroveň19, využiteľnú pre 
vojenské účely. V roku 2002 bolo satelitmi objavené zariadenie na 
ťažkú vodu pri Araku20 (Sultanabáde). Ťažká voda sa používa na tl-
menie štiepnej reakcie v istých typoch reaktorov, alebo pri produkcii 
plutónia.

Hlavné strediská iránskeho jadrového výskumu sa nachádzajú 
v Isfaháne (Centrum jadrovej technológie je považované za cen-

15 Prvé (neúspešné) bombardo-
vanie v septembri 1980 usku-
točnil Irán, údajne na izraelskú 
výzvu. Viac pozri http://www.
fas. org/nuke/guide/iraq/faci-
lity/osiraq.htm, 1. 11. 2008.

16 Počas predchádzajúceho 
tlaku medzinárodného spo-
ločenstva na Irán Rusko po-
zastavilo dodávky paliva pre 
Bušehr. V decembri 2007 však 
obnovilo prísun obohateného 
uránu. Podľa plánov by mal 
byť jeden z reaktorov spuste-
ný už v roku 2008. Viac pozri 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/
middle_east/4617398.stm, 1. 
11. 2008.

17 Najvýznamnejšie bane sú 
v Saghande a v Jazde.

18 Bonab, Ramsar, Tehe-
rán. Viac pozri http://news.
bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/4617398.stm, 1. 11. 
2008.

19 Prírodný urán obsahuje 
0,7 % izotopu U235. Ľah-
kovodné reaktory spravidla 
používajú urán obohatený na 
3-5 % (LEU). Vysoko obohatený 
urán (HEU) má koncentráciu 
nad 20 % a urán používaný 
pre vojenské účely cez 90 %. 
Podľa MAAE je Irán schopný 
dosiahnuť obohatenie na 4,7 % 
(Bruno 2008).

20 Pozri http://www.global-
security.org/wmd/world/
iran/arak-imagery2.htm, 1. 11. 
2008.
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trum zbrojného programu), natanze (pakistanské centrifúgy obo-
hacovacieho zariadenia) a araku. Jadrová elektráreň v Bušehri by 
mala byť v štádiu pred dokončením. Dá sa predpokladať, že tieto 
štyri lokality by patrili k primárnym cieľom prípadnej silovej sna-
hy o elimináciu iránskeho jadrového programu. Zariadení, ktoré by 
mohli byť identifikované ako sekundárne ciele, je však oveľa viac21 
(napr. Bonab, Ramsar, teherán, Saghand či Jazd) a niektoré môžu 
byť ešte utajené (Al-Siyassa 29. 7. 2008). pre efektívnu a nezvratnú 
zmenu v iránskom jadrovom programe by nemuselo byť zničenie 
primárnych cieľov dostatočné.

3. ako by mohlo byť použitie sily ospravedlnené 
v medzinárodnom spoločenstve?

V zmysle Npt majú jej signatári neodňateľné právo produkovať 
jadrové palivo na výrobu elektrickej energie, či už obohacovaním 
uránu alebo separovaním plutónia. Irán čelí obvineniam, že nedodr-
žiava Npt a pracuje na technológii a produkcii štiepneho materiálu 
na výrobu atómových zbraní. podľa uSA nastolili najmä odhalenia 
zariadení v Araku a Natanze vážne pochybnosti o povahe iránskych 
zámerov. 

Inšpektori MAAE však doteraz nenašli konkrétne dôkazy spá-
jajúce iránsky jadrový program s vývojom zbraní. Ich správy skôr 
uvádzajú, že Irán si dostatočne neplní povinnosti vyplývajúce zo za-
bezpečovacej dohody Npt – napr. neposkytol konštrukčné detaily 
nových zariadení a nenahlásil spracovaný a dovezený urán. Niekto-
ré nedeklarované dodávky sú až z roku 1991. Irán po vydaní správy 
z roku 2003 dočasne pozastavil obohacovanie uránu, podpísal do-
datkový protokol Npt a začal rokovania s EÚ. tie neboli úspešné, 
preto Irán oznámil obnovenie konverzie uránu v Isfaháne. pokračuje 
aj výstavba v Natanze. 

V septembri 2005 konštatovala Rada guvernérov MAAE ne-
dostatok dôvery vo výlučne mierové účely iránskeho atómového 
programu. Neskôr postúpila kauzu BR OSN, ktorá v decembri 2006 
prijala rezolúciu 1737 (prvú z troch) zameranú proti pokračujúce-
mu iránskeho obohacovanie uránu. 

Národné spravodajské vyhodnotenie (National Intelligence Esti-
mate – NIE) uSA konštatovalo v novembri 2007, že Irán pravdepodob-
ne zastavil svoj atómový zbrojný program na jeseň 2003, no ponechal 
si otvorenú možnosť rozvíjať jadrové zbrane v budúcnosti. podľa NIE 
môže Irán vyprodukovať dostatok HEu pre vojenské účely najskôr 
koncom roka 2009, pravdepodobnejšie však v období 2010-2015. 

21 Staršie správy uvádzajú 
až 200 cieľov, vytipovaných 
zo strany USA – viď (Hudec 
2007:354). 
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Ďalšie rezolúcie (z marca 2007 a 2008) zaviedli finančné a ces-
tovné sankcie voči niektorým iránskym občanom a spoločnostiam. 
V júni 2008 zaviedla aj EÚ sankcie, ktoré zmrazujú prostriedky fy-
zických a právnických osôb obchodujúcich s najväčšou iránskou 
finančnou inštitúciou, Bank Melli. uSA praktikujú jednostranné 
sankcie voči Iránu už takmer 30 rokov. Majú však rôzne výnimky 
a preto mohol mať bilaterálny obchod v roku 2007 celkový objem 
cca 317,8 mil. uSD22.

Iránsky jadrový program nemusí byť kvôli sabotážam, dezinfor-
máciám a výpadkom v dodávkach taký pokročilý, ako sa v médiách 
predpokladá. prinášané informácie bývajú rôzne interpretované 
(turner 2008). Okrem nedeklarovaných dodávok a množstiev urá-
nu je jedným z hlavných dôvodov podozrievania Iránu z utajované-
ho zbrojného programu simultánny rozvoj uránovej (obohacova-
nie na odstredivkách) aj plutóniovej (v ťažkovodných reaktoroch) 
technológie. paralelné používanie oboch postupov je považované 
za podozrivo zbytočné a drahé. podozrievanie Iránu je však staršie-
ho dáta. už NIE uSA z roku 1974 malo vyjadriť obavy z možného 
iránskeho vojenského programu, inšpirovaného indickými úspech-
mi (Bruno 2008).

podľa doterajšieho stavu informácií nie je podozrenie voči Iránu 
jednoznačne dokázané. Niektoré používané argumenty, dokazu-
júce tajný vojenský element iránskeho jadrového programu, majú 
stigmu „irackej pravdy“. použitie sily preto zatiaľ nemá medzinárod-
nú legitimitu a bolo by skôr spájané s istou obdobou Great Game 
(Andreeva 2007). 

4. aké silové prostriedky by mohli byť nasadené?

V iránskych ozbrojených silách23 slúži asi 465 000 osôb, vrátane 
350 000 vojakov pozemného vojska. Do 100 000 príslušníkov letec-
tva disponuje cca 280 bojovými lietadlami, z ktorých je akcieschop-
ných maximálne 80 %. Sila vojenského námorníctva sa odhaduje na 
asi 15 000 príslušníkov. Okrem ozbrojených síl by krajina disponova-
la v potenciálnom konflikte Revolučnými gardami (IRG – 125 000 
príslušníkov) a milíciami Basidž24. Odhad stavu milícií variuje me-
dzi 400 000 až 12,5 mil. dobrovoľníkov, z ktorých je asi tretina žien. 
Na vojenské výdavky Irán vynakladá okolo 2,5 % HDp25.

Napriek iránskym deklaráciám (určeným skôr na domáce pou-
žitie), podľa ktorých sa Západ neodváži zaútočiť, bol po inštrukcii 
ajatolláha Chameneího pripravený plán pasívnej obrany. Je založený 
na spolupráci Rád pasívnej obrany a milícií Basidž. Rady sú pod prá-

22 USA mali negatívne saldo vo 
výške 28,4 mil. USD. Obchod 
za 5 mesiacov roku 2008 za-
znamenal pokles – objem bol 
110,4 mil. USD a saldo pozitív-
ne, 4,2 mil. USD (U.S. Census 
Bureau 2008).

23 Pozri http://www.globalse-
curity.org/military/world/iran/
index.html, 1. 11. 2008.

24 Niruje Moghavemat Basidž 
– pozri http://www.globalse-
curity.org/intell/world/iran/
basij.htm, 1. 11. 2008.

25 Pozri napr. CIA World 
Factbook: https://www.cia.
gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ir.html#-
Military, 1. 11. 2008.
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vomocou guvernérov provincií a Revolučných gárd. Doktrína pa-
sívnej obrany bola formulovaná popri obrannej doktríne založenej 
na preventívnom útoku, raketách s dlhým doletom a partizánskom 
boji (Mansharof – Savyon 2008).. Na obrannú doktrínu mala znač-
ný vplyv okupácia Iraku. V rámci štvorstupňovej generačnej škály 
vojen Irán zaraďuje tento akt do tretej generácie26. 

Vo vojne štvrtej generácie Irán predpokladá použitie iba inte-
ligentných a navádzaných bômb. Očakáva, že prípadný útok by 
bol vedený zo strany uSA a/alebo Izraela. predpokladá najmä 
útok z diaľky – taktiku použitú Izraelom v roku 2006 v Libanone. 
Hlavnú hrozbu očakáva z mora alebo zo vzduchu (Mansharof – 
Savyon 2008). 

Vývoj by tiež závisel na tom, či by úder na Iránu bol jednorazovou 
alebo dlhodobou (leteckou) kampaňou s cieľom zničiť nielen jadro-
vé zariadenia, ale aj infraštruktúru a vojenskú moc krajiny. konflikt 
by bol za každých okolností asymetrický. V novembri 2006 pripra-
vili uSA plán zahrnujúci útoky na špecifické ciele v Iráne. Ajatolláh 
Chameneí verejne naznačil, že plán pozná a signalizoval uSA, že 
v prípade útoku nemôžu očakávať jednoduché odpútanie (hit and 
run). Viacerí predstavitelia islámskej republiky deklarovali, že v prí-
pade agresie by Irán chcel vtiahnuť uSA do vojny a vyčerpávajúcim 
konfliktom ohrozovať ich záujmy na celom svete (Mansharof – Savy-
on 2008a). Na druhej strane je otázne, či by po jednorazovom útoku 
chcel Irán riskovať eskaláciu konfliktu, so všetkými ekonomickými 
dôsledkami pre režim a jeho stabilitu. 

podľa názoru hlavného veliteľa iránskych Revolučných gárd Dža-
farího sú uSA zraniteľnejšie ako Izrael. prítomnosť ich síl v regióne, 
neďaleko od Iránu, považuje za súčasť tejto zraniteľnosti. Irán však zá-
roveň priznáva, že jeho vojenské kapacity nie sú rovnocenné s uSA, 
ktoré majú vzdušnú, elektronickú a špionážnu prevahu27. Vojaci (asi 
147 000) uSA v Iraku teda nie sú vnímaní len ako rukojemníci, ale 
aj ako ohrozenie. 
A) Vzdušný útok

Na iránske jadrové zariadenia by dosiahla, s využitím momen-
tu prekvapenia, letecká operácia alebo rakety krátkeho resp. stred-
ného doletu. Izraelské útoky na iracký Osirak a sýrsku tibnu mali 
podobu koncentrovaného masívneho leteckého úderu na jeden 
cieľ. V prípade vyššie uvedených početných cieľov v Iráne by bolo 
technické a logistické zabezpečenie viacerých úderov mimoriadne 
náročné. S operáciou by boli spojené aj značné civilné straty (ve-
decký a obslužný personál zariadení, obyvateľstvo). V prípade akcie 
proti elektrárni v Bušehri či proti výskumným reaktorom by mohlo 

 

26 Takou bola aj iránsko-iracká 
vojna (1980-88) i prvá vojna 
v Zálive (1990/91), v ktorej 
bolo použitých 85 % konvenč-
nej munície a 15 % inteligent-
ných bômb. V roku 2003 bolo 
podľa Iránu použitých 15 % 
konvenčnej munície a 85 % in-
teligentných bômb.

27 Iránsky výrok prekvapujúco 
neuvádza námornú prevahu.
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dôjsť k úniku rádioaktivity. Elektráreň Bušehr sa nachádza pri po-
breží Zálivu, oblasť je od vnútrozemia Iránu oddelená pohorím 
Zagros. podľa poveternostných podmienok by rádioaktívny mrak 
mohol zasiahnuť aj susedné krajiny28. Výskumné reaktory v Bonabe 
a Ramsari sa nachádzajú v dosahu vodných zdrojov. Obzvlášť kon-
taminácia kaspického jazera/mora by mohla mať veľmi negatívne 
dôsledky. V prípade leteckého útoku Izraela je nevyhnutný tichý 
súhlas, logistická podpora (Armtown.com 2008) a posilnenie iz-
raelskej obrany zo strany uSA29. Bez garancií uSA by si Izrael len 
ťažko mohol dovoliť vyslať na akciu niekoľko desiatok lietadiel. Lo-
gisticky reálnejšie by bolo nasadenie rakiet, pričom ich výsledok by 
do značnej miery závisel od stavu a typu výzbroje iránskej protira-
ketovej obrany zakúpenej v Rusku. 
B) Námorný útok

Do úvahy by prichádzal v kombinácii so vzdušným úderom či 
pozemnou inváziou. Najcitlivejšia na jeho nasadenie by mohla byť 
elektráreň v Bušehri, kde je zároveň významná námorná základňa. 
Je nepravdepodobné, že by iránske námorníctvo dokázalo dlhodo-
bejšie odolávať v prípade útoku uS Navy. Aj v tejto oblasti by sa pre-
to dala očakávať skôr asymetrická taktika iránskeho odporu – míny 
a rýchle člny s raketami, ktoré by dokázali podplávať nepriateľské 
radary a prípadne sa zameriavať aj na obchodné loďstvo v okolí Hor-
muzského prielivu. 
C) Pozemný útok

Iránska strana deklarovala, že pripravuje 320 000 hrobov pre ne-
priateľských vojakov, ktorí by mohli zahynúť pri útoku na Irán (press 
tV 2008). Nezodpovedá to síce propagandistickým vyhláseniam 
o strachu Západu z útoku na Irán, na druhej strane by to mohlo indi-
kovať, že režim počíta aj s eventualitou vylodenia, masívneho letec-
kého výsadku či s iným druhom pozemného útoku. 
D) Sabotáže

Okrem Bonabu a Bušehru, ktoré sa nachádzajú v oblasti s azer-
ským, resp. arabským etnikom, sa gros iránskych jadrových zaria-
dení nachádza v oblastiach s perzskou populáciou. Sabotáže či 
útoky etnických menšín na jadrové zariadenia sú tak menej prav-
depodobné, aj vzhľadom na možné zamorenie priľahlého územia 
rádioaktivitou. Operácie špeciálnych jednotiek útočníkov sa vylú-
čiť nedajú.
E) Kombinácia útokov

prichádzala by do úvahy skôr v prípade operácie zo strany uSA. 
Izrael by mohol nasadiť kombináciu vzdušných, námorných a špeci-
álnych síl iba s podporou uSA.

28 Vedúci činitelia arabských 
štátov formálne odmietajú silovú 
operáciu proti iránskemu jadro-
vému programu. Nedá sa však 
predpokladať, že by okrem 
protestných vyhlásení v prípa-
de realizácie takejto operácie 
podnikli ďalšie kroky. Dostali by 
sa však pod enormný tlak verej-
nej mienky, pokiaľ by mal útok 
následky pre ich obyvateľstvo 
resp. arabskú menšinu v Iráne 
(Hudec 2007:353). 

29 USA plánují postavit protira-
ketový radar v Izraeli (ČTK 30. 
7. 2008)
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Možné načasovanie útoku – pre a proti
V roku 2008 považoval hlavný veliteľ iránskych Revolučných 

gárd Džafarí možnosť útoku uSA na Irán za vysokú. považuje sa však 
za značne nepravdepodobné, že by uSA zvolili možnosť zasiahnuť 
v Iráne pred prezidentskými voľbami. tie sa skončia 4. 11. 2008. 
priestor na vojenskú operáciu by mohol byť do 20. 1. 2009, kedy 
bude inaugurovaný nový prezident, nech už ním bude ktokoľvek. 

V snahe predísť prekvapeniu predpokladajú Izraelčania vývoj 
iránskeho jadrového programu v najpesimistickejšom časovom 
pláne. prejudikujú preto, že by Iránci mohli začať obohacovať urán 
na vojenské účely už na prelome rokov 2008/2009. Ak by chceli 
takýto vývoj eliminovať či aspoň oddialiť, mohli by chcieť zakročiť 
ešte predtým, ako Irán rozmiestni nové ruské protilietadlové rake-
ty SAM-20. Ich dodávka sa má očakávať v septembri 2008. Ako už 
bolo uvedené, aby Izraelčania mohli zaútočiť, potrebovali by tichý 
súhlas, resp. podporu uSA. Museli by letieť cez Irak alebo Arabský 
polostrov, potrebovali by za letu tankovať a asi by chceli mať v oblasti 
vrtuľníky na záchranu zostrelených pilotov.

podľa niektorých názorov však k súhlasu uSA nedôjde. V uSA sa 
ozývajú hlasy proti útoku nielen kvôli voľbám. podľa admirála Mul-
lena by prípadný izraelský útok otvoril pre uSA tretí front v dobe, 
keď majú ich jednotky podstav v Iraku a v Afganistane30. Útok by 
údajne nevyhovoval ani Ministerstvu obrany uSA, pretože by znovu 
rozjatril situáciu v Iraku, ktorú sa podarilo relatívne upokojiť.

Okrem toho vzťahy uSA a Iránu nie sú údajne až také nepriateľ-
ské ako hlásajú médiá. Hoci si obe krajiny vymieňajú ostré formu-
lácie, v tichosti pracujú na zlepšení. Očakáva sa, že by uSA mohli 
v Iráne otvoriť svoju záujmovú sekciu. k diplomatickej prítomnosti 
uSA v Iráne nemá výhrady ani prezident Ahmadínedžád. Zároveň 
sa žiada dodať, že by bolo značne neobvyklé, aby odchádzajúci pre-
zident uSA v posledných mesiacoch úradovania vykonal akcie s fa-
tálnym dopadom na vládu prichádzajúceho prezidenta.

5. aké by boli dôsledky použitia sily?

V prípade platnosti pesimistickejšieho scenára Irán zdôrazňuje 
svoju veľmi rýchlu, zničujúcu a neočakávanú reakciu na útok. Okrem 
cieľov v dosahu svojich raketových kapacít Irán predpokladá aj zásah 
vzdialených záujmov útočníka:
•	Veliteľ	leteckých	síl	IRG	Salámí	uviedol,	že	stovky	a	tisíce	rakiet	sú	

pripravené na vystrelenie na preddefinované ciele. Sľúbil „tisícky 
striel, ktoré spália US lode“ (Black 2008).

30 Zároveň by však mohol 
vytvoriť kompaktnú operačnú 
oblasť, ktorá by sa dala prefor-
mulovať na jeden front. 
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•	 Širází,	zástupca	ajatolláha	Chameneího	v	námorných	jednotkách	
IRG zasa uviedol, že v prípade útoku na Irán sa stanú prvými terč-
mi zničujúcej odpovede tel Aviv a vojnové lode uSA v Zálive 
(Black 2008).

•	USA	majú	v	regióne	70	základní	a	400	000	vojakov.	M.	Zulnúr,	zá-
stupca ajatolláha Chameneího v IRG vyhlásil, že v prípade ozbro-
jeného aktu uSA alebo Izraela udrú iránske ozbrojené sily na stred 
Izraela a na 32 základní uSA v regióne (vrátane Iraku a Afganista-
nu).

•	Niektorí	analytici	predpokladajú	aj	možnosť	 iránskeho	úderu	na	
jednotky Veľkej Británie a NAtO v Iraku a Afganistane (Chos-
sudovsky 2007). Domnievame sa však, že by takáto eventualita 
mohla nastať až v prípadnom štvrtom kroku31.

•	 S	ohľadom	na	dĺžku	iránskeho	pobrežia	sú	široké	možnosti	vojen-
ských útokov Iránu na dôležitých námorných cestách. podľa irán-
skych deklarácií bude poškodený nielen útočník, ale aj všetci jeho 
pomocníci.

•	Celé	územie	Izraela	by	sa	mohlo	stať	nebezpečným.	Izraelu	chýba	
strategická hĺbka.

•	 Je	 vysoko	 pravdepodobné	 otvorenie	 protiizraelského	 frontu	 na	
juhu Libanonu.

•	 Izrael	by	mohli	postihnúť	aj	útoky	z	islámskeho	nešíitskeho	sveta	
– napr. od Hamásu z Gazy. 

•	 Irán	by	mohol	zasadiť	údery	proti	Izraelu	aj	mimo	jeho	územia.
•	Náčelník	štábu	ozbrojených	síl	Iránu	Firuzabádí	vyhlásil,	že	v	prí-

pade útoku na Irán neprejde Hormuzskou úžinou ani jedna loď32. 
•	Dôsledkom	 by	 bol	 pokles	 exportu	 ropy	 zo	 Zálivu,	 resp.	 ropný	

šok. Odhaduje sa, že cena ropy by mohla krátkodobo dosiahnuť 
cca 300 uSD za barel, ďalší vývoj by závisel od „úspešnosti“ Iránu 
v Hormuzskom prielive.

•	Na	 druhej	 strane	 sa	 Irán	 snaží	 istiť	 bezpečnosť	 svojich	 energe-
tických inštalácií budovaním spoločných projektov (ropovodov 
a plynovodov) so susednými krajinami. 

•	Cieľom	odvetného,	resp.	preventívneho	útoku	by	sa	mohli	stať	aj	
ropné a plynové polia v Azerbajdžane (Chossudovsky 2007, Fer-
ghana.ru 2008), ale tiež asi až vo štvrtom kroku33. 

•	Kaspický	región	by	v	prípade	konfliktu	mohol	skĺznuť	do	turbu-
lencií ohrozujúcich aj európsky projekt Nabucco34.

•	 Postavenie	Iránu	silnie	aj	na	sunnitskej	islámskej	ulici.	Islámski	ra-
dikáli by mohli propagandisticky interpretovať útok na Irán ako 
ďalší útok na celý islámsky svet, s dôsledkom pre vzrast počtu tero-
ristických útokov.

31 1. útok USA proti Iránu, 2. 
odveta proti USA, 3. odveta 
USA a spojencov v NATO proti 
Iránu, 4. totálna vojna zo strany 
Iránu (?).

32 Iránsky veľvyslanec v Kuvaj-
te Džannatí povedal, že uzav-
retie Hormuzskej úžiny by bolo 
posledným opatrením Iránu.

33 Ten by asi atakoval aj zálož-
né riešenia – ropovody cez KSA 
a ďalšie štáty by mohli dovtedy 
prepravovať cca 50-60 % ropy, 
ktorá sa vozí tankermi. 

34 Pozri http://www.nabucco-
pipeline.com/.
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•	Nestabilita	v	Iráne	by	mohla	mať	negatívny	dopad	na	jednoduch-
šie šírenie drog z Afganistanu do Európy.

Implikácie pre Slovensko

Zostáva otázkou, či uSA ako slovenský spojenec v NAtO vy-
hodnotia ako nebezpečnejšie regionálne presadzovanie „šíitsko-
chomejníovských“ alebo „wahábisticko-al-kaídovských“ filozofií, aj 
s ohľadom na rastúcu ruskú rolu v regióne.

Bude tiež vecou výkladu, pokiaľ by uSA logisticky podporili útok 
tretej strany, či by mohli byť za týchto okolností jednoznačne označe-
né za agresora z hľadiska medzinárodného práva. Ak by Irán po pozi-
tívnom výklade napadol v odvete vojenské inštalácie uSA v regióne, 
mohla by sa na prípadnú reakciu uSA (v prípade iného právneho vý-
kladu) vzťahovať aj spoluúčasť NAtO podľa čl. 5 Washingtonskej do-
hody35, s možnými spojeneckými povinnosťami Ozbrojených síl SR.
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abstract: CIVIL-mILITarY CooPERATIon: WHY ComPrEHEnSIVE aPProaCH?
The recent experience shows that a long-term sustainable success of the mission in Afghanistan (seen 
as a certain level of internal stability of the country) is conditioned by the ability of international com-
munity	to	enable	improvement	of	a	quality	of	life	of	its	civilian	population.	To	move	forward,	NATO	
and	other	international	players	should	put	more	stress	on	quality	rather	than	quantity	of	implemented	
activities. A critical evaluation of the real impact and results of various models of pRt is needed, as 
well as elaboration of common principles of work. More precise coordination and cooperation mecha-
nisms between pRts and civilian organizations, referred often as „a comprehensive approach“, should 
focus on achieving the best possible results. NAtO armies, including SR, have to adapt their staff 
training curricula to new CIMIC tasks they are expected to perform in the field, regardless of their 
professional specialization. 

Keywords
civil-military cooperation, provincial reconstruction team, need assessment, impact evaluation, official 
development aid, coordination of civilian and military activities, interdepartmental cooperation, com-
prehensive approach, coherent policy, communication with civilian population, professional training
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CIVILno-VoJEnSKá 
SPoLUPráCa: PrEČo 
KomPLEXnÝ PrÍSTUP?

Úvod

Operácia v Afganistane je mnohými považovaná za „skúšku 
dospelosti“ nielen pre NAtO, ale aj pre širšie ponímané „severo-
atlantické spoločenstvo“. V súčasnosti je už všetkým zúčastneným 
jasné, že dlhodobý úspech danej operácie závisí predovšetkým od 
zmeny kvality života civilného obyvateľstva. Afganistan ako krajina 
s obrovskou rozlohou, geografickou a etnickou diverzitou, a extrém-
ne vysokým stupňom materiálnej a sociálnej devastácie, vyžaduje 
komplexný a vysoko profesionálny prístup, ak očakávame pozitívny 
výsledok – vnútorne stabilizovaný štát s predvídateľnou politikou. 
Skúška spočíva v schopnosti uskutočniť sériu koordinovaných dlho-
dobých aktivít smerujúcich k tomuto želanému výsledku. Na rozdiel 
od Bosny či kosova – malých krajín vo vnútri Európy – Afganistan 
vyžaduje viac zdrojov, ale aj prepracovanejšie politiky a postupy, ako 
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sa dopracovať k udržateľnej zmene. Aspekty civilno-vojenskej spo-
lupráce (CIMIC) sa preto dostávajú čoraz viac do popredia v dis-
kusiách nielen na najvyššej medzinárodnej úrovni,1 ale taktiež na 
úrovni jednotlivých štátov vrátane SR, či už v rámci medzirezort-
nej komunikácie, alebo, v neposlednom rade, vo verejnej diskusii. 
Výzvy, ktoré prináša pôsobenie v Afganistane, sa však môžu stať 
dobrým odrazovým mostíkom pre systémové zmeny v organizovaní 
medzinárodných stabilizačných vojenských operácií i civilných akti-
vít v budúcnosti.

CIMIC je tu chápaná vo svojom širokom význame, teda nie-
len ako pomenovanie určitej špecializovanej vojenskej jednotky či 
koordinačnej inštitúcie v rámci velenia ISAF, ale ako všetky formy 
spolupráce medzi vojenskými jednotkami a civilnými organizáciami 
pri plnení zadaní v oblasti stabilizácie a rekonštrukcie. Medzi civilné 
organizácie zahŕňa medzinárodné inštitúcie2, štátne rozvojové agen-
túry krajín ISAF3, medzinárodné, zahraničné, i afganské mimovlád-
ne organizácie4, a čo je veľmi dôležité, spoluprácu s predstaviteľmi 
afganskej vlády, ako aj s miestnym civilným obyvateľstvom.

Nasledujúca kapitola sa pokúša zhrnúť doterajšie skúsenosti 
z oblasti CIMIC v Afganistane, poukázať na konkrétne nedostatky 
a navrhnúť cesty k zlepšeniu. Autorka v analýze využíva teoretické 
podklady, ako aj vlastnú praktickú skúsenosť z práce v Afganistane.

Kvantita a kvalita, problém zodpovednosti

Závažným nedostatkom diskusií o pokračovaní aktivít vojenských 
i civilných aktérov v Afganistane ako aj o perspektívach ich spoluprá-
ce, je sústredenie tejto diskusie prevažne na jej kvantitatívny aspekt, 
a to vojenskej prítomnosti (počty nasadených príslušníkov ozbro-
jených síl) aj hospodárskej pomoci (množstvo preinvestovaných fi-
nančných prostriedkov).5 Ako už bolo zdôraznené v minuloročnej 
panoráme (Fialová 2007:320), naďalej chýba pravdivá a objektívna 
sebareflexia a evaluácia dopadu vojenských a civilných aktivít. Ako 
príklad možno uviesť pRt (provinčné rekonštrukčné tímy), ktoré 
sú inštitucionalizáciou stabilizačnej činnosti ISAF, a jedným z ich 
hlavných zadaní je práve CIMIC (vo vyššie zadefinovanom širokom 
ponímaní). Napriek rôznym snahám o koordináciu a spoluprácu na 
vojenskej úrovni (napríklad formou RC (Regional Commands)6, 
ktoré sú skôr byrokratickými inštitúciami produkujúcimi správy 
a štatistiky ako reálnymi koordinátormi činnosti), naďalej zostáva 
pravdou, že neexistuje spoločný model pRt, v zmysle jednotných 
základných pravidiel pôsobenia (vnútorná štruktúra, vzťah civilnej 

1 Pozri napríklad deklaráciu 
hláv štátov prispievajúcich 
k ISAF (ISAF’s Strategic Vision) 
na summite NATO v Bukurešti 
v apríli 2008 (NATO 2008a), 
ktorá ako jednu zo štyroch 
základných priorít uvádza 
„komplexný prístup medziná-
rodného spoločenstva spájajú-
ci civilné i vojenské snaženie“ 
(a comprehensive approach 
by the international community, 
bringing together civilian and 
military efforts).

2 Európska komisia, UNAMA, 
UNDP, UNODC, atď. 

3 USAID, CIDA, GTZ, Slovak 
Aid, atď.

4 Medzinárodný červený kríž, 
German Agro Action, Aga 
Khan Foundation, atď.

5 Pozri napr. materiál ISAF pri-
pravený k summitu NATO v Bu-
kurešti, Progress in Afghanistan 
(NATO 2008b), ktorý je plný 
čísel. Uvádza napríklad nárast 
počtu jednotiek od r. 2003 
do súčasnosti ako ultimatívny 
úspech. Nezaoberá sa podrob-
ne tým, čo jednotlivé PRT robia, 
ani tým, či úroveň stabilizácie 
niektorých regiónov nedovo-
ľuje odsun časti jednotiek do 
tých provincií, ktoré ich potre-
bujú viac. V oblasti rekonštruk-
cie daný materiál napríklad 
uvádza, že 80 % populácie 
v Afganistane má dnes prístup 
k zdravotníckej starostlivosti 
(Progress 2008:14). Každý, 
kto strávil v krajine prácou v te-
réne čo i len niekoľko týždňov, 
môže potvrdiť, že toto číslo je 
niekoľkonásobne nadsadené. 
Správa neuvádza, na základe 
akých údajov autori k nemu 
prišli – možno si len domýšľať, 
že ide o počet postavených 
nemocníc či kliník v pomere 
k počtom obyvateľov jednotli-
vých provincií. Toto dramatické 
zjednodušenie nezohľadňuje 
objektívne fakty, že v hornatom 
teréne krajiny je aj v relatívne 
rozvinutých provinciách množ-
stvo dedín, z ktorých po celý 
rok, a najmä v zimných mesia-
coch, nie je možné dopraviť sa 
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a vojenskej zložky vo vnútri pRt, základné vykonávané zadania, 
princípy politiky vo vzťahu k miestnym predstaviteľom afganskej 
vlády, typy realizovaných a podporovaných rekonštrukčných úloh, 
politika voči civilným aktérom pôsobiacim v tej istej geografickej 
oblasti, atď.) (perito 2007:sekcia pRt Operations Reflect Locales7). 
každá vedúca krajina si vytvára vlastný model podľa svojich zahra-
ničnopolitických priorít, tradícií, výšky rozpočtu, ako aj legislatív-
nych pravidiel. tieto modely sa často od seba úplne diametrálne líšia 
(Fialová 2007:313-315). Hoci pRt fungujú v Afganistane už od r. 
2002, doteraz nebola urobená objektívna nezávislá štúdia hodnotia-
ca efektivitu rôznych modelov pRt8. Objektívne zmeranie všetkých 
týchto parametrov a vypracovanie odporúčaní pre všetky súčasné 
i budúce vedúce krajiny by pomohlo zefektívniť činnosť pRt, ako 
aj ušetriť nemalé finančné prostriedky členských krajín. Nejde len 
o zdvorilé iniciatívy typu „lessons learned“ či „good practices“, ale 
o kritické zhodnotenie dopadov a výsledkov činnosti, so zohľad-
nením špecifických potrieb konkrétnych provincií, v ktorých pRt 
pôsobia ( Jacobsen 2005:31). početnosť vojenskej prítomnosti ne-
môže byť meradlom úspechu, ako dokazuje príklad nemeckých pRt 
na severovýchode krajiny (Fialová 2007:316-319). Ak tieto jednot-
ky nie sú schopné plniť zadania misie ISAF, ich prítomnosť nielen 
neprináša žiadnu pridanú hodnotu, ale naopak, prekáža v napĺňaní 
tejto misie. preto je nevyhnutné sústrediť sa na to, aký je výsledný 
dopad pôsobenia pRt rôznych krajín vzhľadom k cene (politickej 
i finančnej) každého nasadeného vojaka. Následne by bolo vhodné 
zamyslieť sa nad tým, či namiesto plošných apelov na zväčšenie ro-
bustnosti vojenskej prítomnosti nehovoriť radšej priamo o redukcii 
a zároveň o presunoch vojenských síl v súlade s meniacou sa situá-
ciou a potrebami krajiny.

Vyzdvihovaním kvantity na úkor kvality trpí aj štátna a medzi-
národná rozvojová pomoc. Úspech sa v správach o činnosti, ako aj 
v politických deklaráciách, meria takmer výlučne množstvom pre-
investovaných peňazí. Chýba však objektívna a kritická evaluácia 
reálneho dlhodobého úžitku, ktorý tieto peniaze priniesli. Nie je to 
však nový problém. tento jav sprevádza rozvojovú pomoc už desiat-
ky rokov a bol už aj teoreticky popísaný. (Easterly 2006:15-16) Za 
základnú príčinu víťazstva kvantity nad kvalitou ako meradla hodno-
tenia úspechu sa považuje ťažisko zodpovednosti decision makerov 
(a to platí tak pre vojenskú, ako pre rozvojovú stránku medzinárod-
nej pomoci). Jednoducho povedané, tí, čo rozhodujú o prostried-
koch a charaktere rozvojovej pomoci, nie sú za svoje rozhodnutia 
zodpovední pred jej adresátmi (teda miestnymi občanmi), ale pred 

do najbližšej kliniky. V mnohých 
provinciách množstvo novopos-
tavených nemocníc zíva prázd-
notou, chýba v nich zariadenie, 
lieky, prístroje, a najmä lekári 
a kvalifikovaný zdravotnícky 
personál. Je síce pravda, že 
situácia v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti sa oproti obdobiu 
vlády Talibanu výrazne zlepši-
la, ale vyjadrovať sa v takýchto 
číslach by sa nikto, kto má úctu 
k faktom, nemal odvážiť. 

6 Pozri domovskú stránku ISAF 
(2008): „Regionálne veliteľstvá 
koordinujú všetky civilno-vojen-
ské aktivity realizované vojen-
ským prvkom PRT v ich oblasti 
pôsobnosti.“ 

7 Nestránkovaný internetový 
zdroj.

8 Som trochu skeptický k tomu, 
či je možné takúto objektívnu 
štúdiu urobiť. Ak odhliadneme 
od problému, kto by mal byť 
„objektívnym“ spracovateľom, 
tak si myslím, že objektívne zme-
rať ich efektivitu nie je možné. 
Aby sa tak stalo, museli by sme 
mať rovnaké kvantifikovateľné 
kritériá, všetky by museli čeliť 
rovnakým problémom a riešiť 
rovnaké úlohy. Samozrejme, 
dá sa súhlasiť s tým, že „objek-
tivizácia“ hodnotenia efektivity 
PRTs je nevyhnutná a kľúčová 
pre ich ďalšie fungovanie – 
pozn. Marian Majer. 
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donormi, občanmi vlastných krajín, vlastnými voličmi a daňovými 
poplatníkmi. tým sa ľahšie prezentujú „veľké veci“ demonštrujúce 
politickú vôľu, ale už ťažšie drobná každodenná profesionálna práca 
v teréne, ktorá neprináša bombastické štatistiky ani prelomové sprá-
vy v médiách. (Easterly 2006:44-51)

Dôraz na kvalitu je pochopiteľne veľmi ťažko politicky presadi-
teľný, nakoľko vyžaduje sebakritiku u všetkých zúčastnených a vôľu 
napraviť nedostatky. A to všetko je neľahké „ustáť“ politicky. Na dru-
hej strane však, ak k tomu NAtO a iní kľúčoví medzinárodní aktéri 
(a ich členské štáty) nepristúpia, riskujú mrhanie zdrojov s výsled-
kom neúspechu, ktorý môže mať z dlhodobého hľadiska fatálne ná-
sledky pre medzinárodnú bezpečnosť.

rozdelenie rolí, koordinácia aktivít, konzistentnosť 
politík

Ako základný problém CIMIC sa javí chýbajúce jasné rozdele-
nie rolí medzi vojenské a civilné organizácie, alebo inak povedané, 
presné zadefinovanie konkrétnych zadaní stabilizačných jednotiek 
– vojenského prvku pRt. koncepcia budovania bezpečnosti cestou 
rozvojovej pomoci má dosť zásadné trhliny spočívajúce práve v jej 
nedôslednosti, ktorá sa výrazne prejavuje v teréne. Je nevyhnutné 
presne zadefinovať aké typy rekonštrukčných zadaní môžu pRt vy-
konávať priamo. Skúsenosť totiž už jasne ukázala, že armáda nemôže 
robiť klasickú rozvojovú pomoc. Bráni jej v tom jej vlastné posta-
venie „ozbrojených mužov a žien v uniforme“ ako aj systém rotácie 
kádrov, čo znemožňuje kvalitné zhodnotenie potrieb, zohľadnenie 
dlhodobého plánovania, dôkladné spoznanie miestnych aktérov, 
apod. Je však jasné, že v menej rozvinutých provinciách so zložitou 
bezpečnostnou situáciou je namieste, aby pRt vykonávali rekon-
štrukčné zadania spĺňajúce presne stanovené kritériá. Môžu to byť 
napríklad súrne zadania (most, ktorý jediný spája obec s vonkajším 
svetom, nutné krízové opravy hlavnej cesty, pomoc pri odstraňovaní 
následkov živelných pohrôm, krátkodobé akútne humanitárne akti-
vity), ktoré z nejakých príčin nemôžu realizovať civilné organizácie, 
prípadne na to potrebujú pomoc armády (Holt et al. 2006:40-41). 
Rekonštrukčné projekty však nemôžu byť ťažiskom činnosti vojen-
ských tímov (Matlary 2008:142). Armáda má plniť predovšetkým 
tie úlohy, na ktoré je primárne určená, a ktoré sú spojené s udržiava-
ním bezpečnosti. I keď nejde o bojové jednotky, je absurdné snažiť 
sa urobiť z príslušníkov pRt „matky terezy v uniforme“. Sledovanie 
aktuálnych politických diskusií by mohlo navodiť otázku, či snaha 
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o „posilnenie civilného elementu“ pRt neskrýva náhodou rozpaky 
mnohých štátov z toho, že obmedzenia vyplývajúce z vnútorných 
pravidiel bezpečnosti vlastných nasadených vojenských jednotiek, 
ako aj z ich zahraničnej bezpečnostnej politiky v rámci EÚ9, im zne-
možňujú, alebo aspoň výrazne obmedzujú, výkon väčšiny vojen-
ských zadaní. Civilná zložka pRt, akokoľvek vplyvná a diplomaticky 
i finančne vybavená, môže len dopĺňať a vyvažovať vojenskú zložku. 
Existujú modely pRt, kde je riadenie nielen formálne, ale aj reálne 
ovplyvňované civilnými pracovníkmi (napr. britský model). to však 
nemení základný charakter pRt ako vojenskej základne. A to treba 
brať na zreteľ pri úvahách o funkciách, zadaniach, ale aj vnútornej 
bezpečnosti vojenských i civilných pracovníkov pRt.

koordinácia aktivít je leitmotívom všetkých stretnutí na najvyššej 
politickej úrovni.10 Napriek tomu však na úrovni práce v teréne stá-
le nefunguje v dostatočnom rozsahu.11 Systémovou príčinou je jav 
spomínaný vyššie, teda ťažisko zodpovednosti. Ak je každá agentúra 
či organizácia zodpovedná za svoju činnosť inému „šéfovi“, je jasné, 
že prispôsobovať sa a zosúlaďovať svoje plány a aktivity s inými je 
zložité. A je logické, že čím je organizácia formálnejšie riadená (čo 
pochopiteľne platí pre armádu), tým menej je pružná v každodennej 
praktickej činnosti. Stojí však za to opäť sa zamyslieť nad kvalitou 
koordinácie. Aká koordinácia je kľúčová? pokiaľ ide o samotné pRt, 
každý z nich pôsobí zvyčajne v rámci jednej provincie a je od iných 
pRt často značne vzdialený či geograficky izolovaný (napr. pohoria-
mi). pri pomerne vysokej diverzite krajiny nemusí byť preto priori-
tou koordinácia medzi pRt navzájom, ale naopak, koordinácia pRt 
s inými aktérmi v rámci provincie či geografickej lokality. Úlohu 
koordinátora na tejto úrovni plní pomerne úspešne uNAMA tam, 
kde má otvorené svoje kancelárie a pobočky. V oblasti rekonštrukcie 
krajiny existujú provinčné rozvojové plány, pripravené a implemen-
tované afganskou vládou v spolupráci s medzinárodným spoločen-
stvom postupne v jednotlivých provinciách. Z praktických skúse-
ností vyplýva, že rovnako pre pRt ako aj pre iných medzinárodných 
aktérov je v každej provincii životne dôležitá koordinácia v oblasti 
rekonštrukcie a výmena informácií v oblasti bezpečnosti. Ak tieto 
zlyhávajú, práca mnohých vychádza nazmar. V praxi je však prav-
dou, že forma spolupráce/koordinácie/komunikácie daného pRt 
s vonkajšími aktérmi závisí od politiky vedúcej krajiny, a v značnej 
miere aj od osobností pracovníkov, ktorí sú za ňu zodpovední. Ak by 
mali v budúcnosti vznikať jednotné pravidlá pre pRt, tento element 
by stálo za to dôkladnejšie prepracovať.

Dlhodobá úspešnosť snáh o stabilizáciu Afganistanu závisí takis-

9 Ide predovšetkým o ESDP 
(Bailes 2008:117-123).

10 Z najaktuálnejších z času 
pred dokončením tejto kapito-
ly pozri napríklad vystúpenie 
Kaia Eideho, hlavy UNAMA 
a špeciálneho predstaviteľa ge-
nerálneho tajomníka OSN, na 
tlačovej konferencii 9. 4. 2008, 
ktorý uviedol koordináciu ako 
jednu zo svojich osobných pri-
orít v úrade. Koordinácia bola 
aj leitmotívom summitu NATO 
v Bukurešti, kde rezonovala 
takmer vo všetkých prejavoch. 
Pozri UNAMA (2008).

11 Pozitívom je aktuálna snaha 
niektorých európskych i ame-
rických politikov i odborníkov 
podrobne popísať a zaviesť do 
praxe princípy comprehensive 
approach (komplexného prístu-
pu). Podrobnejšie Petersen et al. 
(2008).
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to od miery konzistentnosti politík. Súvisí to s už spomínanými chý-
bajúcimi spoločnými pravidlami vzťahu k miestnym predstaviteľom 
afganskej vlády. to sa najvypuklejšie prejavuje v dvoch prípadoch: 
pri kontakte s tými predstaviteľmi vlády, ktorí majú preukázateľne 
zločineckú minulosť, a pri problémoch narkobiznisu. prvý prípad 
súvisí s tým, že Afganistan neprešiel doteraz procesom politického 
vysporiadania sa so zločinmi minulosti (transitional justice) a veľa 
zločincov je naďalej z taktických dôvodov menovaných do štátnych 
funkcií.12 postoj k týmto ľuďom, ako aj k politike prezidenta karzaja 
i afganskej vlády v tejto oblasti by mal byť minimálne (opäť) témou na 
rozhovor na najvyššej politickej úrovni. V ideálnom prípade by mali 
pre príslušníkov ISAF existovať dohodnuté základné pravidlá ako sa 
s týmto problémom v teréne vysporiadať. Aby nedochádzalo k situáci-
ám, že veliteľ pRt prijme pozvanie na súkromný večierok miestneho 
šéfa polície, známeho ako hlava miestnej narkomafie a vyzbrojeného 
súkromnými nelegálnymi bojovými jednotkami. V druhom prípade 
nemôže postoj k pestovaniu ópia či narkobiznisu závisieť od mandá-
tu danej jednotky či jej materskej krajiny13. I keď sa pRt nepodieľajú 
priamo na operáciách spojených s eliminovaním narkobiznisu, ne-
môžu ho ignorovať, ak prebieha v ich bezprostrednej blízkosti. takýto 
postoj len pomáha udržiavať atmosféru nezákonnosti a chaosu, v kto-
rej sa zločincom dobre darí. pRt môžu využívať iné, diplomatické 
a vplyvové mechanizmy nátlaku na eliminovanie obchodu s drogami 
v spolupráci s inými medzinárodnými aktérmi (napr. pozitívny prí-
stup – podpora komunít, ktoré sa rozhodli vzdať produkcie ópia). Ak 
nebudú politiky rôznych medzinárodných organizácií a ich členských 
štátov v zásadných otázkach konzistentné, nikdy sa nepodarí presadiť 
zásady právneho štátu a rešpektovanie predvídateľných pravidiel, čo 
je jedným z pilierov vytúženej stability.

Prispôsobenie modelov CImIC miestnym potrebám 
a podmienkam

Vďaka svojím geografickým i historickým danostiam je Afga-
nistan nezvyčajne diverzifikovanou krajinou. každá z 34 provin-
cií má špecifickú geografickú i sociálnu štruktúru vrátane etnickej 
a kmeňovej kompozície obyvateľstva, hospodárstva, spôsobu živo-
ta, zvykov, apod. Z toho vyplývajú samozrejme rozličné potreby 
provincií v oblasti bezpečnosti a rozvojovej pomoci, ako aj rozličné 
podmienky práce pre medzinárodných aktérov. pre ilustráciu: cesty 
v mestách v severovýchodných provinciách stavajú súkromné firmy 
z Číny a Indie kontrahované nemeckými či americkými vládnymi 

12 Tejto problematike sa venuje 
Afganská nezávislá komisia pre 
ľudské práva ako aj Internatio-
nal Center for Transitional Justi-
ce (ICTJ 2007). 

13 „National caveats“ sú jed-
ným z kľúčových problémov 
činnosti jednotlivých kontin-
gentov. Je zložité ho vyriešiť, 
lebo podliehajú rozhodnutiam 
jednotlivých štátov, čiže z krát-
kodobého hľadiska tento apel 
nevidím veľmi reálne. Otázka 
tiež je, či ne/činnosť ľudí z PRT 
vyplýva zo snahy neprekra-
čovať mandát, ktorý ISAF má 
podľa BR OSN, alebo je to len 
ich neochota. V prvom prípade 
ide zase o širší problém, ktorý 
nebude asi v krátkom čase 
vyriešený... ale vety na konci 
odseku vlastne vysvetľujú, aká 
by mohla byť cesta – pozn. 
Marian Majer.
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agentúrami. Ich pracovníci žijú v prenajatých afganských domoch 
v centre mesta chránených len cez noc príslušníkmi afganskej polí-
cie. po mestách sa pohybujú voľne v civilných vozidlách. Na prácu si 
najímajú afganských robotníkov na voľnom trhu práce. Stravu a iný 
servis im zabezpečuje afganský personál. Na druhej strane v južných 
provinciách sa stavajú hlavné cesty spájajúce významné sídla s veľ-
kými ťažkosťami. pracovníci zahraničných firiem sú pod 24-hodi-
novou ochranou amerických súkromných bezpečnostných služieb 
kontrahovaných americkou vládou, každý deň musia čeliť útokom 
militantov, pohybujú sa v obrnených vozidlách v malých konvojoch 
a ubytovaní sú v základniach vojenského typu. Cesty, ktoré zname-
najú pre izolované komunity kontakt so svetom, prísun tovarov, slu-
žieb, vojenskej či policajnej ochrany, sú pre miestnych samozvaných 
vládcov absolútne nežiaduce. Hoci tu ľudia takmer hladujú, staveb-
né firmy majú problémy s regrutáciou robotníkov, lebo sa komuni-
ty boja pomsty militantov. Strach o lojalitu tých, čo sa predsa dajú 
najať, vyžaduje maximálne bezpečnostné opatrenia hraničiace so 
šikanovaním. tieto dva rôzne obrazy ukazujú, že je veľmi dôležité 
prispôsobovať CIMIC konkrétnym potrebám a konkrétnym pod-
mienkam danej lokality. 

V tých provinciách, kde môžu civilné organizácie vykonávať 
svoju prácu bez obmedzení, nie je dôvod pre robustnú vojenskú 
prítomnosť v podobe rozostavaných pRt. S postupujúcim zlepšova-
ním situácie v severovýchodných či severných provinciách by bolo 
žiaduce redukovať v nich medzinárodnú vojenskú prítomnosť a bez-
pečnosť odovzdať pod kontrolu afganskej polície a armády, naďalej 
dočasne pod dohľadom zahraničných dôstojníkov. to by vyžadova-
lo prepracovanú stratégiu odsunu (roll-out strategy), resp. presunu 
časti jednotiek do tých provincií, kde sú potrebné. pomohlo by to 
taktiež prispieť k vnímaniu pozitívnych výsledkov nasadenia v Afga-
nistane, keďže sa dá poukázať na to, že sú už provincie, ktoré dosiah-
li určitú uspokojivú úroveň stabilizácie a medzinárodná pomoc sa 
v nich môže uskutočňovať inými, prevažne civilnými prostriedkami. 
Naopak, v provinciách ako Helmand, Farah, ale napríklad aj uruz-
gan je potrebná nielen vojenská prítomnosť vo forme pRt, ale aj ich 
aktivita v oblasti urgentných rekonštrukčných prác, v duchu pôvod-
nej americkej koncepcie „získať si srdcia a mysle“. 

odborná príprava personálu

Armády viacerých krajín NAtO na základe skúseností z medzi-
národných misií, a najmä z Afganistanu, pocítili potrebu revidovať 
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svoje vzdelávacie programy. platí to samozrejme aj pre slovenské 
ozbrojené sily a pre ozbrojené sily ostatných krajín V4. Súvisí to nie-
len s meniacim sa charakterom vojny v 21. storočí (prevažujúci boj 
proti teroristom, partizánskym skupinám, súkromným bojovým sku-
pinám, apod. (Matlary 2008:133)), ale aj s nárokmi, ktoré kladú na 
príslušníkov armády medzinárodné stabilizačné operácie. Zvyšuje 
sa potreba sociálnych zručností u vojakov: komunikácia s miestnym 
obyvateľstvom	či	s	inými	medzinárodnými	aktérmi;	znalosť	krajiny,	
jej	 histórie,	 politiky,	 sociálnych	 problémov	 obyvateľstva;	 kultúrna	
citlivosť – zvlášť dôležitá pre krajiny s islámskou kultúrou. V rám-
ci mierových misií armády často vykonávajú parapolicajné úlohy: 
pomoc	pri	pacifikovaní	nepokojov;	pochôdzky;	kontrolné	stanovis-
ká	a	obhliadky	osôb,	vozidiel	či	budov;	prijímanie	a	spracovávanie	
sťažností či bezpečnostných informácií od miestneho obyvateľstva, 
apod. V neposlednom rade poskytujú školenia, konzultácie, dohľad 
či inú podporu jednotkám miestnej armády či polície. Všetky tieto 
zadania vyžadujú nové vedomosti a zručnosti, ktoré musia byť zara-
dené v programoch odbornej prípravy. Ak má táto príprava zodpo-
vedať nárokom na prácu ľudí v teréne, nemôže obmedzovať CIMIC 
len na akúsi nadstavbu realizovanú v rámci jedného krátkeho škole-
nia, či na vyškolenie špecializovanej jednotky CIMIC zodpoveda-
júcej za kontakt s civilmi. CIMIC sa musí stať integrálnou súčasťou 
vzdelania každého príslušníka ozbrojených síl, bez ohľadu na jeho 
špecializáciu. Z praktických skúseností vyplýva, že každý vojak musí 
mať isté základné vedomosti a zručnosti z oblasti CIMIC, aby mohol 
plnohodnotne vykonávať svoju prácu.

Implikácie pre Sr a krajiny V4

potreba kritickej evaluácie dopadov pôsobenia vojenských jed-
notiek v jednotlivých misiách platí aj pre každú členskú krajinu 
osobitne. takáto evaluácia by mala byť realizovaná nezávislými od-
borníkmi a mala by sa sústrediť na jednej strane na reálny dopad čin-
nosti vojenských jednotiek z hľadiska krátkodobého i dlhodobého 
zlepšenia situácie v danej lokalite a v celej krajine, na druhej strane 
na zhodnotenie spolupráce s inými štátmi v rámci tohto pôsobenia. 

pri príprave vzdelávania v oblasti CIMIC by sa SR mohla inšpi-
rovať prístupom, ktorý postupne zavádzajú v ČR, teda včlenenie ele-
mentov CIMIC do vzdelávania všetkých príslušníkov zahraničných 
misií, nezávisle od ich ďalšej odbornosti.

pri koncipovaní spolupráce s holandskou stranou v rámci pôso-
benia v pRt uruzgan by bolo užitočné dôsledne zohľadňovať aktua-
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lizované zhodnotenie potrieb (need assessment) tejto provincie. ta-
kisto už pri plánovaní slovenského pôsobenia a konkrétnych zadaní 
zohľadňovať potrebu spolupráce a súčinnosti s holandskými a inými 
medzinárodnými aktérmi pôsobiacimi v provincii.

Vojenské pôsobenie SR v Afganistane je nevyhnutné zosúladiť 
s investovaním prostriedkov štátnej rozvojovej pomoci. pri obme-
dzených zdrojoch, akými SR ako relatívne malý štát disponuje, si ne-
môže dovoliť rozdrobovať vojenské a civilné pôsobenie. prítomnosť 
SR v Afganistane by mala mať spoločnú medzirezortnú stratégiu, 
zoznam cieľov a priorít, ako aj konzistentný plán ich dosahovania. 
Vojenské a civilné prostriedky by sa mali navzájom dopĺňať a podpo-
rovať tak, aby pôsobenie SR v Afganistane bolo efektívne a viditeľné. 
Z tohto hľadiska je pozitívne rozhodnutie postupne sa sústrediť na 
jednu provinciu (uruzgan). 

Záver

každý ďalší rok medzinárodnej vojenskej i civilnej prítomnosti 
v Afganistane ukazuje na nevyhnutnosť zvýšenia kvality všetkých re-
alizovaných aktivít. to zas vyžaduje účinnú koordináciu, efektívne 
využívanie zdrojov a ľudského potenciálu. preto sa koncepcia CI-
MIC musí stať súčasťou plánovania všetkých druhov stabilizačných 
vojenských operácií. Vojenský a civilný prvok sa v teréne musia do-
pĺňať a navzájom podporovať, nie prekážať si alebo konkurovať. pr-
vým krokom k zlepšeniu je aplikovanie kritického prístupu a pruž-
ného reagovania na meniace sa podmienky krajiny, majúc na zreteli 
dlhodobé záväzky a stratégie. 

Zdroje
Bailes, Alison, J. K., 2008, The EU and a ‚Better World‘: What Role for the European 
Security and Defence Policy?, in: International Affairs, Vol. 84, No. 1, s. 115-130.
Easterly, William, 2006, The White Man‘s Burden, The Penguin Press, New York.
Fialová, Zuzana, 2007, Civilno-vojenská spolupráca v zahraničných operáciách 
NATO: teória verzus praktická skúsenosť (PRT Kunduz), in: Lupták, Ľubomír et al., 
2007, Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia, Bratislava, Ministerstvo 
obrany SR.
Holt, Victoria K. – Berkman, Tobias, C., 2006, The Impossible Mandate? Military 
Preparedness, the Responsibility to Protect and Modern Peace Operations, The Henry 
L. Stimson Center, Washington D.C.
ICTJ, 2007, President Karzai Must Resist Parliament‘s Attempt at Self-Amnesty, Press 
Release 3. 2. 2007, International Center for Transitional Justice, http://www.ictj.org/
en/news/press/release/1122.html, 16. 4. 2008.
ISAF, 2008, Regional Command Structure, http://www.nato.int/isaf/structure/regio-
nal_command/index.html, 19. 4. 2008.
Jakobsen, Peter Viggo, 2005, PRTs in Afghanistan: Successful but not sufficient, DIIS 

ZUZANA FIALOVÁ 32.



512

Report 2005:6, Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
Matlary, Janne Haaland, 2008, Much ado About Little: the EU and Human Security, 
in: International Affairs, Vol. 84, No. 1, s. 131-143.
NATO, 2008a, ISAF’s Strategic Vision, NATO Summit - Bucharest, Press release 
(2008) 052, http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-052e.html, 19. 4. 2008
NATO, 2008b, Progress in Afghanistan. Bucharest Summit 2-4 April 2008. http://
www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/progress_afghanistan.pdf, 13. 4. 2008.
Perito, Robert, 18. 10. 2007, The U.S. Experience with Provincial Reconstruction 
Teams in Iraq and Afghanistan, Briefings and Congressional Testimony, United States 
Institute of Peace, http://www.usip.org/congress/testimony/2007/1017_perito.html, 
16. 4. 2008.
Petersen, Arne Friis – Binnendijk, Hans, 2008, From Comprehensive Approach to 
Comprehensive Capability, NATO – Review Bucharest: The place where answers take 
shape? http://www.nato.int/docu/review/2008/03/ART7/EN/index.htm, 16. 4. 
2008.
UNAMA, 2008, Better coordination of efforts to help Afghanistan priority for new 
UN envoy, 9. 4. 2008, UNAMA – Latest news, http://www.unama-afg.org/_latest-
news/2008/08april09-srsg-better-coordination.html, 16. 4. 2008.
UNAMA, 2008, Press Conference with Kai Eide, Special Representative of the 
Secretary-General, and Aleem Siddique, Acting Spokesman, UNAMA, http://www.
reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/SHES-7DJL9X?OpenDocument, 19. 4. 2008.

32. CIVILNO-VOJENSKÁ SPOLUPRÁCA: PREČO KOMPLEXNÝ PRÍSTUP?



513

ZUZANA FIALOVÁ 32.



514



515

33.

abstract: CULTURAL SEnSITIVITY anD ITS ImPorTanCE For PEaCE oPERATIonS 
In ISLamIC CoUnTrIES: THE CaSE oF aFGHanISTan 
Cultural sensitivity is supposed to be an important element of professional training of peace-building 
mission members coming to Afghanistan. unfortunately, its importance is often underestimated and 
training in this respect is not sufficient. It leads to many mistakes being conducted on everyday basis in 
the	field,	sometimes	with	fatal	consequences.	This	article	is	based	on	theoretical	knowledge	combined	
with practical field experience in Afghanistan. It shows the importance of cultural sensitivity as a factor 
of peace-building missions’ efficiency and safety. It also mentions some of the features of culture in 
Afghanistan important from the point of view of everyday work of a peace-builder. Arguments of the 
author are illustrated by cases from the field.

Keywords
Afghanistan, peace-builder security, peace-building, efficiency of peace-building, value systems, ISAF, 
Islam, communication, culture, professional training, peace operations, religion, traditionalism, norms 
of conduct
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Úvod

pojem „kultúrna citlivosť” (cultural sensitivity)1 patrí dnes ne-
odmysliteľne do diskusie o efektívnosti medzinárodných mierových 
misií, či už v kontexte udržiavania pokoja (peacekeeping) alebo bu-
dovania mieru (peacebuilding)2. pre ozbrojené sily SR sa táto otázka 
stala aktuálnou najmä v súvislosti s výzvami účasti na misiách v Af-
ganistane, ktorý je charakteristický výraznými kultúrnymi odlišnos-
ťami v porovnaní s Európou. predchádzajúce skúsenosti s islámskou 
kultúrou v kosove, Bosne či na Cypre ani zďaleka neznamenali stret-
nutia s natoľko diametrálne odlišnými spôsobmi správania, kódmi 
komunikácie, či jednoducho zvykmi a spôsobom života miestnych 
obyvateľov, ako v prípade Afganistanu. Objavila sa preto potreba po-
chopiť tieto spôsoby správania a zvyky, a to prinajmenšom z dvoch 
dôvodov. prvým je efektivita pôsobenia zahraničných mierových mi-
sií, keďže je logické, že nie je možné účinne vykonávať zadania v ob-
lasti bezpečnosti v krajine, ktorej nerozumieme. Druhým dôvodom 

1 Odborná literatúra rôznych 
vedných odborov poskytuje 
desiatky definícií pojmu kul-
túra. Pre účely tejto analýzy 
je vhodné prijať jednoduchú 
definíciu z oblasti sociológie 
vhodnú na konkrétnu aplikáciu 
v praktickej činnosti mierových 
misií. Kultúra predstavuje súbor 
naučených vzorov správania, 
ktoré sa v spoločnosti odovzdá-
vajú z generácie na generáciu 
(Schaefer 1989:63). Zahŕňajú 
myšlienky, hodnoty a zvyky, 
ktoré ovplyvňujú život jednotliv-
ca v spoločnosti. Kultúra je tiež 
jedným zo zdrojov sebaidentifi-
kácie jednotlivca. V druhotnom 
význame sú kultúrou označova-
né myšlienky a hodnoty odzr-
kadlené v umení.

2 Bližšie k definíciám týchto poj-
mov pozri Call et al. (2008:3).
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je vlastná bezpečnosť a psychický komfort vojenských i civilných 
pracovníkov, ktorým poznanie kultúry pomáha správne odhadnúť 
bezpečnostné riziká, spoľahlivo získavať a spracovávať bezpečnostné 
informácie a čiastočne i predvídať reakcie jednotlivých skupín oby-
vateľstva na svoje konanie. 

kultúrna citlivosť má však práve v prípade Afganistanu aj iný 
rozmer, a síce počiatku „vojny proti terorizmu” po udalostiach 11. 
septembra, ktorú niektorí analytici definujú ako začiatok „zrážky 
civilizácií” predpovedanej na konci 90. rokov minulého storočia S. 
Huntingtonom. Napriek politickým uisteniam vysokých predstavi-
teľov západných mocností, že nejde o vojnu proti islámu ani proti 
obyvateľom islámskych krajín, motív „zrážky civilizácií” sa sporadic-
ky objavuje rovnako v mysliach civilného obyvateľstva, ako aj prí-
slušníkov medzinárodných ozbrojených síl a to spravidla vtedy, keď 
dochádza k stratám na životoch. Skúsenosti z terénu potvrdzujú, že 
časť týchto strát má svoju pôvodnú príčinu v nepochopení kultúry 
krajiny, v ktorej sa medzinárodné ozbrojené sily snažia zaviesť stabi-
litu a vybudovať mier.

Na základe teoretických zdrojov, ako aj osobných skúseností au-
torky3 sa táto kapitola snaží poukázať na to, aké znalosti o lokálnej 
kultúre4 sú nevyhnutné a v praxi použiteľné pre tých, ktorí sa chysta-
jú vykonávať vojenské zadania v Afganistane.

Kultúrna citlivosť ako príspevok k efektivite procesu 
budovania mieru 

Budovanie mieru (peacebuilding) v postkonfliktnej krajine za-
hŕňa aktívne prispievanie k vytvoreniu, prípadne posilneniu inšti-
túcií vo vnútri krajiny, ktoré sú v budúcnosti schopné garantovať 
udržateľnú stabilitu a mier. Nejde teda len o umelé zadržanie nási-
lia pomocou vojenskej sily, ale o kombináciu rozmanitých aktivít 
smerujúcich k posilneniu vnútornej bezpečnosti prostredníctvom 
demokratických inštitúcií. toto všetko je nepredstaviteľné bez dô-
kladnej znalosti kultúry danej krajiny, a to nielen vo fáze strategic-
kého plánovania, ale vo všetkých fázach uskutočňovania plánov, až 
po každodenné rutinné činnosti vykonávané jednotlivými vojakmi 
v kontakte s civilným obyvateľstvom. Nestačí, ak len vízie a koncep-
cie rešpektujú špecifiká danej krajiny, ak následne tí, ktorí ich majú 
prakticky uplatňovať, nie sú poučení o tom, ako v každodennej práci 
zohľadňovať fakt, že miestni ľudia, s ktorými a pre ktorých pracujú, 
majú odlišné hodnotové systémy a normy správania, odlišný spôsob 
komunikácie a citlivosti na neverbálne prejavy5. Ak napríklad stra-

3 Všetky príklady použité v tex-
te čerpajú zo skutočných uda-
lostí. Keďže však ide zväčša 
o záporné príklady, zámerne 
nie sú uvedené detaily. Nie je 
totiž cieľom kritizovať konkrétne 
inštitúcie za chyby ich predstavi-
teľov, ale poukázať na význam, 
aký má znalosť kultúry pre 
úspešnosť budovania mieru.

4 Rešpektujúc tón článku by 
som rád poukázal na časté ne-
správne užívanie pojmu „islám-
ska kultúra“ v podobných sú-
vislostiach. Predsa len, citlivosť 
na špecifiká kultúry beduínov 
v Maghribe alebo anatolských 
dervišov nemusí byť v Afganis-
tane práve nápomocná, po-
dobne ako citlivosť na nejaký 
„generický“ islám. Nábožen-
ský (islám) alebo „štátny“ (Af-
ganistan) label tu pokrýva hete-
rogénnosť ďaleko prevyšujúcu 
naše predstavy. Predstava, že 
Afganistan (Somálsko, Sudán, 
...) sú vďaka ich kvázi-štátnosti 
celkami s viac-menej jednotnou 
a homogénnou kultúrou, je síce 
pohodlná a rozšírená, no myl-
ná. A tento problém platí o. i. 
aj pre vzťah „starej“ a „novej“, 
postkomunistickej Európy, ktorej 
kultúra je často mylne interpre-
tovaná ako jednoliata a totož-
ná so „západnou“ – pozn. 
Ľubomír Lupták. 

5 Dôkladná znalosť kultúry 
tej-ktorej krajiny je len jedným 
predpokladom efektivity po-
dobných projektov, musí byť do-
plnená teoretickými znalosťami 
na úrovni tvorby koncepcií aj 
v samotnom teréne, jazykovými 
a najmä osobnostnými predpo-
kladmi pre prácu s ľuďmi. Uka-
zuje sa, že absencia vyváženej 
kombinácie týchto predpokla-
dov je hlavným dôvodom zly-
haní pokusov o riešenie „iných“ 
kultúrnych systémov priamo na 
Slovensku, príznačné sú ko-
lapsy rôznych programov na 
„začlenenie rómskej menšiny“, 
ale aj pri riešení migrácie atd. – 
Petra Burzová.
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tégia pRt (provinčný rekonštrukčný tím) zahŕňa v sebe podporu 
sociálneho začlenenia žien a projektov žien-podnikateliek, vojenskí 
i civilní pracovníci v teréne si musia byť vedomí kultúrnych obme-
dzení, ktoré predstavuje vojenská základňa pre kontakt so ženami. 
Snaha pracovníkov istého pRt zorganizovať konferenciu pre ženy 
vo vnútri vojenskej základne tak musela skončiť fiaskom. Rešpektu-
júc kultúru, ktorá nedovoľuje slušnej žene stýkať sa s mužmi v uni-
forme, citlivým riešením by bola práca prostredníctvom civilných 
pracovníčok v takých priestoroch mimo pRt, ktoré sú pre ženy soci-
álne aj fyzicky bezpečné6.

Častá rotácia členov vojenských mierových misií zvyšuje nároky 
na domácu prípravu. ISAF od počiatku svojho pôsobenia v Afganis-
tane zápasí s nedokonalosťou inštitucionálnej pamäti. pracovníci ne-
majú na mieste veľa času na aklimatizáciu, zoznámenie sa s prostre-
dím a problematikou, v ktorej majú pôsobiť. Zvyčajne sú „hodení 
do hlbokej vody”, teda uprostred rozbehnutého procesu realizácie 
projektov či vykonávania konkrétnych zadaní, ktorých kontext a de-
taily im ich predchodcovia nemajú čas podrobne objasniť. Vplýva 
to samozrejme na efektívnosť a výkonnosť jednotiek, keďže ich no-
vonasadení príslušníci nie sú schopní od začiatku sa naplno a kom-
petentne zapojiť do práce. Jednou z vážnejších príčin tohto stavu je 
slabá pripravenosť v oblasti znalosti miestnej kultúry. Situácia je nie-
koľkonásobne ťažšia v prípade tých, pre ktorých je Afganistan prvou 
zahraničnou misiou. kvalitná domáca príprava zameraná na praktic-
kú stránku kultúrnych špecifík krajiny, trénovanie komunikačných 
zručností, analytického myslenia či rozhodovania v špecifických 
situáciách môže čiastočne pomôcť preklenúť „diery” v inštitucionál-
nej pamäti a pomôcť tak v plynulosti práce.

Znalosť kultúrnych špecifík pomáha pracovníkom mierových 
misií v rôznych aspektoch:
a) pochopenie špecifík krajiny dáva možnosť efektívnejšie vykoná-

vať analýzu potrieb konkrétnej lokality či konkrétnej komunity. 
Ide napríklad o elementárne posúdenie miery chudoby, ak sa na-
príklad rozhoduje o podpore humanitárnych projektov. pohľad 
na otrhané deti v „sirotinci” vo veľkom meste na severe krajiny 
primäl mnoho predstaviteľov zahraničných vojenských i civil-
ných organizácií investovať nemalé, dokonca často svoje osobné, 
finančné prostriedky do pomoci tejto inštitúcii. Avšak situácia si-
rotinca sa nezlepšovala, čo mohli vidieť iba tí, čo zostali v meste 
dostatočne dlho. Okrem korupcie úradníkov bol odpoveďou na 
otázku „prečo” fakt, že vďaka silným rodinným väzbám a povin-
nosti postarať sa aj o vzdialených príbuzných, zakotvenej v miest-

6 V mnohých provinciách Afga-
nistanu sú takýmito priestormi 
napríklad kancelárie Minister-
stva pre záležitosti žien (Minis-
try of Women‘s Affairs).
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nej kultúre, neboli v meste žiadne siroty bez domova. takýchto 
sirôt je v celej krajine len veľmi málo.7 Deti, ktoré cudzinci vídali 
v „sirotinci”, boli v skutočnosti deti z chudobných rodín, prípad-
ne siroty v opatere u príbuzných, ale aj deti miestnych učiteľov. 
priestor v skutočnosti plnil funkciu školskej družiny. Zahraničnú 
pomoc si rozdeľovali tieto rodiny medzi seba a všetky svoje deti.

b) Dobrá komunikácia s miestnym obyvateľstvom je samozrejme 
pre budovanie mieru kľúčová. V Afganistane sú takmer všetci za-
hraniční pracovníci odkázaní na pomoc miestnych prekladateľov 
a tzv. „kultúrnych poradcov”, čo sú zväčša mladí muži, ktorých 
znalosť angličtiny niekedy zodpovedá úrovni priemerného absol-
venta gymnázia. V natoľko kultúrne odlišnej krajine dorozumieť 
sa znamená tiež schopnosť pochopiť aspoň základné zvyky, ges-
tá, symboly, ale aj význam niektorých slov a slovných fráz. keď 
veliteľ jednotky CIMIC (Civil-Military Cooperation) odmietal 
dary (ľudovoumelecké výrobky, sladkosti) od miestnych partne-
rov, odôvodnil to tým, že nechce byť podozrievaný z korupcie8. 
No neuvedomil si, že odmietnutie daru či pohostenia znamená 
v lokálnej kultúre veľkú urážku. Dar a pohostenie je normálnou 
súčasťou každodennej medziľudskej komunikácie aj so štátnymi 
úradníkmi a nepovažuje sa za prejav zneužitia moci či korupcie. 
Výsledkom takéhoto správania daného veliteľa bolo ochladenie 
vzťahov a zhoršenie spolupráce s afganskými partermi až do prí-
chodu jeho nástupcu.

c) Znalosť systému fungovania štátnych aj neformálnych inštitúcií 
pomáha účinne smerovať aktivity na posilnenie mierových prv-
kov v štáte a spoločnosti. Hoci Afganistan prechádza legislatív-
nymi a inštitucionálnymi reformami, v krajine existuje paralelne 
niekoľko právnych systémov upravujúcich rôzne oblasti živo-
ta spoločnosti. Niektoré upravuje výlučne štátne písané právo 
(napr. voľby, štátne školstvo, mimovládne organizácie, fungova-
nie armády či polície), niektoré spadajú pod náboženské právo 
šaríja (rodinné právo, dedičské právo, niektoré prvky trestného 
práva) (kropáček 1993:117-144) a takisto sa riadia zvykovým 
právom (majetková trestná činnosť, násilné trestné činy), ktoré je 
rozdielne podľa oblastí a etnickej kompozície obyvateľstva (ILF 
2004:51). Daný stav je dôsledkom storočí samosprávnej existen-
cie kmeňov bez účinnej centrálnej vlády. Zvykové právo, ktoré 
obsahuje mnoho užitočných noriem a procedúr, je a naďalej dlho 
bude dobrým referenčným rámcom napríklad pre mierové rieše-
nie sociálnych konfliktov či iné demokratické procedúry. V praxi 
sa však k účinným riešeniam možno dopracovať často práve kom-

7 Ide spravidla o deti, ktorých 
rodičia zahynuli a ich širšie 
príbuzenstvo sa nachádza 
v odľahlej časti krajiny, príp. 
v emigrácii.

8 Spoliehať sa viac na miest-
nych znalcov miestnej kultúry 
– napr. pracovníkov mimovlád-
nych organizácií, ktorí musia 
riešiť podobné problémy v kon-
takte s miestnymi obyvateľmi. 
Spomínam si na príklad, ktorý 
uvádzal istý Paštún z pakinstan-
ského Balúčistanu – akým spô-
sobom sa snažili získať dôveru 
rodín mladých dievčat z južné-
ho Afganistanu, ktoré mali ab-
solvovať kurz mimo domova – 
na prvých pár dní pozvali aj ich 
otcov alebo iných mužských prí-
buzných, ktorí, keď sa uistili, že 
je všetko v poriadku, spokojne 
odišli. Na to by mohlo nadvia-
zať zostavenie manuálov situá-
cií, do ktorých sa vojaci môžu 
dostať a spôsobov ich riešenia 
– Emanuel Beška.
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bináciou štátnych a neštátnych inštitúcií a mechanizmov. tak to 
bolo napríklad pri zdanlivo neriešiteľnom probléme konfliktu 
medzi uzbeckou a paštúnskou komunitou o vlastníctvo pôdy, 
na ktorej bola naplánovaná výstavba školy. pRt sa snažilo riešiť 
problém cez guvernéra provincie, čo sa ukázalo ako neúčinné, 
nakoľko tento pochádzal z rovnakého kmeňa ako jedna zo strán 
a nebol uznaný za nezávislého v spore. Nakoniec boli k problému 
prizvaní zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva z kábulu, 
ktorí požiadali miestne rady starších, aby začali vyjednávať. takto 
prijaté rozhodnutie všetci uznali za spravodlivé. 

d) kultúrna citlivosť podporuje profesionálne postavenie si cieľov, 
ako aj metód ich dosiahnutia v rámci budovania mieru, a to rov-
nako na strategickej ako na výkonnej úrovni. Je dôležité strate-
gicky vidieť, že stabilita a vnútorný mier krajiny, o ktoré usiluje 
medzinárodné spoločenstvo, sa musia opierať o prvky zakotvené 
v miestnej kultúre (ako napr. inštitúcie samosprávnych rád a zhro-
maždení – šura či džirga, alebo mierové riešenie konfliktov opre-
té o tradičné formy vyjednávania, pohostinnosti a muslimskej sú-
držnosti, apod.) (Voll 2005:85), nielen o inštitúcie importované 
zo Západu (prezident, parlament, miestna štátna správa, apod.). 
podobne, ak sú napríklad zahraniční pracovníci vo svojej každo-
dennej práci schopní prispôsobiť sa prirodzenému rozvrhu dňa 
miestnych ľudí, ktorý je rozdelený podľa času na pravidelné mod-
litby, času na obed a dĺžky denného svetla, zistia, že ľudia pracujú 
efektívnejšie, než keby sa snažili umelo prispôsobiť pracovný čas 
západným pravidlám. V spoločnosti poznamenanej vojnami ľu-
dia nie sú schopní plánovať svoj život ďalej ako do nasledujúceho 
dňa. Na druhej strane je tu možné zo dňa na deň zorganizovať 
veľké podujatia a primäť ľudí k veľkým výkonom, ak pracujú pre 
myšlienku, ktorej veria. Vybavovanie záležitostí v štátnej správe 
či v súkromnom sektore sa deje výlučne prostredníctvom osob-
ných stretnutí. tie však zaberajú väčšinou oveľa menej času než 
písomný styk s „efektívnou“ byrokraciou v západných krajinách.

Znalosť kultúry a bezpečnosť účastníkov mierových 
misií

Stret s dramaticky odlišnou kultúrou, na ktorú účastník misie nie 
je pripravený, môže vyúsťovať do xenofóbnych postojov, neracionál-
neho strachu či predsudkov. V takom prípade sa zvyšuje pravdepo-
dobnosť dopustenia sa chýb, ktoré môžu mať za následok zranenia 
i straty na životoch nevinných ľudí. tak tomu bolo aj v kábule, keď 
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vojenský konvoj pri nadmernej rýchlosti zrazil chodca. Bola to už 
niekoľká nehoda v poradí za ten istý mesiac a obyvatelia mesta sa 
nad tým pohoršovali. keď stojaci konvoj obkolesili hŕstky rozčúle-
ných mužov a kričiacich detí, ktoré začali do vojakov hádzať kame-
ne, títo sa zľakli a začali strieľať. Incident mal za následok nielen nie-
koľko mŕtvych na mieste nehody, ale aj sériu nepokojov v hlavnom 
meste a v iných častiach krajiny. Ak sa však pri podobných nehodách 
okamžite vinník postará o odvoz zraneného či mŕtveho a začne s ro-
dinou vyjednávať o odškodnom, ako diktuje miestny zvyk, podob-
ným komplikáciám možno s veľkou pravdepodobnosťou predísť.

Znalosť základných zvykov a rešpektovanie prejavov slušnosti 
má veľký zmysel z hľadiska udržania si lojality a podpory miestne-
ho obyvateľstva, ktorá je najlepšou zárukou bezpečnosti medziná-
rodných vojenských jednotiek v krajine. Návšteva skupiny starejších 
z miestnych dedín u veliteľa pRt je prejavom dôvery a úcty. A hoci 
prichádzajú s nesplniteľnými prosbami, bez ohlásenia a v najhoršom 
možnom čase, zachovanie základných pravidiel miestnej slušnosti 
môže túto dôveru podporiť. Napriek bezpečnostným či časovým 
obmedzeniam stojí za to nájsť spôsob, ako týchto ľudí prijať, usadiť 
aspoň na niekoľko minút, ponúknuť im čaj a vypočuť ich. Naopak, 
arogantné správanie sa voči miestnym obyvateľom, zvlášť starým ľu-
ďom a ľuďom s autoritou v komunite, malo ďalekosiahle bezpečnost-
né následky pre pRt. tieto začali práve stratou lojality niektorých 
komunít, ktoré prestali poskytovať bezpečnostné informácie. 

Správna analýza individuálneho a kolektívneho správania miest-
nych obyvateľov je podmienkou pre kvalitné spracovanie bezpeč-
nostných informácií. V správach pre veliteľstvo ISAF boli paštúnske 
dediny v jednom okrese na severe krajiny označované ako zázemie 
talibanu. pri návšteve týchto dedín však civilní i vojenskí predsta-
vitelia videli pokrokové komunity s podporou vzdelávania, vlast-
ným mládežníckym klubom i roľníckym spolkom. ukázalo sa, že 
informácie do správy pochádzali od dobrovoľných informátorov zo 
susedných tadžických dedín, ktoré obsadili pôdu paštúnov, čo boli 
v emigrácii a odmietali im ju teraz po návrate odovzdať späť.

Faktom zostáva, že príslušníci vojenských jednotiek mnohých 
členských štátov prichádzajú často do Afganistanu bez elementárnych 
informácií o tom, čo je v tejto krajine veľmi neslušné, neprijateľné, či 
pre ľudí urážlivé, ako napr. posmievanie sa z náboženstva ako takého 
a zvlášť z islámu,9 urážanie proroka, odev odhaľujúci akúkoľvek časť 
tela okrem hlavy, dlaní a chodidiel (bez rozdielu pohlavia), narušenie 
nedotknuteľnosti žien a súkromného obydlia, neúcta k rodine, a v ne-
poslednom rade pokusy o náboženskú konverziu miestnych ľudí.

9 V tradičnom isláme nábožen-
stvo nie je oddelené od žiadnej 
sféry života jednotlivca či spo-
ločnosti. Islám zahŕňa v sebe 
úctu k judaizmu i kresťanstvu, 
ale pre muslimov svet, v ktorom 
je vzťah k bohu irelevantný, nee-
xistuje (Nasr 2003:37). Urážka 
viery či snaha o jej podkopáva-
nie patria medzi najťažšie uráž-
ky, akých sa možno v Afganis-
tane dopustiť.
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afganistan: Islám a tradicionalizmus

Afganistan sa odlišuje od islámskych krajín Strednej ázie či Blíz-
keho Východu nielen vysokou mierou ekonomickej a politickej de-
vastácie krajiny, ale aj zakonzervovanosťou tradičných islámskych 
či kmeňových inštitúcií, často zdeformovaných desaťročiami vojny, 
násilia a vnútorného chaosu. 

Islám je v Afganistane nielen náboženstvom, ale spôsobom živo-
ta miestnych ľudí. Náboženské zvyky a obrady sú zakomponované 
do rozvrhu (dňa, týždňa, či roka) každého človeka, či už je vyso-
kým štátnym úradníkom, alebo biednym nevzdelaným roľníkom. 
Islám je navyše aj štátnym náboženstvom v duchu pôvodnej islám-
skej tradície, ktorá nepozná oddelenie náboženstva a štátu (Nasr 
2003:110-113). Ústava krajiny, ktorá obsahuje základné demokra-
tické prvky, sa v mnohých miestach odvoláva na hodnoty a princípy 
islámu10 (The Constitution 2000:1).

Afganskú spoločnosť treba vnímať ako výrazne diverzifikovanú 
z hľadiska etnickej kompozície a regionálneho rozčlenenia, ktoré sa 
prekrýva s kmeňovou štruktúrou (každý kmeň tradične obýval isté ob-
lasti). Výrazným spojivom rôznych etnických skupín a kmeňov, ako aj 
najsilnejším prvkom sebaidentifikácie obyvateľstva je práve islám. Od-
hliadnuc od deformácie islámu hnutím taliban, boli práve náboženské 
hodnoty11 zdrojom spoločenských noriem v časoch právneho chaosu 
a neexistencie legitímnej vlády spravujúcej krajinu. pri pozornejšom 
štúdiu základných princípov islámskeho náboženstva, ako aj pri prak-
tickej skúsenosti s jeho uplatňovaním v každodennom živote ľudí je 
zrejmé, že ciele ISAF a medzinárodnej rozvojovej pomoci nie sú v roz-
pore s ústavou krajiny či so základnými náboženskými hodnotami.

Jednotlivé regióny či provincie sa od seba odlišujú nielen soci-
álnou štruktúrou, ale aj svojou históriou, čo vplýva na stupeň soci-
álneho rozvoja, vzdelanosti, fungovania štátnych či neštátnych de-
mokratických inštitúcií spravovania, a v neposlednom rade s tým 
súvisiaceho stupňa vnútornej bezpečnosti. preto by sa odborná prí-
prava príslušníkov medzinárodných jednotiek mala orientovať kon-
krétne na tú časť krajiny, kde títo budú pôsobiť. Iné budú pravidlá pre 
kontakt s civilným obyvateľstvom v multietnických prihraničných 
severných provinciách, ktoré sú relatívne bezpečné a pod kontrolou 
centrálnej vlády, s uspokojivou infraštruktúrou a prístupom k vzde-
laniu väčšiny obyvateľstva, než v provinciách na juhu a juhozápade, 
kde sú militantné skupiny relatívne silné, väčšia časť obyvateľstva je 
pod ich priamou nadvládou a nemá prístup k vzdelaniu a základnej 
infraštruktúre. 

10 Ústava Islámskej republi-
ky Afganistan má v nadpise: 
„V mene Boha, Milostivého, Mi-
losrdného.“ Prvý bod preambu-
ly sa odvoláva na vieru v Boha 
a islámske náboženstvo, druhý 
bod hovorí o dodržiavaní Vše-
obecnej deklarácie ľudských 
práv.

11 A zvykové právo, cez ktoré 
sú tieto náboženské hodnoty 
často prefiltrované a ním modi-
fikované – Emanuel Beška.
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S istým stupňom zjednodušenia možno tvrdiť, že obyvatelia 
Afganistanu sú vďační za zmeny a vymoženosti medzinárodnej 
rozvojovej pomoci, ak sú presvedčení, že tieto sú v súlade s hodno-
tami islámu a že neohrozujú suverenitu ich krajiny. podmienkou je 
však zrozumiteľná a otvorená komunikácia týchto zmien, prispô-
sobená lokálnym podmienkam a potrebám. A tá nie je možná bez 
kultúrnej citlivosti zo strany zahraničných vojenských i civilných 
pracovníkov.

Implikácie pre Sr a ostatné krajiny naTo

Vzhľadom na úlohy, ktoré SR realizuje v rámci svojich medziná-
rodných záväzkov, je žiaduce, aby sa skvalitnila príprava vojenských 
pracovníkov vysielaných na misie do islámskych krajín práve v ob-
lasti kultúrnej citlivosti:
•	Vzdelávanie	v	oblasti	kultúrnej	citlivosti	by	malo	byť	súčasťou	šir-

šieho bloku zručností potrebných pre kontakt s civilným obyvateľ-
stvom (napr. komunikácia, zber a spracovávanie informácií, alebo 
zručnosti, ktoré vyžadujú zadania policajného typu /pochôdzky, 
pacifikovanie nepokojov, kontrola osôb, vozidiel, budov apod./). 
tieto zručnosti sú osvojiteľné len prostredníctvom participatív-
nych metód tréningu, kedy si ich účastníci môžu prakticky vyskú-
šať a nacvičiť.

•	Keďže	 znalosť	 kultúry	 vplýva	 na	 efektivitu	 i	 na	 bezpečnosť	 prí-
slušníkov mierových jednotiek, je žiaduce venovať jej dostatočné 
prostriedky zároveň v rámci koncepčnej prípravy systému vzdelá-
vania, ako aj v rámci praktickej realizácie tréningov. komplexnosť 
problematiky a nutnosť práce participatívnymi metódami vyžadu-
jú dostatok času a priestoru venovaného týmto zručnostiam. Nie 
je možné zodpovedne pripraviť vojakov na prácu v teréne pomo-
cou niekoľkých prednášok v rámci krátkeho školenia.

•	 Pri	 príprave	 koncepcie	 vzdelávania	 v	 oblasti	 kultúrnej	 citlivosti	
by bolo vhodné, keby vzdelávacie inštitúcie čerpali zo skúseností 
širšieho spektra vojenských i civilných expertov s niekoľkoročnou 
skúsenosťou z práce v islámskych krajinách, vrátane pracovníkov 
medzinárodných i slovenských rozvojových organizácií.

Výber príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa majú zúčastniť misií 
v Afganistane, by mal prihliadať i na psychologický profil a skúse-
nosti uchádzačov. Z hľadiska bezpečnosti jednotlivcov i celých jed-
notiek nie je vhodné vysielať do Afganistanu ľudí, ktorí sú zaťažení 
strachom či xenofóbnymi postojmi, rovnako ani tých, pre ktorých 
by bola misia v Afganistane prvou zahraničnou misiou. 
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Záver

kultúrna citlivosť by mala byť významným prvkom odbornej 
prípravy osôb, ktoré majú vykonávať zadania v oblasti budovania 
mieru (peace-building) v Afganistane či iných krajinách s domi-
nantnou islámskou kultúrou. pravdou však zostáva, že tento prvok 
zostáva hlboko podceňovaný, čo sa každodenne v praxi odzrkadľuje 
na chybách a problémoch pracovníkov v teréne. Chýbajúca domáca 
odborná príprava v oblasti kultúrnej citlivosti spôsobuje, že pracov-
níci získavajú odborné zručnosti až na mieste, často za veľmi vysokú 
cenu poučenia sa z vlastných chýb. V strategickej rovine je zrejmé, že 
bez dôkladnej znalosti miestnej kultúry nie je ISAF schopný adek-
vátne reagovať na potreby krajiny v oblasti a zvyšovania vnútornej 
bezpečnosti. udržateľná stabilita je dosiahnuteľná len prostredníc-
tvom citlivého prístupu podpory takých demokratických inštitúcií 
a mechanizmov spravovania krajiny, ktoré sú v súlade s hodnotami 
a normami afganskej spoločnosti. 
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34.

„Musíme zachrániť túto krajinu – musíme sa zjednotiť a zbaviť sa diktatúry.“ 
Naváz Šaríf, 2007 

abstract: PaKISTan STILL mILES From DEmoCRACY
Throughout its history, pakistan came across many different political regimes that are hardly described 
by the terminology of the Western political scientists. Its cyclical development from something appea-
ring like a democracy and something appearing like an autocracy or dictatorship undermines pakista-
n’s political stability, economical health and brings it again and again to a political crossroads. Events of 
the year 2007 dominated by an issue of the Supreme Court’s lawyers and concluded by parliamentary 
elections gave pakistanis a new opportunity to bring their country to the path of democratization. As 
the main vehicle of the idea of democracy opposition parties headed by the former prime ministers 
Benazir Bhutto and Nawaz Sharif have been considered (both inside and outside the country). 
This article softens down the too optimistic approach of different foreign actors as well as pakistani 
citizens seeing Western-type democracy as a panacea for the political diseases of the country. It ar-
gues that there are several obstacles constraining a full implementation of the concept of democracy 
known in Euro-Atlantic area. The most important are: the underdeveloped party system based on the 
principles of nepotism, and the historical background of pakistan, including a very special position of 
the army. 
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Election, president, dictatorship, democracy, army, assassination, democratization
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PaKISTan STáLE na mÍLE 
oD DEmoKRACIE

Úvod

pakistan zažil počas uplynulého roku takmer všetko, čo možno 
nájsť v politických príručkách – výnimočný stav, volebnú kampaň, ná-
vrat opozičných predákov z exilu, demonštrácie a násilie, zmenu lídrov 
i politickú vraždu. Väčšina z týchto udalostí nebola náhodná a všetko so 
všetkým súviselo. Cieľom tohto príspevku nie je poskytnúť dokonalý su-
már diania počas uplynulých mesiacov, ani dať uspokojivú odpoveď na 
to, aký by mal byť budúci vývoj tejto krajiny. Ambíciou je skôr na pozadí 
nedávnych udalostí ponúknuť zamyslenie nad faktormi, ktoré stále robia 
z pakistanu krajinu plnú politickej nestability a neurčitej budúcnosti. 
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34. PAKISTAN STÁLE NA MÍLE OD DEMOKRACIE

Chcem ukázať, že chápanie demokracie západného typu (teda 
tak, ako ju poznajú a aplikujú krajiny euroatlantického priestoru) 
ako všelieku pre pakistan a riešenie jeho problémov je nesprávne 
východisko. Rozhodujúcimi dôvodmi, ako sa budem snažiť nazna-
čiť v nasledujúcich riadkoch, sú nepotistický model straníckeho sys-
tému a historické pozadie vzniku a fungovania štátu, najmä úloha 
armády v ňom. 

 
Sudcovia ako spúšťací mechanizmus

Spúšťacím mechanizmom udalostí, ktoré zamávali stabilitou 
nielen pakistanu, ale i širšieho regiónu, bolo suspendovanie pred-
sedu Najvyššieho súdu Iftichára Čaudrího rozhodnutím prezidenta 
parvíza Mušarrafa z 9. marca 2007. Údajným dôvodom bol verdikt 
Najvyššieho súdu o prepustení približne 60 ľudí obvinených z te-
rorizmu, ktorým súd podľa prezidenta urobil boj proti islámskym 
teroristom neúčinným a súdna moc svojim argumentom, že občian-
ske práva obvinených musia byť chránené, výrazne prekročila svoje 
právomoci (pozri napr. Friedman 2007)1. 

Ako sa však čoskoro ukázalo, krok proti súdu bol súčasťou pod-
statne širšej hry o politickú moc. Rok 2007 bol totiž v pakistane 
supervolebný, keďže v októbri končilo tak parlamentu, ako i prezi-
dentovi päťročné volebné obdobie. podstatne silnejší náboj tomu 
ešte dodávala skutočnosť, že v decembri malo Mušarrafovi uplynúť 
i špeciálne oprávnenie vykonávať funkciu hlavného armádneho ve-
liteľa, ktoré si v roku 2002 nechal odhlasovať sporným referendom 
a v roku 2003 potvrdiť parlamentom, čím porušil ustanovenia ústavy 
z roku 19732. 

Vzhľadom na predošlé skúsenosti s konaním súčasnej pakistan-
skej hlavy štátu, ktorej spomínané protiústavné konanie nebolo zďa-
leka ojedinelé, keďže viackrát už odložila svoj sľúbený odchod z po-
stu armádneho šéfa (pozri napr. Hossain 2000 alebo ICG 2007a)3, 
sa dlhodobo uvažovalo, aký scenár v záujme udržania si čo najväčšej 
moci a vplyvu zvolí tentoraz. V danom čase jeho možnosti azda naj-
prehľadnejšie zosumarizoval International Crises Group v jednej zo 
svojich štúdií: 
1. prezident si jemu nakloneným volebným zhromaždením4 nechá 

odhlasovať ďalšie päťročné prezidentské volebné obdobie. Ná-
sledne ovplyvní výsledky parlamentných volieb v záujme toho, 
aby mu staronový parlament dvojtretinovou väčšinou potvrdil 
predĺženie jeho oprávnenia pre funkciu armádneho šéfa.

1 Širší kontext postavenie súdu 
v politickom systéme pozri napr. 
(ICG 2007:9-12).

2 Podľa neho prezident nemô-
že disponovať žiadnou ďalšou 
štátnou funkciou, z ktorej by 
poberal odmenu alebo iné vý-
hody. 

3 Porovnaj s oficiálnym životo-
pisom http://www.presidento-
fpakistan.gov.pk/Biography.
aspx. 

4 Prezident nie je v Pakistane 
volený priamo, ale volí ho zhro-
maždenie oboch komôr národ-
ného parlamentu a zástupcov 
provinčných parlamentov. 
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2. Mušarraf sa dohodne s pakistanskou ľudovou stranou (ppp) na 
čele s bývalou premiérkou Benazír Bhuttovou o rozdelení moci 
v krajine. Na základe dohody sa vzdá uniformy a bude kandidovať 
ako civilný prezident (s možnou podporou ppp). prezidentská 
voľba však prebehne už v novom volebnom zhromaždení, ktoré 
bude vytvorené na základe výsledkov slobodných parlamentných 
volieb. 

3. prezident sa vzdá uniformy a armáda podporí demokratickú re-
formu a konanie slobodných parlamentných volieb. Vytvorenie 
novej vlády ako aj zvolenie prezidenta už bude výsledkom tohto 
demokratického procesu.(ICG 2007a) 
Žiadny z týchto scenárov sa napokon v čistej podobe neusku-

točnil. Dianie počas nasledujúcich týždňov a mesiacov však bolo 
kombináciou (i keď nesúrodou) viacerých spomenutých krokov, 
ktorá viedla k politickému chaosu. Významnou mierou k tomu 
prispela vlna krvavého násilia, ktorá sa rozvinula po krajine po tom, 
ako bezpečnostné sily pakistanu začali napĺňať prezidentov rozkaz 
o pritvrdení v boji proti islámskym militantom. Najväčšiu pozornosť 
a zároveň kontroverzie vyvolala júlová akcia proti radikálom v Čer-
venej mešite v Islamabáde, pri ktorej bolo zabitých viac ako 100 ľudí, 
a ktorá vyhnala do ulíc tisícky obyvateľov nespokojných s Mušarra-
fovým (z ich pohľadu) diktátorským vedením krajiny. Jednou z bez-
prostredných reakcií bolo rozhodnutie kolégia sudcov Najvyššieho 
súdu opätovne ustanoviť Čaudrího za jeho predsedu. 

Výnimočný stav a jeho dôsledky 

kľúčovým krokom prezidenta s fatálnymi následkami pre politic-
ké vedenie štátu vrátane jeho samotného bolo však až vyhlásenie vý-
nimočného stavu v novembri 2007. Mušarraf neskôr vysvetľoval, že 
ho k tomu viedlo úsilie zabrániť, aby „táto krajina spáchala samovraž-
du“, čím mal na mysli rast extrémizmu, ale najmä „paralyzovanie vlá-
dy zásahmi súdnej moci“5. Najdôležitejším sprievodným javom bolo 
pozastavenie účinnosti ústavy, čím si prezident vytvoril priestor pre 
potrestanie politických protivníkov, medzi nimi samozrejme i sud-
cov6. Vyhláseniu výnimočného stavu totiž predchádzali už spomína-
né prezidentské voľby, v ktorých síce Mušarraf presvedčivo zvíťazil7, 
o ich súlade s ústavou mal však vzhľadom na nezrovnalosti týkajúce 
sa prezidentovej pozície dodatočne rozhodnúť Najvyšší súd. Bolo 
pritom relevantné očakávať, že jeho staronový predseda Čaudrí spo-
lu s podriadenými sudcami rozhodne v Mušarrafov neprospech. Vý-
nimočným stavom sa nielenže prezident nevhodnej správe súdu na 

5 Pozri napr. http://presidento-
fpakistan.gov.pk , 4. 11. 2007; 
Reuters, 3. 11. 2007; The Eco-
nomist Online, 8. 11. 2007. 

6 Boli zatknuté stovky právni-
kov ako aj politikov na rôznych 
úrovniach.

7 Získal 252 z 257 hlasov vo-
lebného zhromaždenia. 
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svoju adresu vyhol, ale daný stav potvrdil i niekoľkými dekrétmi. tie 
ostali v platnosti i po obnovení ústavného poriadku 15. decembra 
2007 a bez akéhokoľvek právneho základu boli dokonca vyhlásené 
i ústavné dodatky. 

turbulentné obdobie však v pakistane zďaleka neskončilo, a to 
aj napriek tomu, že koncom novembra Mušarraf opustil najvyšší 
vojenský post8. kulminácia politického chaosu prišla až necelé dva 
týždne po odvolaní výnimočného stavu. potom, ako bola 27. decem-
bra, krátko po vystúpení na zhromaždení prívržencov ppp v rámci 
volebnej kampane v Rávalpindí, pri útoku samovražedného atentát-
nika zavraždená predsedníčka a prirodzená autorita strany Benazir 
Bhuttová9. 

pochopiteľne, atentát mal bezprostredný dopad na politický ži-
vot v krajine. Okamžite po ňom sa objavili špekulácie, kto za ním 
stojí. Najčastejšie sa spomínala al-káida, čo súviselo s tým, že ešte 
v deň útoku oznámil v telefonickom rozhovore pre Asia times zod-
povednosť teroristickej siete jej veliteľ pre operácie a súčasne hovor-
ca Mustafa Abú al-Jazíd (Shahzad 2007).10 paralelne však bola naj-
mä Bhuttovej stranou obvinená vláda, menovite dokonca prezident 
Mušarraf. prispelo k tomu i pripomenutie údajných slov samotnej lí-
derky ppp (prostredníctvom e-mailu jej poradcovi) z októbra 2007, 
kedy práve jeho označila za osobu, ktorá by mohla mať záujem na jej 
smrti (CNN Online 28. 12. 2007).11

Vyjadrenia predstaviteľov strany však možno hodnotiť najmä ako 
dôsledok frustrácie a okamžitého sklamania z udalosti, ktorá bola 
pre ppp súčasne smutná a zároveň budúcnosť ohrozujúca. Dôvo-
dy sa javia hneď dva: po prvé, Mušarraf by pravdepodobne nešiel 
do rizika zosnovania smrteľného komplotu v tak rozdelenej krajine 
a v tak napätej atmosfére. Bolo by totiž veľmi smelé predpokladať, 
že by taký krok ostal utajený a pre prezidenta bez následkov. Okrem 
toho to bol práve on, kto v minulosti viacnásobne čelil atentátom, 
keďže je v očiach militantných skupín zradcom pakistanu a spo-
jencom uSA12. Druhým dôvodom boli kuloárne reči o možnej 
povolebnej spolupráci ppp s Mušarrafovou stranou pML, ktoré sa 
objavili takmer hneď po návrate Bhuttovej z exilu13 a postupne sa 
stupňovali. Aj keď v čase atentátu bola táto alternatíva predsedníč-
kou ppp na rozdiel od predošlých týždňov už deklarovaná ako vylú-
čená, z hľadiska poznania politického správania lídrov po voľbách to 
však také jednoznačné nebolo. pre mnohých vrátane Washingtonu14 
bolo práve toto spojenie najlepšou z možností, keďže to pokladali za 
najvhodnejší predpoklad pre spoločné úsilie v boji pakistanu proti 
extrémizmu (Rashid 2008). 
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8 Túto funkciu prebral Parvíz 
Kajání, bývalý šéf spravodajskej 
služby. Viac o ňom pozri napr. 
The Times Online (2007). 

9 Ohľadne dôvodu smrti sa 
v nasledujúcich dňoch rozpúta-
la živá diskusia, keď sa postup-
ne objavili až štyri verzie príčiny 
usmrtenia. K pôvodnej, teda že 
išlo o výstrel atentátnika z ruč-
nej zbrane, sa neskôr pripojili 
ďalšie tri z prostredia pakistan-
skej vlády. Podľa prvej Bhuttovú 
zabila tlaková vlna explózie 
krátko po výstreloch, ktoré na 
ňu smerovali. Hoci vláda ne-
skôr ako dôvod uviedla úlomok 
z tohto výbuchu, čoskoro došlo 
k ďalšej zmene vyhlásenia, pod-
ľa ktorej si Bhuttová spôsobila 
smrť úderom do lebky o strechu 
auta, kde narazila v dôsled-
ku kombinácie tlaku explózie 
a pohybu osobných strážcov 
po výstrele, ktorí sa ju snažili 
vo vozidle čo najskôr ukryť. Po-
slednú z verzií potvrdila správa 
britského Scotland Yardu, ktorá 
bola požiadaná pakistanským 
prezidentom o pomoc pri vyšet-
rovaní. Správa v podstate vylu-
čuje smrť ako priamy následok 
výstrelu a potvrdzuje spojitosť 
medzi výbuchom, tlakovou vl-
nou a následným nárazom do 
časti vozidla. (pozri British High 
Commission 2008). Hoci PPP 
toto vyjadrenie vzalo do úva-
hy, vzhľadom na presvedčenie 
jej predstaviteľov sa s ním však 
nestotožnili. 

10 Pre širší pohľad na dôvody, 
ktoré mohli viesť k vražde, po-
zri: Siddharth (2007), nevyrie-
šené otázky ohľadne atentátu 
ako aj ohľadne jeho strojcov 
pozri tiež BBC News (2007).

11 Bhuttovej obvinení v čase 
po návrate z exilu bolo viac, 
pričom smerovali k pakistanskej 
spravodajskej službe ISI, islám-
skym militantom či bývalým 
vysokým predstaviteľom armá-
dy. Prezidenta neoznačovala 
ako toho, ktorý by dal priamo 
príkaz na jej odstránenie, ale 
skôr ako toho, ktorý nemá zá-
ujem na jej ochrane, resp. na 
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každopádne však Bhuttovej vražda ešte viac zmobilizovala voli-
čov opozičných strán, teda nielen ppp, ale i strany ďalšieho z pred-
chádzajúcich premiérov Naváza Šarífa. parlamentné voľby sa opro-
ti pôvodne plánovanému termínu 8. januára 2008 presunuli až na 
18. februára, keďže šesť dní pred plánovaným otvorením volebných 
miestností volebná komisia uviedla, že hlasovanie nie je možné vzhľa-
dom na nepokoje, ktoré nastali po Bhuttovej smrti (ICG 2008). Bez 
ohľadu na to v nich však, tak ako sa čakalo, jasne triumfovali prode-
mokratické15 sily – 88 kresiel v 342-člennom Národnom zhromaž-
dení získala ppp, 67 kresiel Šarífova pMQ-N16, Mušarrafova pML 
skončila až tretia so ziskom 39 kresiel. 

Pakistan a demokracia? nezmysel?

počty kresiel a percentá volebného zisku však mali v prípade 
týchto pakistanských národných volieb, tak ako bolo už naznačené 
v predošlých statiach, podstatne hlbší význam, ako je tomu vo väč-
šine prípadov parlamentného hlasovania. V podstate od marcových 
udalostí súvisiacich s Najvyšším súdom sa tak vo vnútri krajiny, ale 
najmä za jej hranicami, zdôrazňoval ich historický charakter a zva-
žovali možné dopady pre ďalšie smerovanie štátu. Východiskovou 
premisou sa stal predpoklad, že len opozičné strany disponujú 
dostatočnými ideovými kapacitami na transformáciu veľmi ťaž-
ko definovateľného režimu pod vedením prezidenta Mušarrafa na 
fungujúcu demokraciu tzv. západného typu. Čo je ale azda ešte dô-
ležitejšie, rozšírilo sa silné povedomie, že intencie lídrov týchto strán 
sú úprimné a nespochybniteľné. V skutočnosti má toto myšlienkové 
východisko viacero trhlín. 

Jednou zo základných prekážok „pakistanského demokratického 
scenára“ je stranícky systém, ktorý má veľmi ďaleko od fungovania 
strán v „klasických“ demokraciách. V pakistanských politických stra-
nách (aj v tých, ktoré sa označujú za reformné, prozápadné či de-
mokratické), absentuje zmysel pre vnútornú demokraciu a rotácia 
lídrov prostredníctvom pôsobenia straníckych inštitútov a nástro-
jov. Naopak, tieto strany vznikali a rozširovali sa na príbuzenskom 
princípe, ktorý sa stal bežnou praxou nielen v pakistane, ale i ďalších 
krajinách regiónu (India, Srí Lanka). to platí aj o ppp, ktorú sa Bhut-
tovej darilo aj z exilu udržiavať železnou rukou. Dlhodobé princípy 
straníckeho fungovania boli uplatnené aj po jej vražde, kedy v de-
bate o jej nástupcovi (prebiehajúcej len v úzkom kruhu niekoľkých 
osôb), bol vybraný jej syn, len 19-ročný Biláwal (Chari 2008)17. 

Ešte silnejšie argumenty pripomína Daniel Markey, podľa ktoré-
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vyšetrení viacerých incidentov 
proti nej. 

12 Aj Abú al-Jazíd v spomí-
nanom rozhovore potvrdil, 
že Bhuttová bola len jedným 
z pripravovaných cieľov. Ďal-
ším je práve prezident, pretože 
rovnako ako ona „presadzuje 
americké záujmy“. 

13 Bhuttová sa vrátila do krajiny 
po niekoľkoročnom exile v Lon-
dýne a Dubaji. Len niekoľko 
hodín po objavení sa na území 
Pakistanu bol na ňu spáchaný 
pokus o atentát, z ktorého síce 
vyviazla bez zranení, no zomre-
lo pri ňom viac ako 100 ľudí.

14 Pre USA by bol tento prípad-
ný politický vzťah legitimizáciou 
ich viacročného spojenectva 
s partnerom, ktorý čelí dlhodo-
bo obvineniam z autoritárstva. 
Logicky teda nepokladali za 
potrebný cieľ ani odstránenie 
Mušarrafa ako také. 

15 Možno v tomto prípade lep-
šie platí označenie „antimušar-
rafovské“ sily.

16 Zaujímavosťou je, že stra-
nícki lídri Zardárí ani Šaríf vo 
voľbách nekandidovali. 

17 K pôvodnému menu Zardárí 
(po otcovi) si dodal meno Bhut-
to v snahe poukázať na prepo-
jenie s rodom Bhuttovcov. Šta-
tutárom strany a prechodným 
lídrom sa stal Bhuttovej manžel 
Asíf Zardárí. Jeho poverenie 
vyplynulo okrem iného z akejsi 
poslednej vôle Bhuttovej (krátky 
list z októbra 2007), v ktorom 
svojho manžela odporúčala 
ako prechodného lídra strany 
dovtedy, kým sa strana neroz-
hodne, „čo je pre ňu najlepšie“ 
(BBC 2008).
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ho v pakistane dvojnásobne platí dobre známe porekadlo, že zavede-
nie demokratických procedúr i v ich najčistejšej forme nie je zázrač-
nou paličkou na vyliečenie všetkých chorôb štátu (Markey 2007). 
Slabé civilné inštitúcie, nefunkčné civilno-vojenské vzťahy či ťažko 
narušiteľné postavenie tajných služieb, ktoré nebude môcť ani ten 
najdemokratickejší politik ignorovať, sú faktormi, ktoré spôsobujú, 
že demokracia v pakistane nie je len otázkou vzkriesenia, ale skôr 
opätovného vytvorenia (Markey 2007). 

armáda ako neopomenuteľný prvok štátu

No pravdepodobne najviac je potrebné pri rozpravách o roz-
voji demokracie v pakistane zdôrazniť veľmi špecifické postavenie 
armády, ktorá je po desaťročia kostrou nielen akéhokoľvek režimu, 
ale i fungovania štátu ako takého. to má, ako upozorňuje George 
Friedman (2007), silné historické dôvody a súvisí najmä s úsilím 
politických a spoločenských elít vybudovať z pakistanu národný štát 
pakistancov18. po odchode Britov totiž pakistanský národ neexisto-
val, pakistancami boli vlastne v tom čase všetci muslimskí pandžá-
bovia, kašmírci, Sindhovia či Balúčovia žijúci v povodí rieky Indus 
a priľahlých horských oblastiach (Friedman 2007). pakistanu boli 
síce pôvodne ponechané demokratické princípy Britov, čoskoro sa 
však ukázalo, že v tak etnicky rozdelenom štáte je ich fungovanie 
prakticky nemožné. práve z toho dôvodu došlo k posilňovaniu úlo-
hy armády, ktorá bola presne tým inštrumentom, ktorý mohol a bol 
schopný istým spôsobom prispieť k budovaniu jednotného pakista-
nu, alebo ak chceme jednotného pakistanského národa19. Armáda je 
totiž zo svojej podstaty disciplinovaným a technokratickým organiz-
mom, ktorý sa stáva nielen nástrojom štátu, ale dokonca jeho garan-
tom (Friedman 2007). Okrem toho netreba zabúdať, že armáda má 
vytvorený najlepší systém vzdelávania a školskej siete, vďaka čomu 
netrpí ani problémom negramotnosti, ako je tomu v iných zložkách 
spoločnosti. Zároveň mnohé, ak nie všetky verejné inštitúcie vedú 
bývalí armádni dôstojníci, prostredníctvom ktorých je prepojenie 
armády na verejný život veľmi výrazné. 

Oddelenie politického života od diania v armáde je preto v pakis-
tane pre akéhokoľvek občianskeho lídra nesmierne zložité. predo-
všetkým politici spojení s bývalými režimami a prepojení na rôzne 
armádne kádre nemajú možnosť pôsobiť absolútne nezávisle a na-
rušiť toto prirodzené prepojenie armády a občianskej spoločnosti. 
Do tejto skupiny patrili i Bhuttová a Šaríf, preto očakávania, že by 
sa to mohlo podariť práve im, boli neopodstatnené a prehnané. po-
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18 Presnejšie vytvoriť z indic-
kých muslimov Pakistancov – 
štát vznikol ako národný štát 
indických muslimov, ktorého 
cieľom bolo zabrániť margina-
lizácii a diskriminácii muslimov 
v hinduistickej Indii – Ľubomír 
Lupták & Emanuel Beška.

19 Išlo o model, ktorý nebol úpl-
ne jedinečný, podobné modely 
boli použité i v Iráne a najmä 
v Turecku. 



531

čas svojich predošlých vlád aj oni začali strácať politickú pôdu pod 
svojimi nohami práve vo chvíli, keď sa pokúsili podriadiť armádu 
mechanizmom občianskej kontroly. takže odporúčania analytikov 
a pozorovateľov smerom k predstaviteľom uSA, EÚ či európskych 
štátov, aby jednoznačne podporili pakistanské demokratické sily, 
tak boli namieste len za predpokladu, že súčasne s nimi obsahovali 
i realistické hodnotenia pozitív i negatív týchto skupín. Na bezbrehé 
preceňovanie (pro)demokratických síl by totiž najviac doplatil sa-
motný pakistan a jeho občania. 

nová vláda a jej neurčitá budúcnosť

pravdivosť tohto predpokladu sa začala napĺňať takmer okamži-
te po zatvorení volebných miestností. Víťazstvo opozície bola totiž 
jedna vec, no povolebná spolupráca ppp a pML-N už druhá. táto 
kombinácia bola už po návrate opozičných predákov z exilu niekto-
rými odsudzovaná na neúspech, no ešte viac sa toto vnímanie rozší-
rilo po Bhuttovej smrti. tú síce formálne vystriedal na čele strany jej 
syn, reálnym lídrom sa však stal jej manžel ásif ´Alí Zardárí. Zardárí 
je pritom rovnako ako Šaríf spájaný s niekoľkými korupčnými afé-
rami a pochybnými politickými praktikami, čo výrazne oslabovalo 
minimálne morálnu hodnotu tohto tandemu ( Joshi, ....). No dôvo-
dov spochybňujúcich spoluprácu oboch strán v rámci koaličnej vlá-
dy20, na čelo ktorej bol napokon vymenovaný nominant ppp Júsuf 
Giláni21, bolo podstatne viac. Najspornejším bodom bol dlhodobo 
odlišný postoj k osobe Mušarrafa. kým ppp, ako už naznačili i spo-
menuté predvolebné špekulácie, neodmietalo kooperáciu s prezi-
dentom ako takú, predseda pML-N Šaríf sa k nej od začiatku sta-
val viac ako rezervovane a dokonca nevylučoval i iniciovanie jeho 
odvolania z úradu (hoci dvojkoalícia na úspešný impeachment ne-
mala dostatok hlasov). Na pozadí tejto základnej premisy sa odvíjal 
i postoj k riešeniu problému odvolaných sudcov. Šaríf totiž postavil 
svoju predvolebnú kampaň na sľube, že v prípade vstupu do vlády 
sa zasadí o ich navrátenie na predošlé posty, vrátane predsedu Naj-
vyššieho súdu Čaudrího. V takom prípade by pochopiteľne nebolo 
vylúčené, že Mušarrafova voľba za prezidenta by mohla byť dodatoč-
ne legislatívne spochybnená a prezident by tak mohol o svoju funk-
ciu prísť. to však bolo v príkrom rozpore s názorom prevládajúcim 
v ppp, podľa ktorého Mušarraf má byť rešpektovaný ako hlava štátu, 
a skôr treba uvažovať o ústavných zmenách týkajúcich sa jeho právo-
mocí22,23. Inak povedané, kým pML-N bola pripravená na konfron-
táciu s prezidentom, ppp sa jej chcela vyhnúť (BBC News 2008). 

MARIAN MAJER 34.

20 Kabinet vytvorilo 11 členov 
PĽS, 9 členov PML-N a 4 čle-
novia z nezávislých politických 
zoskupení. 

21 Pôvodným kandidátom, 
o ktorom sa hovorilo v rámci 
PPP, bol Machdúm Amin Fa-
hín, podpredseda strany, Jeho 
meno ale z výberu vypadlo 
po tom, ako Šarífova strana 
upozornila na jeho kontakty 
s Mušarrafom. 

22 V rámci toho by súčasne 
malo prísť aj k obmedzeniu 
právomocí Najvyššieho súdu. 
Jedným z dôvodov tohto rezer-
vovaného postoja PPP k súdu 
a k opätovnému ustanoveniu 
odvolaných sudcov je aj osob-
ná averzia výkonného predse-
du PPP Zardárího voči Čaudrí-
mu. Zardárí Čaudrího obvinil, 
že v minulosti participoval na 
kampani proti nemu, ktorá vie-
dla k Zardárího uväzneniu na 
základe obvinení z korupcie. 

23 Objavili sa špekulácie, že 
Mušarraf PPP neverejne upo-
zornil, že ak dôjde k snahe 
o jeho odvolanie, rozpustí 
parlament (Khan 2008). Za-
čiatkom júna, teda už v čase, 
keď dvojkoalícia bola oficiálne 
minulosťou, prezident vyhlásil, 
že nemá v pláne odstúpiť, ale 
ani rozpustiť parlament.
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Bolo by však asi chybou obviňovať ppp z akejsi ochrany prezi-
denta. Hoci je istá forma rešpektu nespochybniteľná, Mušarraf je na-
priek tomu v podstate ponechaný svojmu politickému osudu. Strata 
jeho prestíže u podstatnej časti verejnosti je už takmer dokonaná 
a postupne sa prejavuje aj u ďalších (pre neho kľúčových) zložiek: 
v armáde a medzi tvorcami americkej zahraničnej politiky. prechod-
né upokojenie mu môže poskytovať aspoň všeobecná zhoda, že pre-
zidentov odchod by mal prebehnúť skôr pokojným ako reakčným 
spôsobom (Stratfor 2008). Okrem toho mu zatiaľ pomáha i vývoj na 
vládnom poli. Jeho vyčkávacia taktika založená na poznaní krehkosti 
koalície vládnych strán sa v polovici roka 2008 (teda v čase uzávier-
ky tohto príspevku) zdala ako úspešná. V polovici mája totiž deväť 
ministrov nominovaných pML-N podalo demisiu, čím sa naplnili 
obavy z rozpadu vládneho kabinetu. A hoci Šaríf čoskoro deklaroval, 
že jeho poslanci budú prípad od prípadu podporovať vládu ppp pri 
hlasovaniach v parlamente, v skutočnosti sa pakistan opäť ponoril 
do politickej neurčitosti.

Otázny je predovšetkým ďalší vývoj vo vzťahu k riešeniu problé-
mu islámskeho radikalizmu. Nech to totiž vyznie akokoľvek cynicky, 
pakistan by nikdy nepútal toľko pozornosti svetových lídrov, ak by 
od jeho krokov (aspoň do istej miery) nezávisel úspech či neúspech 
politiky v Afganistane. práve preto sa dostali do značnej pozornos-
ti povolebné kroky Islamabádu, medzi ktorými dominovala ochota 
vlády rokovať s predstaviteľmi pakistanského krídla talibanu v tzv. 
regióne FAtA (pozri Majer 2007:280), kde sú dislokované základne 
militantných skupín. tá v druhej polovici mája vyústila do podpisu 
istej formy mierovej dohody, na základe ktorej vláda prisľúbila stiah-
nutie svojich vojakov (približne 7 000) ako aj umožnenie zavádza-
nia islámskeho práva v tejto oblasti. Výmenou za to taliban súhlasil 
s uzatvorením výcvikových táborov, vydaním zahraničných bojov-
níkov pakistanským bezpečnostným zložkám a ukončením ozbroje-
ných akcií proti vládnym silám (Subramanian 2008). 

Vláda sa týmito krokmi evidentne pokúsila narušiť doterajší 
paradoxný obraz pakistanu ako najväčšieho člena protiteroristic-
kej koalície s najbenevolentnejšou politikou voči nim. V pozadí jej 
konania treba vidieť najmä americké zvažovanie ďalšieho postupu 
v rámci „pakistanskej dimenzie“ svojej zahraničnej politiky. Objavili 
sa totiž názory, že doterajšia relatívne benevolentná politika uSA by 
mala skončiť a mala by byť podmienená demokratizačnými proces-
mi. Inak povedané, Washington mal dať Islamabádu na výber v štýle 
„buď (konečne dôsledná, nielen deklaratívna, politika voči militan-
tom), alebo“ (postupné utlmenie pomoci rôzneho typu, ktorá do 
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pakistanu na základe spojenectva s uSA plynie). Je však otázne, či 
by bola táto politika cukru a biča produktívna, alebo skôr naopak. 
Skúsenosti z minulosti ukazujú, že americké odklonenie by len po-
tvrdilo už teraz existujúce podozrenie pakistancov, že americké záuj-
my sú krátke a cyklické (Markey 2007), a že spojenectvo uSA s pa-
kistanom bolo vlastne vzťahom na jedno použitie. toto by mohlo 
mať významné následky najmä pre armádu a jej správanie sa voči 
islámistom a v konečnom dôsledku by sa obrátilo proti americkým 
záujmom. 

Ak sa však vrátime k samotnej dohode vlády s talibanom, treba 
zopakovať, že už viackrát sa ukázalo, že podobný model v exponova-
ných regiónoch pakistansko-afganského pohraničia len veľmi zried-
kavo prináša očakávané ovocie. predovšetkým zahraniční bojovníci 
sa necítia byť viazaní dohodami s centrálnou vládou a ich dobrovoľ-
ný odchod z tohto územia je tak nepravdepodobný. to môže viesť 
primárne k obnoveniu ich akcií, sekundárne potom k opätovnému 
medzinárodnému tlaku na miestnu centrálnu vládu, ktorá bude pri-
nútená zasiahnuť proti nim vojensky, čo bude mať znova negatívny 
dopad na miestne obyvateľstvo.

Záver

udalosti v pakistane ukázali obrovskú rozporuplnosť vývoja 
v krajine. ukázalo sa, že pakistan, hoci predstavitelia predošlej vlády 
pravidelne presviedčali zahraničnú verejnosť o opaku, má stále veľ-
mi ďaleko od fungujúcej demokracie. potvrdili to najmä nekonvenč-
né riešenia napätej situácie zo strany prezidenta Mušarrafa, ale po-
tvrdzuje to i ďalší vývoj po voľbách, v ktorých dominovali opozičné 
a „prodemokratické“ sily. Absencia princípov plurality vo všetkých 
odvetviach života bráni rozvíjaniu štátu smerom k mnohými dekla-
rovanému cieľovému stavu demokracie. 

Na druhej strane, pri hodnotení situácie v tejto krajine, ale i pri 
rozvíjaní jej demokratických princípov, si treba uvedomiť, že de-
mokracia nemá absolútnu formu a je rozvíjajúcim sa konceptom. 
Demokracia je veľmi často vecou konkrétnej percepcie, takže to, 
čo je demokratické pre „nás“, nemusí byť demokratické pre „nich“. 
Hovoriac o pakistane to znamená, že medzinárodné spoločenstvo 
musí akceptovať miestny „code of conduct“, teda pakistanský systém 
zvyklosti a tradičných postupov. Samozrejme, ten by mal mať isté 
obmedzenia, aby tak mohol byť akceptovateľný všetkými zaintereso-
vanými stranami. V opačnom prípade bude pakistan naďalej prešľa-
povať na mieste a cyklický systém striedania (kvázi)demokratických 
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a (kvázi)autoritárskych režimov sa bude opakovať s pravidelnou pe-
riodicitou. 

odporúčania pre Slovensko

Vzťahy medzi pakistanom a Slovenskom sú málo rozvinuté 
a ostávajú len v rovine nevyhnutných diplomatických kontaktov. 
preto i formulácia odporúčaní je pomerne zložitá a mohla by sa ob-
medziť na konštatovanie potreby rozvíjania vzájomnej spolupráce, 
samozrejme po predošlej identifikácii tých oblastí, kde by to mohlo 
byť prospešné. 

Dianie v pakistane je však jedným z kľúčových faktorov bezpeč-
nostnej situácie a celkovej stability Afganistanu. Vzhľadom na fakt, 
že Afganistan je kľúčovou oblasťou (nielen) vojenských aktivít SR, 
politika voči pakistanu si vyžaduje zvýšenú pozornosť i na Sloven-
sku. preto je v záujme SR podporovať iniciatívy svojich partnerov, 
ktoré by mali viesť k upokojeniu politickej situácie v krajine a najmä 
k postupnej demokratizácii straníckeho i celkového politického sys-
tému. Je však pritom nevyhnutné uvedomovať si historické, spolo-
čensko-politické a náboženské špecifiká pakistanu, čím sa politická 
elita vyhne chybným rozhodnutiam, ktoré by mohli celé úsilie zby-
točne degradovať. 
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abstract: EGYPT 2011 – THE YEar oF CHanGE?
The Egyptian president Muhammad Husni Mubarak succeeded Anwar as-Sadat in October 1981and 
he	 has	 been	 in	 power	 ever	 since.	The	moment	 of	 power	 transfer	 is	 imminent;	 however,	 President	
Mubarak‘s intentions regarding his successor are unknown as he has not appointed a Vice president. 
Some suspect that he intends to transfer the presidency to his son. This article focuses on the possible 
developments of the regime’s future analyzing the various prospects for succession in the context of 
Egyptian history and political culture. 
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EGYPT 2011 – roK 
ZmEnY?

Úvod

problematika výmeny generácii na najdôležitejších postoch sa 
týka hneď niekoľkých arabských štátov. V Sýrii vystriedal v roku 
2000 prezidenta Háfiza al-Asada jeho syn Baššár, kvôli ktorému bolo 
nevyhnutné uskutočniť promptnú zmenu ústavy.1 V Líbyi sa otvo-
rene hovorí o Sajfovi al-Islámovi, synovi Mu’ammara al-Qaddáfího, 
ako o jeho prípadnom nástupcovi. podobne v Jemene sa objavujú 
špekulácie o synovi súčasného prezidenta ‘Alího Abdalláha Sáliha, 
ako o budúcej hlave krajiny. už niekoľko rokov prebiehajú intenzív-
ne diskusie o možnom kandidátovi na prevzatie moci v najľudnatej-
šej arabskej krajine – v Egypte.

Súčasná situácia

Osemdesiatročný Muhammad Husní Mubárak (1928) je na 
čele EAR od 18. 10. 19812. Na prezidentský post nastúpil z pozície 
prezidentovho zástupcu (zastával ju od roku 1975). Ako prezident 

1 Zmena ústavy sa týkala zní-
ženia veku kandidáta na post 
prezidenta zo 40 rokov na 34. 
Práve toľko rokov mal v tom 
čase Baššár al-Asad. 

2 V posledných voľbách v roku 
2005, na ktorých sa mohlo vô-
bec po prvýkrát zúčastniť viac 
kandidátov, vyhral po štvrtýkrát 
Muhammad Husní Mubárak 
s podporou 88,6 % hlasov vo-
ličov (predtým v rokoch 1987, 
1993, 1999). Podrobnejšie po-
zri CIA (2008).
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35. EGYPT 2011 – ROK ZMENY?

Egypta má v krajine dominantné postavenie. Okrem aktívnej hlavy 
štátu je zároveň najvyšším veliteľom ozbrojených síl, dozerá na apa-
rát vnútornej bezpečnosti a stojí na čele vedúcej politickej sily – Ná-
rodnej demokratickej strany (al-Hizb al-wataní ad-dímúqrátí).3 pre-
trvávajúca hospodárska stagnácia krajiny, ale hlavne pokročilý vek 
Husního Mubáraka naznačujú, že sa Egypt približuje ku zásadnej 
zmene práve na tomto najcitlivejšom poste. Najbližšie voľby hlavy 
štátu sú naplánované na rok 2011. 

Egypt nemožno považovať za štandardnú parlamentnú demokra-
ciu. politické zriadenie je i v samotnej krajine často opatrne ozna-
čované ako tzv. „dímúqrátíja muqajjada“ (limitovaná demokracia). 
Ide skrátka o autoritársky režim, v rámci ktorého má Národná de-
mokratická strana plnú kontrolu nad dvojkomorovým parlamen-
tom.4 Opozičné politické strany, napriek ich pomerne rozsiahlej 
činnosti v rámci možností, nemajú veľký priestor na ovplyvňovanie 
dôležitých štátnych záležitostí. táto skutočnosť je evidentná najmä 
pri volebnom procese na rôznych úrovniach krajiny, naposledy pri 
voľbách do samospráv, ktoré prebehli za masových protestov v aprí-
li 2008 a predchádzala im kríza „nedostatku chleba“5. Okrem toho, 
táto ľudnatá krajina je podľa názorov niektorých chránená, podľa 
iných neustále brzdená pretrvávajúcim výnimočným stavom.6 

už roky médiá i analytici zvažujú, kto by mohol reálne vystrie-
dať Husního Mubáraka a táto otázka s postupujúcim časom na-
berá na dôležitosti. Je to spôsobené aj tým, že súčasný prezident 
nebol ochotný (a vlastne to ani nie je jeho ústavnou povinnosťou) 
počas štvrťstoročia vlády vymenovať viceprezidenta, na ktorého, 
podľa 82. článku egyptskej ústavy, prechádza exekutívna moc 
v prípade, že prezident nie je schopný zastávať svoj úrad. Ale ani 
v prípade náhlej absencie prezidenta a viceprezidenta by krajina 
neostala bez najvyššieho predstaviteľa, pretože 84. článok ústavy 
stanovuje, že za týchto okolností nastupuje do čela krajiny pred-
seda parlamentu (v súčasnosti Ahmad Fathí Surúr), ktorému ústa-
va nedovoľuje kandidovať na prezidentský post. predseda parla-
mentu takto preberá právomoci hlavy štátu na obdobie, ktoré by 
nemalo presiahnuť šesťdesiat dní. Za ten čas by sa mal parlament 
zhodnúť na mene nového prezidentského kandidáta, ktorého by 
mali vo funkcii potvrdiť občania Egypta vo všeľudovom referende 
(Ústava EAR).7 

Existuje viacero domnienok, prečo sa prezident neustále vyhýba 
vymenovaniu svojho zástupcu. Medzi možné dôvody patrí strach 
o vlastnú bezpečnosť8, ale môže sa za tým skrývať aj obava o stratu 
podpory v krajine, ktorej početné obyvateľstvo žije na pokraji chu-

3 O založení tejto strany, ktorá 
mala vyplniť politické vákuum, 
oficiálne informoval politickú 
verejnosť prezident Anwar as-
Sádát v roku 1978. 

4 Madžlis aš-ša’b má 454 čle-
nov. 444 členov volia občania 
a 10 menuje prezident. Porad-
ný orgán, tzv. Madžlis aš-šúrá, 
ktorý vznikol len v roku 1980 
pod 196. článkom ústavy, má 
264 členov; jeho tretina, 88 čle-
nov, je menovaná prezidentom, 
a dve tretiny – 176 členov sú vo-
lení každé tri roky na obdobie 
6 rokov (Ústava EAR). 

5 Takmer polovica obyvateľov 
tejto ľudnatej krajiny je závislá 
od štátom dotovaných základ-
ných potravín. Rast cien obilnín 
na svetových trhoch vyvolal 
v Egypte nedostatok dotované-
ho chleba a špekulácie pri ob-
chodovaní s múkou. Dotovaný 
chlieb je až 10-krát lacnejší ako 
nedotovaný. 

6 Výnimočný stav pretrváva od 
roku 1967 s výnimkou jeho krát-
kodobého zrušenia v rokoch 
1980-1981.

7 84. článok ústavy ďalej ho-
vorí, že v prípade rozpustenia 
parlamentu sa vedúcej úlohy 
v krajine musí ujať predseda 
najvyššieho súdu, ktorému je 
tiež ústavne zakázané kandido-
vať na prezidentský post (Ústa-
va EAR). 

8 Husní Mubárak prežil via-
cero (minimálne šesť) pokusov 
o atentát. 

9 Podľa štatistík z roku 2005 
je to až 20 % z 80 miliónov 
obyvateľov a podobné per-
cento žije z príjmov tesne nad 
hranicou chudoby. CIA, World 
Factbook, Egypt: https://www.
cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/.
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doby9. Okrem toho by vymenovanie prezidentovho zástupcu prav-
depodobne nahralo do kariet jeho politickým súperom, ktorí čakajú 
na vhodnú príležitosť, aby mohli ráznejšie a radikálnejšie usilovať 
o výmenu na tomto kľúčovom poste. 

Prezident versus minister obrany 

V minulosti sa v spojitosti s Mubárakovým následníctvom spo-
mínalo viacero osobností. Z nich sa často skloňovalo najmä meno 
charizmatického poľného maršala ‘Abdalhalíma Abú Ghazála, ktorý 
sa stal ministrom obrany po diskutabilnej smrti Ahmada Badawího10 
v marci 1981 a bol teda menovaný do funkcie ešte prezidentom An-
warom as-Sádátom (NY times 1981). ‘Abdalhalím Abú Ghazála bol, 
zdá sa, zo začiatku ideálnym kandidátom na ministra obrany aj pre 
nového prezidenta Husního Mubáraka, aj keď by sa dalo očakávať, že 
ho po úspešnom atentáte na svojho predchodcu odvolá. Nestalo sa 
tak možno aj preto, že v rokoch 1976-1979, keď bol Abú Ghazála vo-
jenským pridelencom vo Washingtone a Mubárak viceprezidentom, 
obaja úzko spolupracovali na programe americkej vojnovej pomoci. 
Verejnosťou považovaný za hrdinu troch vojen s Izraelom, Abú Gha-
zála postupne získaval väčší a väčší vplyv a zakrátko sa vypracoval 
na druhého najvýznamnejšieho muža krajiny, hneď po prezidentovi. 
Jeho moc bola badateľná aj za hranicami Egypta a to najmä v mi-
moriadne ústretových a nadštandardných vzťahoch s uSA. V júni 
1986 uskutočnil Abú Ghazála návštevu Washingtonu, počas ktorej 
ho prijal viceprezident Bush a minister obrany Caspar Weinberger. 
Washington opätovne navštívil aj v novembri 1986, aby pokračoval 
v rokovaniach, pričom Mubárakova cesta do uSA bola „odložená“ 
(Springborg 1987:15-16). Je veľmi pravdepodobné, že práve na-
rastajúca moc a vplyv boli dôvodom, prečo sa prezident Mubárak 
usiloval o jeho odvolanie z vplyvného ministerského postu. Údajne 
mu dokonca ponúkol dlho neobsadenú pozíciu viceprezidenta, kto-
rú bol Abú Ghazála pripravený prijať, no pod podmienkou, že si zá-
roveň udrží aj kreslo ministra obrany. Americká ambasáda sa v tom 
čase nechala počuť, že odvolanie ministra obrany nebude pokladať 
za šťastný krok. (Springborg 1987:7)

Hru moci a politických manévrov nakoniec vyhral Husní Mubá-
rak a v roku 1989 ‘Abdalhalíma Abú Ghazála odvolal (Cowell 1989). 
Oficiálne stanovisko hovorilo o ministrovom zapletení sa do škan-
dálu nedovoleného obchodovania s balistickými strelami (Sullivan 
2003:30). poľný maršal sa následne stal prezidentovým poradcom 
a na jeho miesto bol menovaný generál Júsuf Sabrí Abú tálib. Neskôr, 

10 Ahmad Badawí zahynul 
v roku 1980 spolu s dvanástimi 
vysokými dôstojníkmi pri havárii 
helikoptéry. 
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v roku 1993 sa generál ‘Abdalhalím Abú Ghazála vzdal postu prezi-
dentovho poradcu a vytratil sa z verejného života. (Sobelman 2001)

V súčasnosti v spojitosti s možnými prezidentskými kandidátmi 
rezonuje v egyptskej spoločnosti viacero dôležitých mien. Zároveň 
sa však objavujú názory, že ide iba o mediálnu hru, a že súčasný režim 
neakceptuje v zásade žiadneho „nevhodného“ konkurenta. Je prav-
depodobné, že sa o skutočnom kandidátovi rozhodne za zavretými 
dverami medzi súčasnou vládnou špičkou. Stačilo by, ak by súčasný 
prezident menoval svojho nástupcu, ktorý by v „prípade potreby“ 
zaujal jeho miesto. tu pripadá do úvahy niekoľko mien: Gamál Mu-
bárak, ‘umar Sulajmán či Muhammad Husajn tantáwí. Z hry ne-
možno vylúčiť ani súčasného premiéra Ahmada Nazífa. Zvláštne 
miesto prináleží ‘Amrovi Músovi. 

Gamál mubárak 

Medzi možnými kandidátmi zastáva popredné miesto mladší syn 
súčasného prezidenta. Gamál Mubárak (1963) má povesť liberál-
ne zmýšľajúceho intelektuála, ktorý má za sebou pomerne krátku, 
ale brilantnú politickú kariéru. Aj keď v otvorených konfrontáciách 
odmieta, že by sa v budúcnosti usiloval o prezidentský post, tento 
vyštudovaný ekonóm (American university in Cairo) zastáva od 
februára 2006 miesto asistenta generálneho tajomníka Národnej de-
mokratickej strany a pôsobí aj ako poradca prezidenta v ekonomic-
kých záležitostiach. Na poste hlavy štátu by ho zrejme rada uvidela aj 
mladá generácia egyptských hospodárskych kruhov, ktorá od neho 
očakáva progresívnejšie ekonomické reformy. Gamál Mubárak má 
na to údajne dosť odborných skúseností, keďže viac ako šesť rokov 
pracoval v bankovom sektore v Londýne (Sobelman 2001). Okrem 
toho má za sebou už niekoľko „tajných“ návštev Washingtonu (máj 
2006), pri ktorých sa stretol s najvýznamnejšími predstaviteľmi 
americkej exekutívy – prezidentom Bushom, Dickom Cheneyom 
či Condoleezzou Riceovou.11 (Mekay 2006) Ak by sa však Gamál 
Mubárak dostal k moci, bolo by to s výdatnou pomocou súčasnej 
administratívy, a tak je veľmi pravdepodobné, že by nedošlo k hlbo-
kým zásahom do podstaty súčasného režimu. Okrem toho, Gamál 
Mubárak nespĺňa jedno z dôležitých kritérií. Nemá za sebou vo-
jenskú kariéru ako ostatní muži, ktorí sa vystriedali na čele krajiny 
od čias egyptskej revolúcie. Silná egyptská armáda predstavuje, na-
priek oslabeniu pozície Egypta ako strategického hráča na Blízkom 
Východe po podpísaní mierovej dohody s Izraelom, chrbtovú kosť 
vládneho režimu a nikto nepochybuje, že by aktívne zasiahla proti 

11 Gamál Mubárak navštívil 
USA aj v roku 2003, krátko 
pred americkým útokom na 
Irak. 

35. EGYPT 2011 – ROK ZMENY?



541

vonkajšiemu či vnútornému nepriateľovi. preto by rozhodne uvíta-
la, ak by bol nástupca hlavy štátu vybratý z práve jej radov. V hre je 
najmä otázka rozsiahlych finančných dotácií a výhod pre početnú 
egyptskú armádu v čase stále akútnejších, takmer neudržateľných 
sociálnych problémov v krajine. 

‘Umar Sulajmán 

predpoklad stabilného vojenského zázemia ako i úzke prepoje-
nie so súčasnou vládnou elitou rozhodne nechýbajú dlhoročnému 
(od roku 1993) skúsenému šéfovi hádam najväčšej arabskej spravo-
dajskej služby – al-Muchábarát al-‘ámma – ‘umarovi Sulajmánovi 
(1936). Jeho meno bolo dlho zahalené rúškom tajomstva a začalo 
sa spomínať až v roku 2001. Má hodnosť generálporučíka a za sebou 
dlhoročnú kariéru profesionálneho vojaka a spomína sa aj to, že istý 
čas stál na čele vojenskej spravodajskej služby. Je diskrétny, spoľah-
livý, schopný a najmä lojálny k súčasnému prezidentovi. Je jedným 
z najlepších expertov na islámistický terorizmus a pravdepodobne aj 
jeho zásluhou sa vládnemu režimu darí držať islámskych radikálov 
pod kontrolou. Spolu s Husním Mubárakom prežili v Addis Abebe 
v roku 1995 pokus o atentát a vo všeobecnosti sa pokladá sa za jeho 
záchrancu. po tomto incidente sa stal jedným z Mubárakových naj-
bližších spolupracovníkov (Bazzi 2006). Z času na čas poctí svojou 
návštevou i Washington, kde si vybudoval dobré vzťahy so súčasnou 
administratívou. (Bazzi 2006) Jeho meno sa spomínalo aj v súvis-
losti s pozíciou ministra zahraničných vecí po dovolaní ‘Amra Músu 
v roku 2001. Okrem toho ‘umar Sulajmán vyvinul enormné úsilie 
na vyriešenie palestínsko-izraelského konfliktu a najmä uzmierenie 
dvoch palestínskych strán, Fatahu a Hamásu, aj keď nedosiahol po-
žadovaný výsledok. Vzhľadom na vnútornú moc a vplyv egyptskej 
spravodajskej služby by si však bežní Egypťania pravdepodobne 
dlho zvykali nahlas vyslovovať jeho meno. 

muhammad Husajn Tantáwí 

poľný maršal Muhammad Husajn tantáwí (1935) je ministrom 
obrany Egypta od roku 1991, kedy nastúpil po Júsufovi Sabrím Abú 
tálibovi. Jeho meno sa spomínalo najmä v roku 1995, po atentáte na 
Husního Mubáraka (Sobelman) v Addis Abebe. tento veterán arab-
sko-izraelských vojen (1856, 1967 a 1973) má ale dlhodobé vážne 
zdravotné problémy, ktoré by mohli jeho prípadnú politickú kariéru 
skomplikovať. tak by sa mohol vytvoriť priestor pre ďalšieho muža 
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z vojenskej špičky. Spomínal sa najmä generálmajor Hamdí Wahíba, 
bývalý náčelník generálneho štábu ozbrojených síl (do roku 2005). 

‘amr músá 

pravdepodobne narastajúca moc a vplyv, ale i široká populari-
ta medzi egyptským ľudom sa v máji roku 2001 zaslúžili o „pový-
šenie“ najznámejšieho egyptského diplomata ‘Amra Músu (1936) 
z pozície ministra zahraničných vecí na post generálneho tajomníka 
stagnujúcej Ligy arabských štátov. tento vyštudovaný právnik za-
čal úspešnú kariéru na ministerstve zahraničných vecí v roku 1958 
a zavŕšil ju po rôznych diplomatických postoch v roku 1991, kedy 
bol menovaný do funkcie ministra. Svojimi jasne formulovanými 
názormi, odvážnymi postojmi k dôležitým otázkam arabského sveta 
a údernou kritikou Izraela a uSA dosiahol medzi egyptským ľudom 
taký stupeň popularity, že mu Egypťania vyjadrovali náklonnosť do-
konca v populárnej hudbe.12 V Egypte sa objavovalo množstvo do-
hadov o tomto „zvláštnom“ kariérnom postupe, ktorý sa až pričasto 
spájal najmä s narastajúcou popularitou ‘Amra Músu medzi ľudový-
mi masami (Shehab 2003). Je nesporné, že by ‘Amrovi Músovi na 
prezidentskom poste nechýbala ani politická kultúra, ani skúseností 
s najvyššou politikou či pomerne široká voličská základňa. Zjavne 
však nemá potrebnú stranícku, politickú a armádnu podporu, ktoré 
sú za týchto okolností kľúčové. 

V osemdesiatmiliónovom Egypte sa vynárajú v súvislosti s pre-
zidentským postom aj iné mená z politického a spoločenského ži-
vota: držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Ahmad Zawíl, spisovateľka 
a	feministka	Nawál	as-Sa’dáwí	či	popredný	právnik	a	historik	Táriq	
al-Bišrí. pozornosť na seba upriamil i známy zástanca ľudských práv 
a profesor sociológie Americkej univerzity v káhire – Sa’d ad-Dín 
Ibráhím (1938), ktorý sa v júni 2007 stretol v prahe s americkým 
prezidentom Georgeom Bushom. V minulosti čelil kontroverzným 
súdnym obvineniam zo špionáže v prospech uSA (BBC Arabic 
News), z poškodzovania povesti Egypta či z poberania nezákonnej 
finančnej podpory zo zahraničia a strávil takmer rok vo väzení (Sid 
Ahmed 2000).

 V posledných voľbách v roku 2005 sa proti Husnímu Mubárako-
vi ako jeden z mála oficiálnych kandidátov postavil vodca politickej 
strany „Zajtrajšok“ (al-Ghad) Ajman Núr. tohto ambiciózneho práv-
nika nakoniec oficiálne podporilo síce iba 7,6 % voličov, (CIA 2008) 
no Ajman Núr sa podľa vlastných slov už tesne po voľbách začal pri-
pravovať na kandidátsku kampaň v roku 2011 (El-Nahhas 2005). 

12 Ša’bán ‘Abdarrahmán spie-
val: Nemám rád Izrael, mám 
rád ‘Amra Músú. 
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muslimské bratstvo

Jediné politické hnutie s rozsiahlou voličskou základňou, ktoré 
by mohlo postaviť konkurencieschopného kandidáta, je Muslimské 
bratstvo (ďalej Bratstvo). O jeho rozsahu a vplyve najviac prezradí 
skutočnosť, že napriek tomu, že táto politická platforma bola po-
stavená mimo zákon prezidentom Gamálom ‘Abdannásirom v roku 
1954, jej členovia tvoria v súčasnosti silný, 88-členný13 parlamentný 
blok. Bratstvu sa okrem toho s úspechom darí získavať kontrolu nad 
profesijnými združeniami lekárov, právnikov a technikov. (Hero, 
1989: 83) Rovnaká situácia nastala i v študentských spolkoch, kde 
Bratstvo získalo prevahu v osemdesiatych rokoch a zrejme by ju 
malo aj dnes, ak by štát aktívne nezasahoval do volieb a nevylučo-
val študentských kandidátov spriaznených s týmto hnutím a jeho 
myšlienkami. (El-Menshawy 2005). No najväčšiu podporu hnutiu 
zabezpečilo organizovanie chýbajúcej siete sociálnych služieb v chu-
dobných štvrtiach a na vidieku. 

Žiadna vláda si nedovolila toto hnutie eliminovať, a tak sa naďalej 
rozvíja s nejasným, sčasti ilegálnym, sčasti tolerovaným štatútom. Ani 
Husní Mubárak nezaujal od roku 1981 voči Bratstvu rozhodné stano-
visko (Black 2007:21). príslušníci hnutia sú zatýkaní, súdení a väznení 
a len nedávno boli niektorí z nich odsúdení na tresty odňatia slobody až 
do výšky desiatich rokov. Medzi odsúdenými sa ocitol i Chajrát aš-Šá-
tir, ktorý je treťou najdôležitejšou osobnosťou hnutia. (Ibrahim 2008)

Dnes, na rozdiel od minulosti, Bratstvo disponuje vyššou politic-
kou kultúrou a uhladenejšou rétorikou a propagandou. Dištancuje 
sa, aspoň v oficiálnych vyhláseniach, od násilných akcií militantných 
skupín ako Islámsky džihád (al-Džihád al-islámí) a Islámska skupina 
(al-Džamá’a al-islámíja), ale zdieľa s nimi cieľ aplikácie šarí’e ako zá-
kladu národného práva. Ťažkosti však predstavuje značná nejasnosť 
v charaktere a programe hnutia. Bratstvo totiž nie je jasne definova-
nou politickou stranou a ani sa s vyjasnením otázok svojej identity 
neponáhľa, keďže medzi štandardné politické strany nepatrí (El-
Choubaki 2003). Zdanlivo nezdolateľnú prekážku totiž tvorí disku-
tabilný článok č. 5 egyptskej ústavy, ktorý zakazuje politické strany 
a aktivity založené na náboženstve.

Muslimské bratstvo sa môže oprieť o veľké množstvo stúpencov 
z radov egyptskej chudoby, ktorá z roka na rok narastá. Situácia sa 
naďalej zhoršuje vďaka neustálemu rastu cien základných potravín, 
veľmi nízkym14 mzdám a katastrofálnej korupcii, ktorá je bežnou sú-
časťou každodenného života. Hnutie by mohlo zohrať výraznejšiu 
úlohu najmä v prípade občianskych nepokojov.

13 Bratstvo sa snaží o náležite 
zvolenú reprezentáciu v egypt-
skom parlamente prostredníc-
tvom koalícií alebo nezávislých 
kandidatúr. 

14 Prezident Mubárak zvýšil 
na pozadí závažnej potravi-
novej krízy v máji 2008 platy 
vo verejnom sektore o 30 %. 
Zároveň však vzrástli ceny po-
honných hmôt, plynu a cigariet 
o 20-40 %, pozri Swissinfo.ch 
(2008).
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Na čele Bratstva stojí od roku 2004 už siedmy vodca v poradí 
Muhammad Mahdí ‘ákif (1928), ktorý patrí ku starej škole hnutia. 
Stal sa jeho členom veľmi mladý ešte pred zavraždením zakladateľa 
Hasana al-Banná (1904-1949). Bol odsúdený na trest smrti, ktorý 
bol neskôr zmenený na doživotie a prepustený po dvadsiatich ro-
koch väzenia v roku 1974 (Al-Ahram 2008). Do hnutia síce zaviedol 
nové myšlienky – a to najmä akceptovanie koptov ako jeho členov 
(El-Choubaki 2004), ale stále zároveň podporuje ideu vytvorenia 
„islámskeho štátu“, ktorý je podľa neho synonymom občianskeho 
štátu. (Al-Ahram 2008). 

Záver

Ak by sme sa bližšie pozreli na proces voľby prezidenta v Egypte 
od vzniku republiky v roku 1953, je ťažké nepostrehnúť istú „tradí-
ciu“. Gamál ‘Abdannásir vymenoval za viceprezidenta Anwara as-Sá-
data a ten, podobným spôsobom, dosadil do funkcie viceprezidenta 
Husního Mubáraka. už dlhý čas sa očakáva, že si súčasný prezident 
vymenuje svojho zástupcu, ktorý by ho neskôr vystriedal na vedú-
com poste.

Napriek tomu, že to otec so synom vytrvalo odmietajú (Ismá’íl 
2007), šance Gamála Mubáraka na prezidentský post sú lepšie ako 
kedykoľvek predtým, ak by sa v krajine naďalej zachoval pri moci 
súčasný režim. Vďaka poprednému postaveniu v Národnej demokra-
tickej strane k postu prezidenta krajiny rozhodne nemá ďaleko a po-
maly si na túto skutočnosť zvyká aj egyptské obyvateľstvo. Musel by 
si však zaistiť stabilnú podporu ozbrojených síl, ktoré by mohli jeho 
politickú kariéru vetovať, keďže silná egyptská armáda by zrejme 
uvítala kandidáta z jej radov – generála ‘umara Sulajmána alebo poľ-
ného maršala Muhammada Husajna tantáwího. Mnohí však pova-
žujú Gamála Mubáraka za príliš mladého a oboch vysokých predsta-
viteľov ozbrojených síl naopak za príliš starých. Je dôležité zdôrazniť 
i skutočnosť, že nikde nie je zaručený jednotný postup bezpečnost-
ných zložiek v prípade náhlych volieb novej hlavy štátu.

Stúpenci Muslimského bratstva sú vo veľkej miere vedení emó-
ciami a beznádejou, ktorá je výsledkom zúfalej ekonomickej situá-
cie v krajine. Ak by sa hnutie dostalo do čela štátu, je zrejmé, že by 
došlo aj ku zmene zahranično-politickej orientácie krajiny. Ale kto-
koľvek nastúpi po Muhammadovi Husním Mubárakovi, bude stáť 
pred obrovskými výzvami riešenia problémov ekonomiky a otázok 
infraštruktúry či korupcie.
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Implikácie pre Slovensko 

SR má v Egypte zastupiteľský úrad, ktorý by mal primerane rea-
govať na zmeny politického vývoja v krajine a chrániť záujmy sloven-
ských občanov. SR by mala v rámci možností podporovať vlastné od-
borné kapacity na akademickej a vedeckej úrovni, ktoré by prispeli 
k dôkladnej odbornej znalosti prostredia na základe praktickej zna-
losti jazyka, náboženstva a reálií. Na Slovensku neustále pretrváva 
trend čerpania informácií o Blízkom Východe z „tretej ruky“, ktoré 
sú často interpretované novinármi a „analytikmi“ bez dôkladnejšej 
odbornej prípravy a skúseností, a tak niet divu, že odborná informo-
vanosť je často veľmi slabá. Akademickému rozvoju by bezpochyby 
prospelo opätovné prehodnotenie postoja SR k lektorátu sloven-
ského jazyka na univerzite ‘Ain Šams v káhire, jedinému na území 
afrického kontinentu. Oddelenie českého jazyka sa úspešne rozvíja, 
aj preto, že česká strana vysiela o na pozície lektorov českého jazy-
ka arabistov a znalcov orientálneho prostredia a nepodmieňuje túto 
pozíciou dvojstupňovým vzdelaním z českého jazyka. Výsledkom 
je kvalitné pracovisko v zahraničí a vyškolení odborníci. Slovenská 
strana naopak stráca funkčný lektorát a zápasí s nedostatkom znal-
cov v tomto odbore.
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abstract: EaST ConGo ConFLICT aS a rESULT oF PoST-GEnoCIDE mISmanaGE-
mEnT 
The article observes the link between the current situation in Democratic Republic of Congo and 
post-genocide situation in Rwanda, and argues that the international community’s post-genocide mis-
management and persistent lack of will to act have a significant position among the causes of conflict 
in East Congo. 

Keywords
Congo, Rwanda, genocide, post-genocide management, war, MONuC, militias, refugees, internatio-
nal community, humanitarian aid, mismanagement 

Úvod
Rwandská genocida
Následky genocidy v oblasti východního Zairu
První konžská válka
Druhá konžská válka
Vývoj od druhé konžské války
Dnešní situace ve východním Kongu
Mezinárodní společenství a jeho role ve východním Kongu
Implikace pro ČR

aUTor: marTIn WEISEr
oPonEnT: RADoSLaVa BrHLÍKoVá, JaKUB KAVKA

KonFLIKT VE VÝCHoDnÍm 
KonGU JaKo náSLEDEK 
nEZVLáDnUTÍ 
PoSTGEnoCIDnÍ SITUaCE

Úvod

po brutálním koloniálním režimu Leopolda II, jen o trochu 
mírnější koloniální politice belgické, turbulentním obdobím dekolo-
nizace a 32 letech diktátorské vlády Mobuta nezažilo kongo ani v po-
sledních 14 letech žádné období klidu, stability a mírového rozvoje.

Velký díl zodpovědnosti za události posledních let nese i mezi-
národní společenství, jež mismanagementem v období během a po 
rwandské genocidě výrazně přispělo k následným událostem – první 
a druhé konžské válce, jakož i stále pokračujícím bojům v oblasti vý-
chodního konga. tato studie se kromě shrnutí základních historic-
kých událostí bude snažit i o analýzu role, kterou při nich sehrálo me-
zinárodního společenství a zejména západní mocnosti. Dále načrtne 
jejich dnešní možnosti při zmírnění konfliktu v regionech Severního 
a Jižního kivu a závěrem zhodnotí přístup ČR k současné situaci.

rwandská genocida

Genocida, k níž došlo před patnácti lety ve Rwandě, a při níž bylo 
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zabito na 800 000 tisíc tutsiů1 a několik desítek tisíc umírněných 
Hutuů, byla jedním z nejextrémnějších příkladů tohoto „zločinu zlo-
činů“ ve 20 století a dokladem toho, že pouze rétorické obraty typu 
„nikdy více“ (byť nesčetněkrát opakované) nepodpořené politickou 
vůlí jednat a aktivně zasáhnout podobným katastrofám nezabrání.

přes řadu varovných signálů přicházejících z Rwandy během de-
vadesátých let a zejména pak na konci roku 1993 a v prvních mě-
sících roku 1994 zasáhlo dopředu plánované a systematicky prová-
děné vyvražďování tutsiů, jež v kigali začalo 6. dubna 1994 téměř 
bezprostředně po atentátu na prezidenta Habyarimanu, mezinárod-
ní společenství zcela nepřipravené. Rada bezpečnosti sice byla po 
celých následujících sto dní neustále „actively seized of the matter“, 
což se však v reálu stěží projevilo něčím jiným než stažením většiny 
jednotek mise uNAMIR. Neochota zejména západních velmocí po 
debaklu v Somálsku a pro strategickou nevýznamnost regionu ris-
kovat životy svých vojáků spolu s neschopností některých nestálých 
členů Rady bezpečnosti přesvědčit je o nutnosti takového počínání2, 
vedla k téměř nerušenému pokračování genocidy.3 Opožděná reakce 
ve formě rozhodnutí Rady bezpečnosti č. 929 o francouzské Opéra-
tion Turquoise a vytvoření Zone Humanitaire Sure na konci června již 
celkový obraz příliš změnit nemohla.4

po skončení genocidy se na dva miliony rwandských Hutuů, kteří 
uprchli před postupujícími jednotkami RpF, ocitlo mimo hranice 
Rwandy v sousedním Zairu, tanzánii, Burundi a ugandě. Jen do Za-
iru uprchlo přes milion Hutuů. Fakt, že si mezinárodní společenství 
po svém selhání při genocidě ve Rwandě během následujících dvou 
let nebylo schopno poradit ani s uprchlickým problémem, měl pří-
mo přispět k nejkrvavějšímu konfliktu ve světě od skončení druhé 
světové války.

následky genocidy v oblasti východního Zairu

V druhé třetině července 1994 se současně s postupující RpF dala 
do pohybu lavina ustupujících hutuských armád, milic i civilistů. 
Na konci války se uskutečnil pravděpodobně jeden z nejrychlejších 
a nejmasovějších přesunů obyvatel v historii, když během týdne 
překročilo hranice do Zairu na 1 000 000 rwandských Hutuů, kteří 
zcela destabilizovali východní Zair5.

Mezi většinou civilních uprchlíků bylo i množství génocidaires, 
zejména z řad ex-FAR, Interahamwe a státní správy. Celé vesnice 
přicházely společně se zachovanými vazbami, ve kterých si bývalé 
milice a „staré struktury“ uchovaly kontrolu nad hutuským civilním 

1 Odhady počtu obětí kolísají 
v zásadě v rozpětí od 500 000 
(viz. např. Lemarchand 
2004:395) až k více než mi-
liónovému odhadu současné 
rwandské vlády.

2 Zejména dva z nestálých 
členů Rady bezpečnosti – Čes-
ká Republika a Nový Zéland 
– slovy svých vyslanců Karla 
Kovandy a Colina Keatinga 
opakovaně vyzývaly k zásahu 
ve Rwandě a jasnému pojmeno-
vání zločinů termínem „genoci-
da“. Více o deliberacích v Radě 
bezpečnosti a postoji OSN viz. 
Barnett (2002).

3 Při neochotě velmocí a mezi-
národního společenství rázně 
proti nejzřetelnějšímu příkladu 
genocidy ve druhé polovině 
dvacátého století zasáhnout, 
byla jedinou silou schopnou 
genocidu ukončit Kagamého 
Rwandan Patriotic Front (RPF). 
Vítězstvím RPF v občanské válce 
proti Forces Armées Rwanda-
ises (FAR), po dobytí Gisenyi 
18. července, tak skončila i ge-
nocida.

4 Podle některých odhadů 
mohla francouzská operace 
zachránit kolem 14 000 životů 
(Prunier 2005:297).

5 Např. městečko Bukavu na 
břehu jezera Kivu se takřka ze 
dne na den nafouklo z 20 000 
na 250 000 tisíc obyvatel.

6 Např. generální sekretář 
Médecins sans Frontiéres Alain 
Destexhe se k epidemii cholery 
vyjádřil následujícím způsobem: 
„Yesterday the genocide of the 
Tutsi by the Hutu militia, today 
the genocide of the Hutu refu-
gees by the cholera?” (Prunier 
2005:303), čímž zcela zrela-
tivizoval samotnou genocidu 
a postavil příčinu a následek na 
stejnou úroveň. Tato forma rela-
tivizace nebyla ojedinělá, řada 
lidí dokonce hovořila o tzv. 
„dvojí genocidě“.

7 Ani tak příliš nepřekvapí, že 
se pracovníci UNHCR dočkali 
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obyvatelstvem. Lidé žili uspořádáni podle stejných pravidel, v rám-
ci stejných prefektur a komun jako dříve a pod stejnými burgmestre, 
kteří je vedli před i během genocidy.

Do této situace, po zprávách o epidemii cholery, která si vyžádala 
kolem 30 000 obětí6, kterou někteří humanitární pracovníci popiso-
vali jako „an aid provider‘s dream“ (Anderson 1998:145), brzy při-
bylo na 170 humanitárních organizací, které se za okolností kriticky 
přetížené místní infrastruktury snažily uprchlíky alespoň elementár-
ním způsoben zabezpečit – umožnit jim přístup k pitné vodě, záso-
bovat je přinejmenším základními potravinami, léky, oblečením atd. 
k rozdělování humanitární pomoci mezi uprchlíky však využívaly 
endogenních struktur (výše nastíněných), čímž přispěly k upevnění 
postavení génocidaires. pachatelům genocidy se tak dostalo v pod-
statě podpory mezinárodního společenství a humanitárních organi-
zací.7 Bývalé rwandské autority kontrolovaly prakticky všechny as-
pekty života v táborech: samy rozdělovaly humanitární pomoc mezi 
utečence, terorizovaly uprchlíky, důrazně je odrazovaly od návratu 
do Rwandy8 a v případě prohřešku trestaly exemplárními tresty.9 
před zraky humanitárních pracovníků prováděly vojenská cvičení. 

Situace se stávala neúnosnou. Výstižně ji charakterizoval Rakiya 
Omaar, jeden z ředitelů organizace African Rights: „uNHCR’s man-
date is the protection of bona fide refugees, not of mass murderers 
fleeing justice….[uNHCR] allowed men and women responsible 
for genocide to evade justice and to continue to murder from a base 
established and run by the international community.”10 V listopadu 
1994 pohrozilo 15 nevládních organizací stažením z uprchlických 
táborů, z nichž dvě – Médecins sans Frontiéres-France11 a Internatio-
nal Rescue Committee – skutečně z východního Zairu odešly.

poté co hutuské milice konsolidovaly své síly, začaly podnikat 
útočné výpady na území Rwandy, při kterých pokračovali v masak-
rech tutsiů a které se zejména na začátku roku 1996 zintenzívnily. 
podle odhadu generálního tajemníka OSN by bylo bývalo nutné 
nasazení 10 000 – 12 000 vojáků, aby bylo možné oddělit politické 
a vojenské vůdce a milice od civilního obyvatelstva táborů. S výjim-
kou Bangladéše se však nenašla jediná země ochotná nasadit své vo-
jáky (Martin 1998:161).

Rwandská vláda, která opakovaně žádala mezinárodní společen-
ství o odzbrojení milic v uprchlických táborech, začala dávat ote-
vřeně najevo, že pokud se situace v dohledné době nezmění, vezme ji 
do svých rukou.12 tak se také v druhé polovině roku 1996 stalo, poté 
co hutuské milice spolu s jednotkami zairské armády začaly podni-
kat útoky proti místní populaci Banyamulenge13. Rwandská armáda 

přezdívky Hauts Criminel Rassa-
siés (Prunier 2005:315).

8 Nutno poznamenat, že k ná-
vratu do Rwandy je nemohli pří-
liš motivovat ani ze země přichá-
zející zprávy o příležitostných 
masakrech hutuského obyvatel-
stva, Tutsii dominované vládě 
a celkově neutěšené poválečné 
a postgenocidní situaci.

9 Docházelo dokonce i k veřej-
ným ukamenováním či hromad-
ným popravám uprchlíků po-
dezřelých ze špionážní činnosti 
pro RPF (Martin 1998:160).

10 Omaar, Rakiya, 1997, A Bit-
ter Harvest, Guardian, (30. 4.), 
cit. in Martin (1998:157).

11 MSF-France při oznámení 
svého stažení uvedla následující 
důvody: „…the continued diver-
sion of humanitarian aid by the 
same leaders who orchestrated 
the genocide, the lack of effecti-
ve international action regarding 
impunity, and the fact that the 
refugee population was being 
held hostage, presented a situa-
tion contradictory with the prin-
ciples of humanitarian assistan-
ce.” (Martin 1998:161-162).

12 Některé uprchlické tábory 
vyklidila rwandská armáda již 
v roce 1995. Při uzavření tábo-
ra v Kibeho došlo k masakru, 
ve kterém bylo podle odhadu 
OSN zabito více než 2 000 
uprchlíků (Martin 1998:164).

13 Druhá a třetí generace Tutsiů 
žijící ve východním Kongu. Tito 
obyvatelé jsou často mnohem 
spíše spojeni a více se identifik-
ují se svojí původní domovinou 
Rwandou než svou novou zemí. 
Ostatními obyvateli Konga 
jsou (stejně tak jako po geno-
cidě do země uprchnuvší Hu-
tuové) vnímány jako cizorodý 
element (Carayannis – Weiss 
2004:134). Populace Banya-
mulenge byla v Zairu za Mobu-
ta dlouhodobě diskriminována. 
Trpělivost Kigali došla v momen-
tě, kdy bylo Banyamulenge naří-
zeno, aby – pod hrozbou trestu 
smrti – opustili Zair.
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intervenovala na pomoc milicím Banyamulenge (které se utvořily 
na ochranu tutsijského obyvatelstva), uzavřela uprchlické tábory14 
a začala pronásledovat bývalé příslušníky FAR a hutuské milice do 
vnitrozemí Zairu. Začala první konžská válka.

První konžská válka

první konžská válka probíhající od září 1996 do května 1997 byla 
přímým důsledkem rwandské genocidy, resp. neschopnosti a nedo-
statečné vůle mezinárodního společenství řešit její následky. Výsled-
kem této neochoty měly být miliony lidských obětí a destabilizace 
celého regionu Velkých jezer na dlouhá léta dopředu.

S Rwandou během první konžské války utvořily koalici uganda 
a Angola15 a společně podpořily vznik Alliance des forces Democra-
tiques pour la Liberation du Congo-Zaire (AFDL) pod vedením Lau-
renta kabily, jejímž cílem byla změna režimu v kinshase. Mobutův 
dlouholetý diktátorský režim – oslaben o zahraniční podporu a pa-
ralyzován korupcí – náporu neodolal a nečekaně rychle, za necelých 
osm měsíců, se zhroutil.16

Mobuta v prezidentské funkci nahradil Laurent kabila. Avšak 
naděje, že by tato změna mohla vést k demokratizaci země, se vel-
mi brzy ukázaly jako liché. kabila zavedl režim levicové diktatury 
s jedinou povolenou stranou – AFDL, uličními výbory chembe-
chembe pro sledování prostých občanů a pokusem o „kulturní re-
voluci“ (Weiss 2001:69). Během necelých 15 měsíců po skončení 
první konžské války se kabilovi podařilo nejen zklamat naděje 
vkládané do něj uvnitř konga17, ale zároveň ztratit důvěru západ-
ních zemí a především Rwandy a ugandy, tedy dvou ze tří států, jež 
ho vynesly k moci.

Jednotky rwandské armády umístěné v hlavním městě kinsha-
se začaly být místním obyvatelstvem brzy vnímány jako jednotky 
okupační, nikoli osvoboditelské. I proto bylo kabilovo rozhodnu-
tí z konce července 1998 vykázat rwandské jednotky ze země po-
měrně populární. kabila se však zároveň pokusil odzbrojit veškeré 
tutsie, jež byli členy Forces Armées Congolaises (FAC).18 když od-
mítli, byla většina z nich zabita a následně byl uspořádán pogrom 
na všechny tutsie, bez ohledu na to, zda šlo o civilisty nebo vojáky, 
muže, ženy nebo děti. téměř bezprostředně poté, 2. srpna 1998, de-
zertovaly dva z nejlepších oddílů konžské armády – oba umístěné 
na východě země a v úzkém kontaktu se rwandskou armádou. Část 
rwandské armády následně překročila hranici, aby rebely podpořila. 
Začala druhá konžská válka.
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14 Z nich se na 750 000 uprch-
líků vrátilo během krátké doby 
do Rwandy, zatímco statisíce 
zůstaly roztroušeny na území 
Zairu.

15 Důvody obou zemí pro vstup 
do války byly podobné. V pří-
hraničních regionech Zairu ope-
rovaly povstalecké jednotky Lor-
d‘s Resistance Army, West Nile 
Bank Front, Allied Democratic 
Forces a National Union for the 
Total Independence of Angola 
(UNITA), bojující proti vládám 
Ugandy respektive Angoly. 
Vlády obou zemí si slibovaly, 
že změna zairského režimu při-
nese ukončení aktivit povstalec-
kých organizací na území Zairu. 
V případě prezidenta Ugandy 
Yoweri Museveniho mohl být 
důležitým motivem pro vstup do 
války také jeho dlouholetý vztah 
s Paulem Kagamém, sahající do 
80. let k jejich společnému boji 
proti režimu Miltona Oboteho.

16 Jediné Mobutovy složky, jež 
kladly výraznější odpor, byly 
jednotky ex-FAR, jednotky UNI-
TA a srbští žoldáci (Carayannis 
– Weiss 2004:123).

17 17. května 1997 byl Zair 
přejmenován na Demokratickou 
republiku Kongo (DRC).

18 Již během července 1998 
začal současně Kabila vyzbro-
jovat a do FAC rekrutovat býva-
lé Interahamwe.

19 Jak Rwanda tak Uganda 
získávaly značnou část financí 
pro vedení války z ilegálního 
obchodu s minerálními zdroji 
Konga. Z obou zemí se během 
válečných let výrazně zvýšil vý-
voz diamantů a zlata, přestože 
těžba v nich nestoupla. Např. 
vývoz zlata z Ugandy se mezi 
lety 1995 a 1997 zvýšil osm-
krát a příjmy z vývozu diaman-
tů stouply dokonce z 0 v roce 
1996 na 1,7 milionu dolarů 
ročně v letech 1997 až 2000 
(Eriksen 2005:1105).

20 Při letecké operaci bylo 4. 
srpna na vojenské základně 
Kitona poblíž Kabindy vysaze-
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Druhá konžská válka

Rwanda byla opětně podpořena ugandou19 a jednotky obou 
armád spolu s povstalci – jež se 20. srpna sdružili v Rassemblement 
Congolais pour la Democratie (RCD) – ovládly rychle východní část 
konga. Spektakulární akce na západě země se však nezdařila, zejmé-
na kvůli protiútoku Angoly, jež se tentokrát postavila na druhou stra-
nu.20 Následně se na kabilovu stranu postavilo Zimbabwe a později 
i Namibie a Čad. Celkem se do konfliktu v jeho průběhu zapojilo 
přinejmenším devět afrických zemí a řada nestátních aktérů pod-
porujících některou z válčících stran. Druhá konžská válka – někdy 
označovaná také za „First African World War“ nebo „Third World 
War“ (kalere 2005:466) – se tak stala v pravdě celoafrickým konflik-
tem. Zároveň také konfliktem, který si vyžádal mezi 3,5 a 4,4 milio-
nu lidských životů21, konfliktem ve kterém bylo kolem 3,4 milionu 
obyvatel vysídleno, na 6 000 vesnic srovnáno se zemí a desetitisíce 
žen a dívek sexuálně zneužito (kalere 2005:467).

Na 20 pokusů OSN, Organizace africké jednoty a dalších 
zprostředkovatelů o dojednání příměří selhalo a byl to až patový 
stav na bojišti, který donutil jednotlivé aktéry vyjednávat. prvním, 
byť omezeným úspěchem bylo podepsání Lusaka Ceasefire Agre-
ement v červenci 199922, které však ještě neznamenalo konec vá-
lečného konfliktu. Cestu k definitivnímu posunu uvolnil až atentát 
na Laurenta kabilu v lednu 2001, po kterém jeho syn a následov-
ník ve funkci Joseph kabila nastoupil cestu bilaterálních jednání 
s rwandskou a ugandskou vládou. Na jejím konci stály dohody 
podepsané se Rwandou v pretorii 30. července 2002 a s ugandou 
v Luandě 6. září 2002. Jádrem těchto úmluv byl slib odchodu všech 
cizích jednotek z konga na jedné straně a závazek odzbrojení hu-
tuských milic a předání génocidaires rwandským či mezinárodním 
soudům na straně druhé.

Vývoj od druhé konžské války

V sérii dohod nebyla úmluva z Luandy tou poslední. V pretorii 
se 17. prosince 2002 podařilo za podpory Jižní Afriky vyjednat vnit-
rokonžskou dohodu o sdílení moci.23 Na základě této úmluvy došlo 
v červnu 2003 k vytvoření přechodné vlády široké koalice zahrnující 
všechny významné politické aktéry.24 Zařazení co nejširšího spek-
tra dříve znesvářených skupin do vlády sice vedlo k její všeobecné 
akceptaci, ale zároveň značně ztížilo její prácí a omezilo její akce-
schopnost. Vláda byla pověřena dočasnou správou země, integrací 
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no kolem 150 rwandských 
a ugandských vojáků. Těm se 
podařilo mobilizovat 10 000 
– 15 000 na základně zadržo-
vaných a „převychovávaných“ 
vojáků bývalé Mobutovy armá-
dy a společně ovládnout vodní 
elektrárnu Inga, která dodává 
elektřinu pro Kinshasu. O kontro-
lu nad oblastí však brzy po úto-
ku angolských jednotek přišly. 
Angolská intervence na straně 
Kabily velmi pravděpodobně 
souvisela s obavou, že proti-
Kabilovské síly dosáhly dohody 
s UNITA (Weiss 2001:71).

21 Odhad International Rescue 
Committe hovoří dokonce o 5,4 
milionech obětí. Většina z nich 
nebyla zabita v přímém boji, 
ale zemřela na důsledky konflik-
tu – pro nedostatek jídla, léků, 
kolaps infrastruktury atd. (Ca-
rayannis – Weiss 2004:115).

22 Lusaka Agreement byl po-
měrně komplikovaný mírový 
plán spočívající na několika zá-
kladních bodech: garanci suve-
renity DRC v jejích současných 
hranicích, stažení všech cizích 
vojsk z území DRC, odzbrojení 
milic v DRC, zahájení všechny 
strany zahrnujícího politického 
dialogu uvnitř Konga a přijetí 
mise OSN dohlížející na pro-
vedení smlouvy. United Nati-
ons Observer Mission in the 
Democratic Republic of Congo 
(MONUC) byla autorizována 
rezolucí Rady bezpečnosti č. 
1279 v listopadu 1999.

23 Závěrečný akt byl účastníky 
vnitrokonžského dialogu podep-
sán 2. dubna 2003 v Sun City 
v Jižní Africe (OSN 2003:1).

24 V jejím čele stál prezident Ka-
bila spolu se 4 viceprezidenty. 
Dva byly z hlavních rebelských 
hnutí, jeden byl zástupcem 
kinshaských úřadů a jeden 
reprezentantem občanské spo-
lečnosti. Dvěma viceprezidenty 
se tak stali Manywa, Banyamu-
lenge Tutsi a bývalý vůdce RCD 
Goma, a Yeorida, jež byl v roce 
1998 hlavním vůdcem rozsáh-
lých pogromů proti tutsijskému 
obyvatelstvu.
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jednotlivých vojenských složek do jednotné národní armády, vypra-
cováním nové ústavy a přípravou demokratických voleb.

Nová ústava byla schválena v referendu 18. prosince 2005 a prv-
ní svobodné volby se v Demokratické republice kongo uskutečnily 
konečně v roce 2006. V prezidentských volbách zvítězil ve druhém 
kole Joseph kabila a jeho strana získala většinu jak v národním, tak 
v provinčních parlamentech. Demokratické volby, jež stály na kon-
ci tříletého přechodného období, znamenaly sice značný pokrok, 
v žádném případě však ne definitivní vyřešení všech konfliktů. Ná-
silí se ve většině země sice podařilo výrazně limitovat, avšak něko-
lik regionů země – zejména Severní a Jižní kivu, Ituri25 a katanga 
– zůstává i nadále jen těžko z centra kontrolovatelných a kinshaská 
vláda v nich je sotva schopna zastat alespoň elementární funkce stát-
ní správy, zajištěním bezpečnosti počínaje.

Dnešní situace ve východním Kongu

I čtrnáct let po skončení genocidy ve Rwandě v sousedních regi-
onech východního konga – Severním a Jižním kivu – strádá míst-
ní obyvatelstvo boji znepřátelených milic a doplácí na neschopnost 
konžské vlády i mezinárodního společenství rázně řešit situaci post-
genocidní obnovy. Region východního konga mnohdy spíše než 
fungující stát připomíná kolabující kvazistát, ve kterém jsou různá 
města a vesnice pod kontrolou různých etnických skupin či sou-
peřících milic, nikoliv však centrální vlády nebo jí delegovaných zá-
stupců. Odchod cizích vojsk z oblasti na konci roku 2002 zanechal 
jisté mocenské vakuum, které promptně zaplnily různé ozbrojené 
skupiny a proxy milice jednotlivých zainteresovaných zemí. to, co 
někteří nazývají „třetí konžskou válkou“, se v několika ohledech od-
lišuje od předchozích dvou konžských válek. Boje jsou limitované 
na regiony Severního a Jižního kivu, účastní se jich mnohem více 
– i když menších – aktérů a odehrávají se téměř zcela stranou pozor-
nosti médií a západní veřejnosti.

Hlavní aktéři bojů jsou v současnosti převážně tutsijská Rassem-
blement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma), milice 
Mai-Mai	FLNK,	hutuské	milice	Forces	Democratiques	de	Libera-
tion du Rwanda (FDLR) a konžská armáda Forces Armées de la 
République	Démocratique	du	Congo	(FARDC).	Všechny	se	měly	
podle zpráv nevládních organizací dopustit válečných zločinů nebo 
zločinů proti lidskosti – znásilnění26, rabování, ozbrojené loupeže 
a mimosoudní popravy jsou dodnes častým jevem.

8 000 – 10 000 dobře vyzbrojených a disciplinovaných bojov-
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25 V Ituri mezi sebou bojují od 
roku 1996 milice etnik Lendu 
a Hema. Odhaduje se, že si 
konflikt vyžádal na 60 000 
tisíc životů, bezpočet zraně-
ných či zmrzačených a navíc 
bylo v jeho důsledku vysídleno 
až 600 000 obyvatel (OSN 
2003:3).

26 Podle Organizace Joint Initia-
tive on the Fight Against Sexual 
Violence Against Women and 
Children bylo v letech 1998 až 
2004 ve východním Kongu do-
kumentováno více než 40 000 
znásilnění. Mnohonásobně více 
jich velmi pravděpodobně ne-
bylo vůbec oznámeno. Ze zne-
užívání místního obyvatelstva 
byli nařčeni také někteří členové 
MONUC (Briggs 2007:166). 
OSN reagovala vytvořením 
Office for Addressing Sexual 
Exploitaton and Abuse (OA-
SEA), která v letech 2005-06 
zkoumala 111 případů. Na 
základě výsledků tohoto vyše-
třování bylo poté na 50 členů 
mise buď suspendováno nebo 
posláno zpět do své vlasti (MO-
NUC, Investigations).
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níků RCD-Goma pod vedením generála Laurenta Nkundy, kteří se 
podle dohody měli integrovat do národní konžské armády, tak do-
posud odmítá učinit s tvrzením, že je nejprve nutné zajistit bezpeč-
nost tutsijského obyvatelstva v regionu, kterou oni svým působením 
garantují.27 Milice FDLR o odhadované síle 6 000 mužů a milice 
Mai-Mai pak zase bojují proti RCD-Goma a tvrdí, že se odzbrojí, až 
tak učiní jednotky generála Nkundy. Na začátku roku 2008 se sice, 
zejména díky tlaku uSA a dalších západních velmocí, podařilo po-
depsat tvz. Goma peace Agreement mezi konžskou vládou a vůdci 
22 milic a ozbrojených skupin působících v regionu. Dohoda však 
zatím nepřinesla mnoho konkrétních výsledků.28

Díky své centrální poloze vzhledem k důležitým sousedům kon-
ga jsou regiony kivu stěžejní pro celý konžský mírový proces. Boje 
znepřátelených frakcí a armád nejenže nadále destabilizují východní 
kongo29, ale kvůli celkové slabosti země a konexích některých boj-
ujících milic na sousední země ohrožují křehkou politickou rovno-
váhu v celém regionu Velkých Jezer. k současné nestabilitě provincií 
kivu přispívá kromě bojů navíc i řada dalších faktorů: dezintegrace 
vládních struktur, etnická heterogenita oblasti, nelegální využívání 
nerostných surovin, napětí mezi různými generacemi migrantů 
a uprchlíků, spory o půdu a proliferace zbraní (OSN 2003:16).

mezinárodní společenství a jeho role ve východním 
Kongu

Řada kořenů dnešní konfliktní situace ve východním kongu 
leží v selhání mezinárodní komunity rázně zasáhnout proti pacha-
telům rwandské genocidy během jejího průběhu, anebo alespoň 
adekvátně řešit její následky. Zásah v průběhu genocidy, či ideálně 
schopnost jí zcela předejít, by odstranil celou řadu příčin, jež uvrhly 
celý region do chaosu válečného stavu na dnes již 14 let. Zpětně 
jeví pravděpodobné, že rázná reakce mezinárodního společenství či 
západních mocností by byla schopna zastavit rwandskou genocidu 
v jejím rozběhu.30

když se k takovému kroku nikdo neodhodlal, bylo stále ještě mož-
né mnohem důsledněji řešit postgenocidní situaci, zejména v příhra-
ničních regionech Zairu, přispět k výrazně rychlejší obnově geno-
cidou a občanskou válkou postižené oblasti a zabránit následnému 
řetězci událostí, který vyústil v celoafrický konflikt s dramatickými 
následky pro miliony obyvatel. Místo toho mezinárodní společenství 
po dva roky „krmilo a jinak podporovalo tábory, jež byly základnou, 
odkud pachatelé genocidy podnikaly vražedné výpady.“31
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27 „We have told ourselves 
we will no longer stand with 
our arms crossed while people 
are dying. We must react. We 
are soldiers,“ prohlásil gene-
rál Nkunda na podzim 2007 
v rozhovoru pro Reuters (BBC 
2007). Nkundovy složky se tak 
staví do role ochránců Banya-
mulenge. To, že útoky hutuských 
milic na obyvatelstvo Banyamu-
lenge pokračují i v posledních 
letech, nelze popřít. Otázkou 
však je, zda Nkundovi jde sku-
tečně zejména o jejich ochranu, 
nebo mu jejich utrpení slouží 
spíše jen jako zástěrka pro udr-
žení moci a pozice relativní ne-
závislosti. Ve prospěch druhého 
tvrzení by svědčil např. i fakt, že 
i jeho jednotky se opakovaně 
dopouští hrubého porušování 
lidských práv. Nejzřetelnějším 
dokladem toho byly masakry 
jichž se dopustily proti místnímu 
obyvatelstvu v Kisangani v roce 
2002 po protirwandských pro-
testech.

28 Strany se ve smlouvě za-
vázaly k okamžitému příměří 
a stažení z bojových pozic, ale 
i přes tento závazek byly od led-
na 2008 zabity řádově desítky 
lidí a další stovky znásilněny 
(Human Rights Watch 2008).

29 Kvůli pokračujícím bojům je 
dnes podle odhadů v regionech 
Severního a Jižního Kivu kolem 
1,1 milionů vysídlenců. Jen za 
rok 2007 muselo na 550 000 
lidí opustit své domovy (Human 
Rights Watch 2008).

30 Pro argumentaci v tomto 
směru viz. např. Dallaire (2004) 
a zejména studii Carnegie Com-
mission on Preventing Deadly 
Conflict (1997).

31 “…fed and otherwise sup-
ported camps that were the 
base from which those who had 
perpetrated genocide prusued 
a murderous insurgency.” cito-
váno dle Martin (1998:169).
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Francouzské jednotky nasazené do Operation Turquoise, z důvodů 
o nichž se dá spekulovat, nestíhaly pachatele genocidy a za spoluprá-
ce s Mobutem je nechaly neodzbrojené přejít hranice do sousední-
ho Zairu. Díky tomu se hutuské politické, vojenské a administrativní 
elity – zejména zodpovědné za plánování a provedení genocidy – 
spolu se stovkami tisíc uprchlíků přesunuly za hranice Rwandy. Bylo 
zodpovědností především Rady bezpečnosti OSN, poté co byly zá-
kladní potřeby uprchlíků zabezpečeny, ozbrojit příslušníky ex-FAR 
a Interahamwe v uprchlických táborech a zajistit osoby zodpovědné 
za zločiny proti lidskosti.

Jak OSN, tak západní mocnosti opakovaně selhaly. každé sel-
hání s sebou neslo humanitární katastrofu, zmenšený rozhodovací 
prostor a řádově vyšší lidské i finanční náklady na zvládnutí situa-
ce ze selhání vyplývající. předejít rwandské genocidě či ji zastavit 
v jejím průběhu bylo relativně finančně, i co se lidských zdrojů týče 
méně náročné, zatímco vypořádat se s jejími následky je mnohem 
obtížnější.32 Stejně tak alternativy mezinárodního společenství řešit 
postgenocidní situaci v Zairu byly stále mnohem širší než možnos-
ti, kterými disponovalo v průběhu konžských válek, při kterých byl 
vojenský zásah prakticky nemožný a bylo nutné omezit se pouze na 
diplomatické aktivity.

po částečné stabilizaci situace v regionu má nyní mezinárodní 
společenství opět k dispozici širší paletu možností. Již od roku 1999 
je v zemi rozmístěna mise OSN MONuC. tato původně jen drobná 
pozorovatelská mise je dnes se 16 475 vojáky33 a s rozpočtem přes 1 
miliardu dolarů největší misí OSN na světě. Hlavními úkoly MO-
NuC jsou: přispívat ke zvýšení bezpečnosti v klíčových oblastech 
země, napomáhat demobilizaci milic a jejich integraci do národní ar-
mády a podporovat rozvoj dialogu mezi DRC a sousedními zeměmi. 
přestože zejména v otázce demobilizace milic nebylo zatím dosaže-
no téměř žádných výsledků, je MONuC hlavním stabilizačním prv-
kem v regionech kivu. tak jako mise OSN v Sierra Leone, pobřeží 
Slonoviny nebo Haiti je i MONuC výslovně autorizován k použití 
síly pro ochranu civilistů. pro další pozitivní vývoj v regionu je nut-
né, aby se mise nebála tento mandát plně využívat a být proaktivní 
zejména při ochraně žen a dětí.

MONuC však není spasitelem a situaci sám nevyřeší, k tomu je 
potřeba zejména vůle a spolupráce konžské vlády, sousedních zemí, 
mezinárodního společenství a především západních mocností. Ne-
jvětší zodpovědnost leží na ústřední vládě v kinshase, jež musí: po-
sílit vládu zákona a důsledně ochraňovat lidská práva svých obča-
nů, zanechat zastrašování opozice a připustit pluralitní společnost, 
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32 Romeo Dallaire (2004:499) 
odhaduje, že podpora UNA-
MIR 1 v plné síle by USA přišla 
na 30 milionů dolarů, zatímco 
investice do uprchlických táborů 
v Gomě dosáhly 300 milionů 
dolarů. Dále odhaduje, že ko-
lem 5 000 dobře vyzbrojených 
vojáků by stačilo na zastavení 
genocidy. Naproti tomu stojí 
odhad OSN o počtu 10 000 
– 12 000 vojáků nutných pro 
separaci génocidaires od ostat-
ních uprchlíků v zairských tábo-
rech (Martin 1998:161).

33 Země, jež pro misi poskytly 
nejvíce vojáků, jsou: Indie (4 
372), Bangladéš (1 330), Uru-
guay (1 324), Jižní Afrika (1 
056) a Nepál (1 030) (MO-
NUC 2007).

34 Ke vzájemné důvěře mají 
vztahy mezi těmito zeměmi 
stále daleko, ale od dob druhé 
konžské války je patrné jejich 
výrazné zlepšení. V listopadu 
2007 uzavřely Kinshasa a Ki-
gali tzv. Nairobi Communiqué. 
Dokument má být základem 
pro definitivní potlačení milic 
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omezit korupci, zintensivnit snahu o odzbrojení milic a garantovat 
bezpečnost tutsijské minoritě a především pokročit v integraci a vý-
cviku jednotné národní armády.

pozitivní přístup konžské vlády a jasné signály z její strany usnad-
ní i situaci mezinárodního společenství a západních zemí, jež mají 
v tomto procesu taktéž nezbytnou roli. při zmírnění násilí a snižování 
konfliktního potenciálu se musí zaměřit zejména na kořeny problémů. 
Vedle humanitární pomoci a podpory lepších a otevřenějších vztahů 
s konžskými sousedy34 je mezinárodní pomoc nutná zvláště v násle-
dujících oblastech: budování stabilního právního rámce, integrace 
a výcvik police a armády, soudní procesy proti hlavním pachatelům 
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během konžských válek.

konečně musí především západní země tlačit i Rwandu s ugan-
dou ke zodpovědnosti za další vývoj v regionu a užší spolupráci 
s kinshasou.35 Obě země musí zastavit podporu spřízněných milic 
na území konga a přispět k zastavení ilegálního obchodu se zbraně-
mi a nerostnými surovinami v hraničních regionech.

Implikace pro Čr

Česká republika – jejíž zástupce v RB OSN karel kovanda se 
během rwandské genocidy příkladně snažil zmobilizovat ostatní čle-
ny RB k vojenskému zásahu proti pachatelům genocidy36 – se ve své 
„koncepci zahraniční politiky České republiky na léta 2003 – 2006“ 
hlásí k „solidaritě se slabšími, ohroženými a bezbrannými.“ (MZV 
ČR 2003:3)37

Za posledních pět let však neposkytla Česká Republika kongu 
žádnou přímou humanitární pomoc38 a s výjimkou pomoci po zápla-
vách v ugandě v roce 2007, neposkytla přímou pomoc ani žádné jiné 
zemi v regionu Velkých jezer. V období 2003 – 2006 se ČR podílela 
třemi až pěti pozorovateli na misi MONuC, zabezpečila výcvikový 
kurz pro sedm konžských policejních instruktorů a poskytla kongu 
sedm vysokoškolských stipendií (MZV ČR 2007). Je otázkou, nako-
lik tato pomoc do země postižené největší africkou válkou historie 
koresponduje s deklarací o tom, že ČR bude „v rámci svých možnos-
tí podporovat africké země…a bude se zapojovat do akcí meziná-
rodního společenství s cílem napomáhat řešení konfliktů a stabiliza-
ci poměrů v krizových oblastech afrického kontinentu“ (MZV ČR 
2003:13). V kontextu oficiální rozvojové pomoci ČR, která v roce 
2006 činila pouhých 0,12 % HDp (MZV ČR 2007a:144), však ob-
jem pomoci kongu příliš nepřekvapí.39

I z výše uvedeného je možné vyvodit, že ČR nepovažuje řešení 
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FDLR, jejichž vůdci jsou pacha-
teli rwandské genocidy.

35 O tom, že k takovému tlaku 
mají západní země přinej-
menším finanční prostředky, 
svědčí fakt, že celých 36,5 % 
z celkového příjmu vlády v pří-
padě Ugandy (údaj z roku 
2002) a dokonce 42,3 % v pří-
padě Rwandy (2001) tvořila 
zahraniční pomoc (Eriksen 
2005:1106). Jen v rozpočtu 
USA pro rok 2007 bylo 94 
resp. 233 milionů dolarů vy-
členěno pro Rwandu a Ugandu 
(Refugees International, Seizing 
This Moment of Hope: Priorities 
for Security).

36 Po neúspěšné snaze o pro-
sazení deklarace označující 
události ve Rwandě za genoci-
du a po neúspěchu přesvědčit 
velmoci o intervenci Kovanda 
ostře kritizoval Radu bezpečnos-
ti OSN za to, že věnovala 80 % 
svého času diskuzím o stažení 
sil OSN ze země a 20 % snaze 
o uzavření příměří. V jeho očích 
tato snaha byla jako „žádat 
Hitlera, aby s Židy uzavřel pří-
měří.“ (Barnett 2002:134).

37 Novější „Koncepce“ neby-
la na internetových stránkách 
MZV ČR k dispozici.

38 Naposledy tak ČR učinila 
v roce 2002, kdy darovala 
1 494 315 CZK na pomoc 
po výbuchu sopky a materiál-
ní a potravinovou pomoc ve 
výši 34 000 CZK (MZV ČR 
2003a).

39 Jako člen EU se ČR také ne-
přímo podílí na pomoci Evrop-
ské komise Kongu, jejíž základ 
pro období 2008 – 2013 činí 
561 milionů EUR. Řádově desít-
ky milionů EUR dále EU poskyt-
la na reformu policie, armády 
a justice a 165 miliony EUR 
podpořila konání parlamentních 
a prezidentských voleb v roce 
2006. Na reformě policie a ar-
mády se navíc EU podílí misemi 
EUSEC a EUPOL, jež přes dva 
roky pomáhají konžské vládě 
při reformě ozbrojených složek 
(EK 2008).
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situace ve východním kongu za jednu ze svých bezpečnostních či 
zahraničně-politických priorit. DRC není na seznamu přednostních 
zemí české zahraniční politiky, a i proto se země v oblasti angažuje 
jen minimálně, zejména prostřednictvím svého členství v meziná-
rodních organizacích, především Eu. Stěží lze předpokládat, že by 
ČR svůj postoj v nejbližší době změnila a v zemi se finančně, per-
sonálně či jinak ve zvýšené míře angažovala. Minimem, které však 
může ČR prakticky s nulovými náklady udělat, je konečně schválit 
statut Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), který se již začal 
zabývat prvními případy osob obviněných ze zločinů proti lidskos-
ti spáchaných na území konga, podílet se aktivně na jeho činnosti 
a alespoň tímto způsobem se přispět k částečné nápravě křivd spá-
chaných na civilním konžském obyvatelstvu.
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abstract
The paper briefly analyses the tibet policy of China. After sketching the historical background of the 
Sino-tibetan relations and the place of tibet in Chinese foreign policy strategy it focuses on the de-
velopments after the founding of the people’s Republic of China in 1949. The author discusses the 
changing periods of the Chinese control in tibet and the various political and economic measures 
designed by the Beijing government. The author provides a brief analysis of the large scale unrests of 
tibetans in March and April 2008 and the failures of Chinese tibet-policy which caused these events. 
The concluding part of the paper offers some predictions about the future of the Sino-tibetan dispute 
as well as some implications of this issue for the foreign relations with the people’s Republic of China.

Keywords
China, tibet, Sino-tibetan relations, religious policy, policy towards national minorities

aUTor: marTIn SLoBoDnÍK
oPonEnT: ĽUBomÍr LUPTáK

ČÍnSKA PoLITIKA V TIBETE: 
HISTorICKÉ SÚVISLoSTI 
a aKTUáLnY VÝVoJ*

Demonštrácie tibetských mníchov a laikov, ktoré vypukli 10. 
marca 2008 v Lhase, hlavnom meste tibetskej autonómnej oblasti 
(tAO) Čínskej ľudovej republiky (ČĽR), a v nasledujúcich dvoch 
týždňoch sa rozšírili aj do ostatných regiónov osídlených tibeťanmi 
v priľahlých provinciách, opäť poukázali na pretrvávajúce národnost-
né napätia a nevyriešené otázky postavenia tibeťanov v rámci ČĽR. 
politika vlády ČĽR v tibete je príkladom dlhodobého strategického 
záujmu o rozširovanie vplyvu v regióne východnej ázie. Cieľom prí-
spevku je poukázať na historické pozadie čínskeho záujmu o tibet 
a analyzovať súčasnú politiku voči tibetu.

problematika tibetu ilustruje pozoruhodnú kontinuitu čínskej 
zahraničnej politiky, ktorá sa napriek niekoľkým zmenám režimu 
v priebehu 20. storočia opiera o tradičné videnie svojich záujmov 
v regióne. Spor o status tibetu je najmä sporom o interpretáciu čín-
sko-tibetských vzťahov, ilustrujúci polarizovaný pohľad Číňanov 
a tibeťanov na kľúčové udalosti.1 Čínska vláda svoje územné náro-
ky odvádza od „historického práva“ na kontrolu všetkých regiónov 
podliehajúcich v minulosti vláde predchádzajúcich režimov – re-
publikánskej (1912-1949) a pred rokom 1911 cisárskej Číny. Zahra-
ničná politika cisárskej Číny vychádzala zo sinocentrickej koncepcie 
politickej dominancie čínskeho cisára v regióne východnej ázie, 
ktorá má svoje počiatky už v období vlády dynastie Chan (206 pred 
n. l. – 220 n. l.). Vzájomné vzťahy s okolitými ríšami upravoval me-
chanizmus tribútnych vzťahov, ktoré mali symbolizovať hierarchic-

* Štúdia vznikla vďaka grantu 
Chiang Ching-kuo Foundation 
for International Scholarly 
Exchange (Taipei, Taiwan), č. 
RG010-EU-07.

1 O rozličnej interpretácii čín-
sko-tibetských vzťahov pozri 
Powers (2004).
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ké a nerovnoprávne vzťahy medzi čínskym panovníkom a okolitými 
– podľa čínskej interpretácie – podriadenými vládcami. V tradič-
nom modeli zahraničných vzťahov Číny neexistovala možnosť udr-
žiavania rovnoprávnych vzťahov medzi dvoma nezávislými ríšami.2 
Čínska strana sa dnes pri oficiálnej interpretácii postavenia tibetu 
ako „neoddeliteľnej súčasti Číny“ odvoláva na bohaté množstvo 
prameňov v čínštine, ktoré podporujú jej územné nároky.3 Exilová 
tibetská vláda prezentuje vlastnú verziu čínsko-tibetských vzťahov, 
odmietajúcu akúkoľvek politickú závislosť na cisárskej Číne a rovna-
ko účelovo interpretujúcu tieto väzby iba v symbolickej rovine: čín-
ski vládcovia predstavujú iba politických patrónov podporujúcich 
buddhistické kláštory v tibete.

Z hľadiska čínskych územných nárokov na tibet bolo kľúčo-
vým obdobie vlády mandžuskej dynastie Čching (1644-1911). Jej 
vládcovia presadzovali víziu budovania rozsiahleho vnútroázijské-
ho impéria, ktorého súčasťou sa v priebehu 18. storočia kvôli vnú-
torným konfliktom a vstupom cudzích vojsk stal aj tibet (Žagabpa 
2000:130-155). Čchingská ríša okrem tibetu zahŕňala aj Mongol-
sko a Sin-ťiang, Čína tak dosiahla najväčší územný rozsah vo svojich 
dejinách. S prechodom od impéria k štátu v 2. polovici 19. storočia 
sa medzi čínskymi intelektuálmi a politikmi objavila potreba budo-
vania národného štátu, táto koncepcia sa uplatnila po založení Čín-
skej republiky roku1912. Súčasťou konštrukcie národnej identity 
bolo vytvorenie čínskeho národa, ktorý mal predstavovať spojenie 
piatich etník: Mongolov, tibeťanov, Mandžuov, čínskych moslimov 
(Chuejov) a majoritného etnika – Chanov. podľa čínskej interpretá-
cie všetky etniká, ktoré pred rokom 1911 patrili do čínskeho impéria, 
tvoria súčasť štátu a pokladajú sa za Číňanov. tento model čínskeho 
národa si po roku 1949 osvojila aj ČĽR a problematiku tibetu tre-
ba vnímať v kontexte etnickej situácie a menšinovej politiky v ČĽR. 
Ústava definuje Čínu ako „jednotný mnohonárodnostný štát” (čín. 
tchung-i te tuo-min-cu kuo-ťia), ktorého všetci príslušníci tvoria sú-
časť čínskeho národa a ústava ČĽR neobsahuje ani teoretické právo 
na sebaurčenie. Okrem väčšinového etnika tvoriaceho 92 % popu-
lácie, štát uznáva ďalších 55 národnostných menšín, ktorým ústava 
zaručuje rovnoprávne postavenie. tieto síce predstavujú iba 8 % po-
pulácie, ale obývajú dve tretiny územia štátu a navyše sídlia zväčša 
v strategicky dôležitých prihraničných regiónoch, kde sa nachádzajú 
ložiská nerastných surovín. politickým riešením ich postavenia v re-
giónoch kompaktne osídlených príslušníkmi menšinového etnika je 
koncepcia územnej autonómie. tibet je jednou z piatich autonóm-
nych oblastí v ČĽR, ktorých orgány majú od 80. rokov 20. storo-

2 Viac o tradičnej zahraničnej 
politike cisárskej Číny a jej sú-
vislostiach s obchodom pozri 
Slobodník (1994:520-526). 

3 Príklad čínskej publikácie 
opierajúcej sa o historické pra-
mene, ktorá reprezentuje ofici-
álne stanovisko, pozri Wang 
– Si-žao – Tchang (2003).
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čia právomoc formulovať vlastnú ekonomickú politiku, neapliko-
vať niektoré nariadenie ústrednej vlády, právo uzákoniť používanie 
vlastného jazyka a písma, zakladať školy. Zákon stanovuje, že pred-
sedom administratívnych orgánov majú byť osoby patriace k danej 
národnostnej menšine. Mnohé z právomocí autonómnych orgánov 
sú však formulované veľmi všeobecne a často podliehajú schvaľo-
vaniu centrálnych orgánov, v ktorých sú príslušníci národnostných 
menšín iba slabo zastúpení.4

Čínska vláda v rokoch 1912-1949 vzhľadom na vnútropolitické 
a zahraničnopolitické problémy nemala nijaký vplyv na právomoci 
lhaskej vlády a politický vývoj v Centrálnom tibete, ten vtedy vstú-
pil do obdobia de facto nezávislosti. Ani vtedy však Centrálny tibet 
de iure nemal nezávislý status, keďže sa nenašla mocnosť, ktorá by 
ju bola ochotná garantovať.5 Odvolávajúc sa na historický nárok na 
„vlastníctvo“ tibetu ČĽR hneď po založení v októbri 1949 deklaro-
vala ústami Mao Ce-tunga zámer „mierovo oslobodiť“ Centrálny ti-
bet, čo po konsolidácii vnútorných pomerov realizovala na prelome 
rokov 1950-1951. Čínske vojská prekročili východné hranice tibetu 
začiatkom októbra 1950 a tibetská delegácia nakoniec 23. mája 1951 
v pekingu podpísala tzv. 17-bodovú dohodu, ktorej text po prvý raz 
v dejinách vzájomných vzťahov expressis verbis konštatuje, že tibet 
tvorí súčasť Číny.6 Čínska strana v dohode garantovala zachovanie 
tradičného politicko-ekonomického systému v tibete a Čína pre-
brala zodpovednosť za zahraničnú politiku a obranu. politika pe-
kingu bola spočiatku pomerne tolerantná a tradičný systém zostal 
v Centrálnom tibete zachovaný. komunistický režim sa usiloval 
získať podporu tradičných tibetských politických elít: buddhistické-
ho duchovenstva a aristokracie. Časť tibetských elít síce pekingský 
režim odmietala, ale zdržanlivá politika presvedčila aj 14. dalajlamu, 
najvyššieho politického predstaviteľa tradičného tibetu, ktorý videl 
priestor na koexistenciu dvoch odlišných ideológii a spoločenských 
zriadení.7 konflikt eskaloval kvôli rozličnému chápaniu tibetu: pod-
ľa dalajlamu tvoria súčasť tibetu všetky územia obývané tibeťanmi, 
teda aj tie, ktoré sa nachádzajú mimo tAO (formálne založenej roku 
1965) v priľahlých čínskych provinciách Čching-chaj, kan-su, S’-č-
chuan a Jün-nan, kde žije približne polovica z 5,4 milióna tibeťanov 
(podľa	sčítania	z	roku	2000;	Blondeau	–	Buffetrille	2008:133-134)	
a ustanovenia 17-bodovej zmluvy mali platiť aj pre tieto regióny. Čín-
ska strana termínom tibet označuje iba Centrálny tibet (dnešnú 
tAO) a tak v polovici 50. rokov zavádzali úrady v okrajových oblas-
tiach – rovnako, ako v ostatných provinciách – socialistické reformy 
(konfiškácia pôdy, zakladanie pracovných komún) a začala sa násil-

4 Viac o čínskej národnost-
nej politike pozri Slobodník 
(1999).

5 O vývoji čínsko-tibetských 
vzťahoch v 1. polovici 20. sto-
ročia pozri Goldstein (1989).

6 Preklad textu dohody, ktorá 
sa oficiálne nazýva „Dohoda 
medzi ústrednou ľudovou vlá-
dou [ČĽR] a miestnou vládou 
Tibetu o opatreniach na miero-
vé oslobodenie Tibetu“ pozri 
Žagabpa (2000:332-335).

7 O prvom období 
(1951-1955) čínskej politiky 
v Centrálnom Tibete pozri 
Goldstein (2007).



564

ná kampaň proti buddhizmu. Reformy mimo Centrálneho tibetu 
zapríčinili rapídne zhoršovanie vzťahov medzi čínskymi úradmi 
a 14. dalajlamom, ktorý sa prostredníctvom čoraz kontroverznejšie 
prijímaných kompromisov usiloval zabrániť eskalácii konfliktu. Na-
pätie vyvrcholilo 10. marca 1959 rozpútaním povstania, ktoré čín-
ska	armáda	potlačila	(Tsering	Shakya	1999:131-184;	Dawa	Norbu	
2001:210-227). Dalajlamovi sa podarilo ujsť do indického exilu, 
kam ho v nasledujúcich rokoch nasledovalo stotisíc tibeťanov. V se-
veroindickej Dharamsale založil exilovú vládu, ktorú však nijaký štát 
oficiálne neuznal. 

povstanie v Lhase v marci 1959 predstavuje koniec tolerantnej 
politiky čínskej vlády. tibetská aristokracia prišla o svoje privilégiá, 
jej majetky skonfiškovali, mnohí obyvatelia boli ako „reakcionári” 
uväznení a úrady postupne zatvárali kláštory, ktoré označili za stre-
diská protičínskych aktivít. tradičná tibetská vláda bola rozpuste-
ná a moc definitívne prešla do rúk čínskych úradov. Roku 1966 sa 
v Číne začala kultúrna revolúcia. kampaň, ktorú rozpútala Maova 
skupina v komunistickej strane Číny, neobišla ani tibet. Vnútro-
stranícky spor prerástol do občianskej vojny, ktorá mala v oblastiach 
osídlených nečínskym obyvateľstvom charakter etnického konfliktu. 
Súčasťou kultúrnej revolúcie bol aj boj proti „štyrom starým” (kultú-
re, mysleniu, zvykom a obyčajam) a národnostnou politikou sa stala 
asimilácia. počas tohto obdobia červené gardy zničili takmer všetky 
kláštory a chrámy v tibete. Desaťtisíce mníchov skončili v pracov-
ných táboroch a mnohí zaplatili za svoju vieru životom (tsering 
Shakya 1999:314-347). Najtragickejšia etapa moderných tibetských 
i čínskych dejín sa skončila až smrťou Mao Ce-tunga v septembri 
1976.

Nová politika čínskej vlády spájaná s menom teng Siao-pchinga 
sa začala roku 1978. Okrem pragmatických ekonomických reforiem 
a otvárania sa svetu reformný program obsahoval aj nové prístupy 
v oblasti národnostnej a náboženskej politiky. pekingská vláda vy-
pracovala novú politiku voči tibetu, ktorej základom bol 6-bodový 
program, sformulovaný v máji 1980 vtedajším generálnym tajom-
níkom komunistickej strany Číny Chu Jao-pangom, obsahujúci 
ekonomickú (daňové úľavy, flexibilná ekonomická politika rešpek-
tujúca miestne špecifiká, subvencie ústrednej vlády) aj etnickú di-
menziu (posilnenie autonómnych práv, oživenie tibetskej kultúry 
a vzdelávania, zvýšenie počtu tibetských a odsun časti čínskych kád-
rov) (Goldstein 1997:63-65). Od uvedenia tohto programu do pra-
xe sa realizovali hlavne ekonomické opatrenia, ktoré priniesli reálny 
nárast životnej úrovne obyvateľstva. Zvýšenie životného štandardu 
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a uvoľnenie spoločenskej atmosféry v prvej polovici 80. rokov bolo 
medzi príslušníkmi etnických minorít spojené s kultúrnou a nábo-
ženskou revitalizáciou (tsering Shakya 1999:394-430). 

V priebehu prvej polovice 80. rokov sa ekonomická aj kultúrna 
situácia v tibete zlepšila, no rokovania medzi Dharamsalou a pekin-
gom nadviazané po roku 1979 sa ocitli v slepej uličke. Dalajlama sa 
odhodlal k diplomatickej ofenzíve. V septembri roku 1987 navštívil 
uSA a pred výborom pre ľudské práva kongresu vystúpil s 5-bodo-
vým mierovým plánom pre tibet. Žiadal premenu tibetu na demi-
litarizovanú mierovú zónu, vyzval Čínu, aby zastavila presídľovanie 
Chanov do tibetu, rešpektovala základné ľudské práva tibeťanov, 
zastavila znečisťovanie životného prostredia v tibete a nadviazala 
seriózny dialóg o budúcom statuse tibetu. Vo svojom ďalšom vystú-
pení v júni 1988 pred poslancami Európskeho parlamentu v Štras-
burgu dalajlama signalizoval vôľu dosiahnuť kompromis – pripustil 
možnosť, že by tibet zostal súčasťou Číny, ale správa vnútorných zá-
ležitostí by prešla do tibetských rúk a ústredná vláda by prebrala zod-
povednosť za zahraničnú politiku a obranu. Ani tieto návrhy čínska 
strana neakceptovala a označila ich za skrytú požiadavku nezávislos-
ti. V samotnom tibete sa situácia začala radikalizovať. V septembri 
1987 sa v Lhase rozpútali prvé protičínske demonštrácie, ktorých sa 
zúčastnili najmä mnísi. Demonštranti požadovali nezávislosť tibe-
tu, odchod Chanov a návrat dalajlamu. Situácia eskalovala v marci 
1989, keď v Lhase prepukli masové nepokoje. Armáde sa podarilo 
protesty potlačiť a vláda vyhlásila v tibete výnimočný stav.8 

V 90. rokoch sa čínska politika sústredila v prvom rade na zvýše-
nie ekonomickej úrovne obyvateľov tAO. Roku 1994 pekinská vláda 
odsúhlasila miliardu dolárov na investičné projekty v tibete a v tejto 
stratégii pokračovala aj po roku 2000 vyhlásením politiky „veľkého 
rozvoja západných oblastí“. Jedným z výsledkov tejto ekonomickej 
politiky je aj vybudovanie železnice do Lhasy, ktorá bola uvedená 
do prevádzky v júli 2006. Veľká časť týchto subvencií bola využitých 
neefektívne, nepriniesla zvýšenie životnej úrovne samotných tibe-
ťanov a slúžili najmä na financovanie čínskeho administratívneho 
a vojenského personálu (Dreyer 2006:136-142). Okrem toho tieto 
investičné projekty a daňové úľavy v tAO zapríčinili masovejšie pre-
sídľovanie Chanov do tibetu:9 prítomnosť Chanov má garantovať 
politickú stabilitu a silnejšie integrovať tibet do čínskeho štátu. 

Najnovšie protesty, ktoré začali 10. marca 2008 v Lhase a v na-
sledujúcich 3 týždňoch sa rozšírili do všetkých oblastí osídlených 
tibeťanmi v ČĽR,10 boli prejavom dlhodobo neriešených sociálno-
ekonomických problémov aj pocitu ohrozenia vlastnej kultúrnej 

8 Viac o zahraničnopolitic-
kých iniciatívach 14. dalajlamu 
a protičínskych demonštráciách 
pozri Goldstein (1999:76-90).

9 Podľa oficiálnych čínskych 
údajov tam žije 6 % Chanov, 
reálne sa ich počet odhadu-
je na 15 %, pričom väčšina 
z nich žije v Lhase (Dreyer 
2006:139; Blondeau – Buffet-
rille 2008:133).

10 Rozšírenie demonštrácii do 
oblastí mimo TAO a identické 
požiadavky demonštrantov 
ilustrujú, že napriek administra-
tívnemu členeniu v Tibeťanoch 
naďalej prevláda pantibetská 
identita.
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a jazykovej identity tibeťanov. Demonštranti požadovali nezávislosť 
tibetu, návrat dalajlamu, rešpektovanie ľudských práv a nábožen-
ských slobôd.11 Okrem tejto politickej agendy, ktorú časť tibetskej 
populácie dlhodobo presadzuje, rastúci počet Chanov v tibetských 
oblastiach vyvoláva u mladšej generácie tibeťanov pocit sociálnej 
a ekonomickej marginalizácie. Frustrácia z nemožnosti spoločensky 
viedla aj k násilným protestom proti chanským obchodníkom v Lha-
se 14. marca 2008, pri ktorých prišlo o život 18 Chanov.12 Ako uká-
zali aj najnovšie demonštrácie, riešenie tibetskej otázky sa v očiach 
tibeťanov neredukuje na zvyšovanie životnej úrovne. Reštriktívna 
náboženská politika uplatňovaná od začiatku 90. rokov (posilne-
nie štátneho dozoru v kláštoroch, politické kampane zamerané na 
mníchov, štátom stanovené kvóty mníchov, zasahovanie štátu do 
výberu buddhistických znovuzrodencov)13 zasiahli tibeťanov na 
najcitlivejšom mieste, keďže tibetský buddhizmus pre nich predsta-
vuje najdôležitejší zdroj identity, mnísi majú v tibetskej spoločnosti 
významné postavenie a tradične sa angažovali aj v politickom živote 
(Slobodník 2007a:21-30).

Výzvy svetových politikov na nenásilné riešenie tibetských pro-
testov a nadviazanie dialógu s dalajlamom ako aj rozsiahle protibet-
ské demonštrácie sprevádzajúce púť olympijského ohňa v západnej 
Európe a v uSA napokon vyústili do stretnutia osobných vyslancov 
dalajlamu s predstaviteľmi komunistickej strany Číny 4. mája 2008 
v juhočínskom Šen-čene. tieto rozhovory nepriniesli nijaký výsle-
dok a ich cieľom bolo v prvom rade zlepšiť imidž čínskeho vedenia 
pred letnou olympiádou. Čínska vláda sa vo svojej politike voči tibe-
tu môže opierať aj o verejnú mienku: čínska verejnosť pokladá tibet 
za neoddeliteľnú súčasť územia Číny a principiálnu otázku národnej 
hrdosti. Nezávislosť tibetu odmieta aj väčšina čínskych opozičných 
skupín,14 takže možno predpokladať, že ani prípadná demokratizácia 
čínskeho režimu nebude znamenať zmenu vnímania tibetu a ďal-
ších okrajových, národnostnými menšinami obývaných oblastí ako 
súčasti Číny. Reakcie čínskej verejnosti (demonštrácie v na podporu 
vlády v Číne i v zahraničí, internetové fóra) dokumentovali aj rodiaci 
sa čínsky nacionalizmus, ktorý sa negatívne vymedzuje proti Zápa-
du a využíva aj ekonomické nástroje na presadzovanie svojich cieľov 
(internetové výzvy na bojkot niektorých firiem spájaných s podpo-
rou tibetu).

predmetom čínsko-tibetského sporu sú principiálne otázky 
(dodržiavanie ľudských práv a uplatňovanie náboženských slobôd 
v praxi, administratívne postavenie oblastí osídlených tibeťanmi 
v ČĽR15), ktoré sa dotýkajú samotnej povahy súčasného čínskeho 

11 Prehľad demonštrácií v TAO 
a priľahlých regiónov pozri Ti-
betInfoNet (2008). 

12 Aj v tibetských oblastiach 
mimo TAO sa protesty Tibeťa-
nov čiastočne obrátili na eko-
nomicky dominantné etnické 
skupiny, pričom okrem Chanov 
sú to v provinciách Čching-
chaj, Kan-su a S’-čchuan aj 
Chuejovia, čínski muslimovia. 
O konfliktoch a napätiach me-
dzi Tibeťanmi a Chuejmi pozri 
Fischer (2005). Protesty Tibeťa-
nov sa však sústreďovali najmä 
na symboly čínskej moci (poli-
cajné stanice, vládne budovy) 
a demonštranti opakovane 
vztyčovali na budovách zásta-
vu nezávislého Tibetu.

13 Podrobnú analýzu čínskej 
náboženskej politiky voči tibet-
skému buddhizmu od začiatku 
80. rokov pozri Slobodník 
(2007a:99-143). Analýzu 
najnovších dokumentov posil-
ňujúcich kontrolu štátu nad ná-
boženským životom /v prvom 
rade výber budúceho dalajla-
mu/ pozri Slobodník (2007b). 

14 Jeden z mála umiernených 
čínskych hlasov predstavuje 
otvorený list 29 čínskych intelek-
tuálov, ktorí sa dlhodobo kriticky 
vyjadrujú voči politike Komunis-
tickej strany Číny. Preklad textu 
pozri Welt Online (2008).

15 Protesty z jari 2008 pou-
kázali aj na rozkol v tibetskom 
exile medzi stúpencami tzv. 
strednej cesty 14. dalajlamu, 
ktorý presadzuje „skutočnú au-
tonómiu“ (angl. genuine auto-
nomy) tibetských oblastí v rámci 
ČĽR a nenásilné riešenie otázok 
a radikálnejšími skupinami 
mladšej generácie Tibeťanov 
združenými v Tibetan Youth 
Congress, tí poukazujú na to, 
že dalajlamova politika nepri-
niesla za posledných 20 rokov 
nijaké výsledky a násilné rieše-
nie neodmietajú. 
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režimu. Je nerealistické očakávať, že by súčasní čínski predstavitelia 
boli ochotní pristúpiť na zásadné kompromisy vo svojej politike voči 
tibetu, keďže sa okrem iného obávajú separatistických nálad medzi 
muslimskými ujgurmi v ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang 
v západnej Číne. Zmenu postavenia tibeťanov v Číne môže priniesť 
iba demokratizácia režimu v pekingu, ktorý bude rešpektovať ľudské 
práva aj náboženské slobody všetkých obyvateľov Číny a zároveň 
kultúrne špecifiká nečínskych etník vrátane tibeťanov. Neschop-
nosť formulovať novú politiku voči tibetu a iným oblastiam osídle-
ným etnickými menšinami (napr. Sin-ťiang) však zároveň znamená, 
že národnostné napätia môžu aj v budúcnosti vyústiť do protestov 
a „tibetská otázka“ sa bude naďalej negatívne premietať aj do zahra-
ničných vzťahov ČLR. 

Implikácie pre Sr/Čr/V4

problematika tibetu predstavuje veľmi senzitívnu oblasť a čínska 
strana vníma kriticky akúkoľvek angažovanosť oficiálnych predstavi-
teľov na podporu tibetu i neoficiálne kontakty s dalajlamom. Náv-
števy 14. dalajlamu v máji 2008 v SRN a vo Veľkej Británii okrem tra-
dičných diplomatických protestov predstaviteľov ČĽR sprevádzali 
vnútropolitické kontroverzie okolo stretnutí nemeckej ministerky 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Heidemarie Wieczorek-Zeul 
a britského premiéra Gordona Browna, ktoré poukázali na absenciu 
jasného postoja Európskej únie a jej jednotlivých členských krajín 
k dodržiavaniu ľudských práv v Číne.16 V záujme zvyšovania efektivi-
ty dialógu s ČĽR o ľudských právach a ako príspevok k formovaniu 
jednotnej politiky EÚ voči ČĽR by bolo potrebné koordinovať po-
stup v rámci krajín V4.17 Slovenskú republiku 21. mája 2008 po prvý 
raz na tri roky zvolili do Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. Na 
fóre orgánu, ktorého úlohou je monitorovať dodržiavanie ľudských 
práv v členských krajinách OSN, by zástupcovia SR mali v spolupráci 
s ďalšími krajinami EÚ a Severnej Ameriky poukazovať na konkrét-
ne nedostatky v oblasti ľudských práv v ČĽR a v rámci toho aj na špe-
cifické práva národnostných menšín. každoročné samity EÚ–Čína 
predstavujú významné fórum na dialóg o ľudských právach, ktorý 
však do úzadia zatláčajú ekonomické záujmy jednotlivých členských 
krajín EÚ. predpokladom angažovanosti SR v štruktúrach OSN a EÚ 
v týchto otázkach je však tematizovanie problematiky ľudských práv 
v bilaterálnych vzťahoch s ČĽR, kde jednotlivé slovenské vlády do-
teraz volili skôr zdržanlivý postoj s odvolávaním sa na ekonomické 
záujmy (pleschová 2007:19-20). Vzhľadom na to, že SR nemá kolo-

16 O problematike Tibetu v po-
litike USA a EÚ voči Číne pozri 
Slobodník (2007c).

17 Komparáciu politiky krajín 
V4 voči ČĽR pozri Gregušová 
(2005). Autorka upozorňuje 
na absenciu koordinácie zahra-
ničnej politiky voči Číne. 
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niálnu minulosť a ani aktuálne mocenské záujmy vo východnej ázii, 
prešla procesom politických a ekonomických reforiem od komuniz-
mu k pluralitnej demokracii a trhovej ekonomike, mohla by zohrať 
v tomto procese konštruktívnu úlohu. 
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abstract
The article focuses on the shifting relations between China and taiwan in the context of political chan-
ges in taiwan and Chinese „peaceful rise“. The author argues that president Ma employed an ambitious 
strategy of détente which can, however, in mid- and long-term face certain problems depending upon 
its reception in China. 

Keywords
taiwan, China, détente, election, peaceful rise, sovereignty, political changes 

Úvod
Taiwanský volebný rok zmien 
Tretí hráč v poli
Je Čína pripravená na zmierenie alebo svetlá budúcnosť vzájomných vzťahov?
Implikácie pre Slovensko

aUTor: PETEr BrEZánI

noVá BUDÚCnoSŤ 
ČÍnSKo-TaIWanSKÉHo 
DÉTEnTE?

Úvod

Vzájomné vzťahy Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky 
(taiwan) vychádzajú zo skutočnosti, že súčasný stav je výsledkom 
občianskej vojny, ktorá sa de jure neskončila. Obe krajiny sa aj naďa-
lej prezentujú ako jediní historickí a ústavní nasledovníci tej „pravej“ 
Číny. Špecifikom čínsko-čínskeho vzťahu je, že kým v prípade iných 
rozdelených štátov stáli za jednotlivými novovzniknutými „útvarmi“ 
veľmoci, v tomto vzťahu je veľmoc priamo zainteresovaná. Navyše, na 
ich vzťah má výrazný vplyv i nejasnosť medzinárodného štatútu tai-
wanu a aktívna zaangažovanosť tretieho hráča – Spojených štátov. 

taiwansko-čínsky vzťah je založený na dvojvrstvovej štruktúre. 
Zatiaľ čo formálne politické vzťahy sú obmedzené, v hospodárskej 
oblasti sa môže zdať, že ide o najväčších priateľov. Nová vláda v tchaj-
pej na čele s prezidentom Ma Jing-Ťiouom, ktorá sa po marcových 
voľbách ujala moci 20. mája 2008, považuje za jednu zo svojich naj-
dôležitejších priorít práve zlepšenie politických vzťahov s pevnin-
skou Čínou, ktoré sa za vlády predchádzajúceho prezidenta Čen 
Šui-Biana ochladili. Inauguračná rétorika nového prezidenta bola na 
pevninskej strane Číny prijatá pozitívne a podobne to vnímali i Spo-
jené štáty. Otázne je, či sa to v strednodobom, resp. v dlhodobom 
horizonte prejaví aj v praxi. Aby obe strany mohli začať spolu roko-
vať na najvyššej politickej úrovni a ukončiť pretrvávajúci vzájomný 
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konflikt mierom, ktorý je logickou a nevyhnutnou podmienkou pre 
ďalšie rozhovory o ich budúcnosti, bude na to treba veľa politickej 
vôle, zrelosti, odvahy a ústupkov na jednej i na druhej strane. Vyvstá-
va otázka, či môžeme niečo podobné v blízkej budúcnosti (najmä) 
od Čínskej ľudovej republiky vo vzťahu k taiwanu očakávať. 

Taiwanský volebný rok zmien 

Rok 2008 priniesol pre taiwan druhú úplnú demokratickú poli-
ticko-mocenskú výmenu.1 

V januári 2008 sa na taiwane uskutočnili parlamentné voľby, kto-
ré skončili jasnou prehrou dovtedy vládnucej strany Demokratickej 
pokrokovej strany (Democratic Progressive Party – Dpp). tá získala 
27 zo 113 kresiel v parlamentne, kým víťazný kuomintang (kMt) 
ich získal 81 (Hsiao 2008). prekvapením nie je samotné víťazstvo 
kMt, ktoré sa očakávalo, ale skôr pomer, v ktorom vyhral. Dôvodov 
je niekoľko. 

prvým je zmenený volebný systém. Nové pravidlá zmenili dĺžku 
volebného obdobia z troch na štyri roky a znížili počet kresiel v parla-
mentne z 225 na 113. Na taiwane sa zaviedol jednomandátový voleb-
ný obvod, v ktorom dáva volič jeden hlas strane a jeden kandidátovi 
(Dumbaugh 2008:1). V januári sa ukázalo, že systém pomernej väč-
šiny vyhovuje na taiwane veľkým a dobre organizovaným stranám, 
pričom znevýhodňuje tie minoritné. Dokumentuje to iba 5 kresiel 
pre malé strany. Ďalším faktorom bola vnútorná nejednota dovtedy 
existujúceho koaličného bloku, tzv. pan-Green (pan-zelenej) koalície, 
ktorá združovala Dpp, taiwanskú úniu solidarity (taiwan Solidarity 
union – tSu) a taiwanskú strany nezávislosti (taiwan Independen-
ce party – tIp) a skutočnosť, že počas kampane viedol Dpp dnes 
už bývalý prezident Čen Šui-Bian, ktorého rodina bola v čase volieb 
(a stále je) spájaná s veľkými finančnými a korupčnými aférami za-
hŕňajúcimi spreneveru štátnych peňazí (China post 2008). Čen Šui-
Bian je navyše pre väčšinu taiwančanov stelesnením spomaleného 
ekonomického rastu ostrova a neúspešnej zahraničnej politiky2. 

parlamentné voľby, resp. ich výsledky sa výraznej oficiálnej me-
dzinárodnej reakcie nedočkali, a to ani zo strany uSA, ani Čínskej 
ľudovej republiky. Jedným z možných dôvodov mohli byť nastávajú-
ce (marcové) prezidentské voľby na taiwane, ako aj dve plánované 
referendá o členstve taiwanu v OSN. tieto udalosti pravdepodobne 
ani jedna z mocností nechcela svojou reakciou ovplyvniť.3 

prezidentské voľby sa spoločne so spomínanými referendami 
uskutočnili 22. marca 2008. pri účasti 76 % voličov vyhral kandi-

1 Tá prvá sa uskutočnila v roku 
2000, kedy Demokratická 
pokroková strana (Democratic 
Progressive Party – DPP) a jej 
prezidentský kandidát porazili 
dovtedy polstoročie vládnucich 
nacionalistov zo strany Kuomit-
nang (KMT).

2 Tú treba primárne vnímať 
hlavne v kontexte pokračujú-
ceho strácania diplomatických 
spojencov, zhoršovania sa 
vzťahov s Čínskou ľudovou re-
publikou a Spojenými štátmi. 

3 Následná reakcia oboch 
mocností na uvedené udalosti 
naznačuje, že obe strany prav-
depodobne nechceli znevý-
hodniť prílišným nadšením nad 
víťazstvom KMT jeho prezident-
ského kandidáta.
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dát strany kuomintang Ma Jing-Ťiou, ktorý porazil kandidáta Dpp 
Franka Hsieha v pomere 58 % – 42 %, t.j. dostal o viac ako 2 milióny 
hlasov viac (Wu 2008a). k jeho víťazstvu prispelo niekoľko fakto-
rov. prvým bol ten, že sa Hsieh4 do čela v parlamentných voľbách 
porazenej Dpp dostal opäť až tesne pred prezidentskými voľbami. 
Aj keď nebol neznámym politikom, tento fakt hral proti nemu. Jeho 
výraznou nevýhodou bola i skutočnosť, že bol súčasťou administra-
tívy bývalého prezidenta ako premiér (2005 – 2006).

Absolútnu prehru Dpp dokonali neúspešné referendá o členstve 
taiwanu v OSN, ktoré iniciovali dve najväčšie taiwanské politické 
strany. prvýkrát v histórii išlo o spoločný záujem koalície i opozície. 
Jediným rozdielom medzi nimi bol len názov štátu, pod ktorým by 
sa mal stať taiwan členom OSN. pre nízku účasť voličov však nebolo 
platné	ani	jedno	(Brezáni	2008;	Reuters	2008).

podobne ako v prípade parlamentných volieb, aj víťazstvo prezi-
dentského kandidáta kMt bolo očakávané. kampaň víťaza sa sú-
stredila na dva zásadné body. po prvé, išlo o taiwanské hospodárstvo, 
ktoré síce rastie, ale v porovnaní s inými ázijskými ekonomikami je 
tento rast pomalší. Druhou témou bolo zlepšenie taiwansko-čínske-
ho dialógu (Wu 2008). Je pravdepodobné, že väčšina taiwancov si 
slabé ekonomické výsledky taiwanu v posledných rokoch spájala 
práve z dlhotrvajúcim politickým napätím a nedostatočným využí-
vaním výhod, ktoré pevninská Čína v hospodárskej oblasti taiwanu 
poskytuje (Wu 2008a).

Inými slovami, je nevyhnutné zdôrazniť, že nový taiwanský pre-
zident Ma nevyhral preto, lebo predchádzajúci prezident Čen pred-
stavuje pre bezpečnosť ostrova výraznú prekážku, alebo preto, lebo 
väčšina	Taiwancov	si	želá	zmenu	statu	quo	(smerom	k	reunifikácii)	
a politické vyrovnanie s ČĽR. Vyhral, pretože Čen sa podľa názo-
ru voličov nedostatočne venoval hospodárskemu rozvoju krajiny 
a obmedzoval vládnymi reštrikciami rýchlejší rozvoj hospodár-
skych vzťahov s pevninskou Čínou. taiwanci chcú mať z ČĽR väčší 
ekonomický úžitok, pretože ak taiwan príde o svoje postavenie vo 
svetovom hospodárstve (v dôsledku obmedzovania hospodárskych 
vzťahov s ČĽR), stratí i svoju relatívnu politickú „výhodu“ voči pev-
ninskej Číne. 

Tretí hráč v poli 

V Spojených štátoch víťazstvo kandidáta kuomintangu privíta-
li, pričom prezident Bush ho označil za novú príležitosť pre tchaj-
pej a peking na urovnanie svojich nezhôd (AFp 2008). Víťazstvom 

4 Frank Hsieh bol jedným zo 
zakladateľov strany DPP a stál 
v rokoch 2000 – 2002 v jej 
čele. Druhýkrát sa stal jej pred-
sedom v roku 2008. 



574

Ma	Jing-Ťioua	sa	z	pohľadu	USA	potvrdilo	v	úžine	status	quo,	t.	 j.	
atmosféra nenarúšajúca regionálnu stabilitu a záujmy Spojených 
štátov. počas Čankajšekovej autoritatívnej vlády (dlhoročného 
predsedu kuomintangu) bola totiž taiwanská politika veľmi úzko 
prepojená s uSA, závislá na uSA a navyše bola pre Spojené štáty 
predvídateľná a relatívne jednoducho ovplyvniteľná. Inými slovami, 
Spojené	štáty	mali	na	udržiavanie	statu	quo	výrazný	vplyv.	Násled-
ná demokratizácia na taiwane bola spojená so snahou taiwanských 
politikov o zákonité odpútanie sa (aspoň čiastočne) od Spojených 
štátov a zároveň so skutočnosťou, že politici začali nevyhnutne re-
alizovať politiku, ktorá nie vždy korešpondovala so záujmami uSA 
v severovýchodnej ázii. Išlo napríklad o výrok bývalého prezidenta 
Lee teng-Huia (1996 – 2000), ktorý v jednom prejave v roku 1999 
charakterizoval vzájomné vzťahy ČĽR a Čínskej republiky ako me-
dzištátne (Faison 1999). podobne, a dá sa povedať, že ešte výraznej-
šie, zasiahli trojuholník ČĽR – taiwan – uSA vyjadrenia prezidenta 
Čen Šui-Biana (2000 – 2008) o existencii dvoch štátov na oboch 
stranách taiwanskej úžiny a jeho neskoršia snaha o zmenu status 
quo	(CNN	2002),	prijatie	novej	ústavy	(Shui-bian	2006),	zrušenie	
nefungujúcej rady pre zjednotenie (Chang 2006), či referendum 
o vstupe do OSN pod menom taiwan. tie obzvlášť pobúrili, okrem 
tej	čínskej,	aj	americkú	administratívu	(Fox	News	2003;	BBC	News	
2007;	ROC	CNA	2007),	ktorá	mala	a	má	svoje	ekonomické	záuj-
my	na	pevninskej	Číne.	Celú	americkú	snahu	o	udržanie	status	quo,	
resp. o podporu vzájomného mierového dialógu taiwanu i ČĽR je 
nutné vnímať i v kontexte amerického záväzku poskytnúť taiwanu 
bezpečnostné záruky, vyplývajúce z vnútornej americkej legislatívy, 
tzv. Zákona o vzťahoch s taiwanom (Taiwan Relations Act)5, ktorý 
je základným legislatívnym kameňom (ne)diplomatických vzťahov 
taiwanu s uSA.

práve v dôsledku vyššie uvedených skutočností americká admi-
nistratíva privítala zvolenie prezidenta, ktorého prvoradou agendou 
je zlepšovanie ekonomiky súbežne so zlepšovaním čínsko-taiwan-
ských vzťahov. Navyše americký entuziazmus potvrdili aj následné 
ústretové kroky novej taiwanskej vlády k ČĽR a ich, zatiaľ ústretové, 
prijatie	na	pevnine.	Zabezpečenie	statu	quo	je	to,	čo	je	pre	Spojené	
štáty momentálne v taiwanskej úžine najvýhodnejšie, a umožní im 
výraznejšie obmedziť svoju nákladnú angažovanosť v tomto problé-
me, pričom nebude ohrozená bezpečnosť a demokracia na taiwane 
ani americké záujmy v ČĽR. uSA by tak pri zachovaní a udržiavaní 
súčasného stavu opäť načas mohli realizovať svoju vlastnú ambiva-
lentnú politiku „jednej Číny“ resp. strategickej nejednoznačnosti6. 

5 Plné znenie Taiwan Relations 
Act pozri na: http://www.tai-
wandocuments.org/tra01.htm, 
1. 11. 2008.

6 Viac pozri Tkacik (2008). 
Netreba pritom zabúdať na 
skutočnosť, že Spojené štáty 
budú naďalej čeliť problémom 
podobným tým, ktorým čelili za 
predchádzajúcej vlády – teda 
takým, ktoré nevyhnutne vyvo-
lajú v úžine aspoň dočasne na-
pätie: predaj zbraní na Taiwan, 
snaha taiwanských politikov 
o prijatie v Spojených štátoch či 
miera angažovanosti v taiwan-
sko-čínskych vzťahoch.
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Je Čína pripravená na zmierenie alebo svetlá 
budúcnosť vzájomných vzťahov?

politiku ČĽR voči taiwanu po nástupe prezidenta Chu Ťin-t-
chaa7 je potrebné vnímať v širšom kontexte čínskej politiky tzv. mie-
rového rastu (peaceful rise) (Bijian 2005). Ide v podstate o progra-
mové vyhlásenie, ktoré má presvedčiť svet o tom, že Čína sa chce 
plne sústrediť na ekonomický rast v stabilnom medzinárodnom 
prostredí. Akákoľvek vojenská konfrontácia, vrátane tej s taiwanom, 
nie je momentálne pre Čínu zaujímavá. 

ČĽR preto zvolenie prezidenta, ktorý ponúkol pevnine ruku, ako 
aj neúspech oboch referend prijala, ako to vyplýva z jej následných 
krokov, pozitívne. 

Z čínskeho pohľadu išlo tak trochu aj o potvrdenie správnosti 
zdržanlivejšej taktiky voči taiwanu počas tohtoročných volieb.8 tak-
tika pozostávala z čínskeho akceptovania súčasného stavu, t.j. de fac-
to nezávislosti taiwanu až dovtedy, kým taiwan nebude chcieť byť 
nezávislým de jure. A prvotné povolebné kroky jednej aj druhej stra-
ny vo vzájomných vzťahoch nasvedčujú tomu, že vyhral ten správny 
kandidát pre ČĽR. už v apríli sa (neoficiálne) stretli budúci pod-
predseda vlády Vincent Siew a generálny sekretár čínskej komunis-
tickej strany, ktorý je zároveň čínskym prezidentom, Chu Ťin-tchao 
v rámci tzv. Boaoského fóra pre áziu (Boao Forum for Asia). Navyše, 
keď Chu Ťin-tchao prijal v pekingu čestného predsedu kMt, pr-
výkrát sa oficiálne vyjadril, že vzťahy medzi oboma stranami taiwan-
skej úžiny by sa mali obnoviť na základe tzv. konsenzu z roku 19929 
(Brown 2008). popritom sa obnovili i formálne rokovania, ktoré 
úrady zodpovedné za politiku voči taiwanu/pevninskej Číne10 
v oboch krajinách realizujú prostredníctvom súkromných organi-
zácii11 autorizovaných štátom (Bush 2008). Ak vezmeme do úvahy, 
že začiatkom júla sa obnovilo pravidelné víkendové letecké spojenie 
medzi taiwanom a pevninou, vyzerá budúcnosť vzájomných vzťa-
hov veľmi nádejne. A tak väčšina analytikov a komentátorov nástup 
novej politickej moci na taiwane privítala s optimizmom, označujúc 
ostatných osem rokov vládnutia prezidenta Čen Šui-Biana za nie prí-
liš šťastné obdobie pre rozvoj čínsko-taiwanských vzťahov. Len málo 
z nich však zohľadňovalo pozitíva, ktoré toto obdobie prinieslo. 

Aj napriek skutočnosti, že peking odmietal veľmi tvrdo akúkoľvek 
rétoriku spomínajúcu nezávislosť taiwanu, k určitým ústretovým 
krokom predsa na oboch stranách došlo. počas Čenovho volebné-
ho obdobia sa po prvýkrát v histórii prostredníctvom zavedenia tzv. 
troch mini liniek umožnil transport, priamy obchod a výmena poš-

7 Chu Ťin-Tchao sa stal prezi-
dentom ČĽR v roku 2003. 

8 Každoročné prezidentské 
voľby od roku 1996 boli spá-
jané s vyhrážkami, ostrou rétori-
kou a demonštráciou sily.

9 Ide o neoficiálny a nikdy ne-
zverejnený konsenzus o politike 
„jednej Číny“, ktorý dáva obom 
stranám voľnosť v interpretácii, 
čo si pod pojmom „jedna Čína“ 
predstavujú.

10 Na Taiwane je to tzv. Rada 
pre vzťahy s pevninou (Main-
land Affairs Council) a v ČĽR je 
to Úrad pre vzťahy s Taiwanom 
(Taiwan Affairs Office).

11 Rozhovory realizuje za tai-
wanskú stranu Nadácia pre vý-
menu v úžine (Strait Exchange 
Foundation) a za čínsku stranu 
je to Asociácia pre vzťahy v tai-
wanskej úžine (Association for 
Relations Across the Taiwan 
Strait). 
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tových zásielok medzi taiwanom a južnou provinciou Číny (Smith 
2000) a v oboch krajinách sa zjednodušila vízová procedúra. Navyše 
vzťahy sa rozvíjali i po politickej osi, keď podpredseda vlády ČĽR 
pozval členov Dpp na návštevu Číny. Rýchlym tempom sa rozvíjal 
i vzájomný obchod12. pri výpočte pozitív, ktoré sa za predchádzajú-
cej taiwanskej vlády podarilo dosiahnuť, nemôžeme opomenúť sku-
točnosť, že zmluvy, ktorými nová administratíva obnovila letecké 
spojenie medzi Čínou a taiwanom, boli pripravené a dohodnuté za 
vlády prezidenta Čena, ale podpísané boli, až keď sa k moci dostal 
prezident Ma.

Inak povedané, aj bývalý prezident Čen sa snažil od počiatku 
svojej vlády o normalizáciu vzájomných vzťahov. Rozdiel oproti no-
vému prezidentovi bol možno len v tom ako rýchlo, akou formou 
a v akom rozsahu chcel tieto vzťahy normalizovať.

prezident Ma, minimálne v rétorickej rovine, plánuje taiwansko-
čínske vzťahy normalizovať rýchlo a vo viacerých oblastiach naraz. 
Vo svojom inauguračnom prejave sa zaviazal k ústretovosti voči 
ČĽR. Čínska ľudová republika jeho ruku prijala. Vyvstáva však otáz-
ka, čo od takéhoto „zbližovania“ zainteresované strany očakávajú. 
prezident Ma okrem iného nastavil rámec jednoznačne: nie zjed-
noteniu, nie nezávislosti a nie ozbrojenému konfliktu.13 Ma takisto 
naznačil, že nemá v úmysle zlepšovať „medzičínske“ vzťahy len pre 
vzťahy samotné, ale chce ich využiť na ekonomický rozvoj taiwanu. 
Zdôraznil, že taiwanu ide o bezpečnosť a prosperitu, ale zároveň 
chce dôstojnosť (Ma 2008). 

Na druhej strane prezident Chu Ťin-tchao zdôraznil, že je v zá-
ujme ČĽR budovať v úžine vzájomnú dôveru, nájsť spoločné záujmy 
aj napriek evidentným rozdielom a dospieť k vzájomne výhodnej 
situácii (Brown 2008).

To	znamená,	že	obe	strany	sú	za	zachovanie	statu	quo	 ,	 t.j.	 sta-
bilného rozvoja, ktorý sa prejaví v krátkodobom horizonte najmä 
v hospodárskych vzťahoch. Vo viacerých rovinách ide o pozitívny 
krok, no okrem ekonomickej sféry by sa mal premietnuť aj do iných 
oblastí, akými sú bezpečnosť či postavenie na medzinárodnom poli. 
priniesť stabilitu do úžiny je výzva nanajvýš náročná, pripomínajúc 
skutočnosť, že ČĽR naďalej, aj po nástupe nového prezidenta, boj-
kotuje všetky medzinárodné aktivity taiwanu a má pozdĺž čínskeho 
pobrežia rozmiestnených asi 1 000 rakiet, ktoré sú neustále namie-
rené na taiwan, pričom tzv. zákon proti oddeleniu (Anti-Secession 
Law) je stále v platnosti.14 V podstate teda prezident Ma zatiaľ čelí 
tým istým štrukturálnym problémom ako jeho predchodca. tai-
wan stráca neustále diplomatických spojencov, je konštantne ohro-

12 Je pravdou, že veľkou pre-
kážkou boli vládne reštrikcie, 
ale aj napriek tomu taiwanskí 
podnikatelia v ČĽR investovali 
a to až do takej miery, že ČĽR 
sa stala najväčším obchodným 
partnerom Taiwanu.

13 Aj v inauguračnom prejave 
prezidenta Čena odzneli tzv. 
štyri nie, ktoré vylučovali počas 
jeho volebného obdobia ne-
závislosť, zmenu názvu krajiny, 
uvádzanie vzájomného vzťahu 
v oficiálnych dokumentoch ako 
vzťahu medzištátneho a refe-
rendum o nezávislosti, či zjed-
notení.

14 Je treba pamätať i na to, že 
i prezident Ma vníma Taiwan 
ako de facto nezávislý a v inau-
guračnom prejave sa vyjadril, 
že Taiwan bude brániť všetkými 
možnými prostriedkami.
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zovaný a vytláčaný z medzinárodného života. Ma na boj s týmito 
„problémami“ zvolil odvážnu taktiku, ktorá mu však, pri prílišnom 
sústredení na ekonomický rozvoj, môže spôsobiť v strednodobom 
a dlhodobom horizonte problémy. Zvlášť, ak peking na podanú ruku 
nebude reagovať jednoznačne, pozitívne a so skutočným záujmom 
o zmierenie v čo najkratšom čase.15 

Implikácie pre Slovensko

Slovenská republika má dlhodobo k čínsko-taiwanskému vzťahu 
jednoznačný postoj a podobne ako väčšina štátov sveta aplikuje vo 
svojej zahraničnej politike politiku jednej Číny – existenciu taiwa-
nu, resp. Čínskej republiky oficiálne neuznáva. Z toho vyplýva, že 
taiwansko-čínsky problém SR oficiálne považuje za problém ČĽR. 
Slovensko, podobne ako celá EÚ, vníma Čínu cez prizmu ekonomic-
kého rozvoja a diskusie týkajúce sa ostatných problémov neotvára. 
Investičné príležitosti, na ktoré mimochodom centrálna vláda v ČĽR 
príliš veľký vplyv nemá, by však nemali zatieniť ostatné otázky ako 
vojenské zastrašovanie taiwanu či jeho medzinárodná izolácia. Slo-
vensko sa týmito témami, a to tak v rámci EÚ ako aj v bilaterálnych 
vzťahoch s ČLR či neoficiálnych vzťahoch s taiwanom, zaoberalo na 
oficiálnej úrovni len veľmi málo. 

práve skutočnosť, že Slovensko je pre Čínu relatívne nezaujíma-
vým partnerom, dáva SR príležitosť otvárať na medzinárodných fó-
rach aj iné témy. Slovenskí predstavitelia by ich preto mali otvárať aj 
vo vzájomných rozhovoroch s Čínou a byť aktívnejší pri formovaní 
európskej politiky, resp. angažovanosti v danom probléme.
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abstract
Contemporary development in Northeast Asia is influenced by different kinds of issues and dispu-
tes. Most of them are rooted back in the history of the region, as well as in the geopolitical situation. 
Northeast Asia is the only region in the world lacking any regional integration grouping. Nevertheless, 
regional actors are engaged in the regionalization processes at inter-regional (ASEAN+1, ASEAN+3, 
ApEC, ASEM, ARF) or intra-regional level. The only mechanism under way these days is the so called 
Six-party talks process, aimed at solving North korean nuclear program issues. This process might 
be seen as a possibility for future permanent cooperation or mechanism, preferably in security field. 
However, integration of regional actors will be a long lasting process, the concerned states declared 
their interests in peaceful coexistence and cooperation in different fields.

Keywords
Northeast Asia, six-party talks, regionalization, historical legacies, European integration

Úvod
Vymedzenie severovýchodnej Ázie ako regiónu
Vzťahy medzi aktérmi
Prebiehajúce procesy 
Európska skúsenosť
Vzťahy a záujmy EÚ
Záver
Implikácie pre SR/ČR/V4/EÚ

aUTorKA: LUCIa HUSEnICoVá
oPonEnT: ĽUBomÍr LUPTáK

PErSPEKTÍVY
InTEGráCIE 
V SEVEroVÝCHoDnEJ áZII

Úvod

V súčasnosti je severovýchodná ázia jediným regiónom sveta, 
ktorý nemá žiadne fungujúce integračné zoskupenie. prehlbova-
nie spolupráce medzi regionálnymi aktérmi, ktoré by potenciálne 
mohlo viesť k integrácii, je komplikovaným a dlhodobým procesom. 
Jediný mechanizmus, ktorý v súčasnosti privádza štáty severový-
chodnej ázie za jeden rokovací stôl, je proces Šesťstranných roko-
vaní v pekingu. Jeho hlavným cieľom, od jeho zahájenia v auguste 
2003, je mierové vyriešenie severokórejského jadrového programu. 
tento cieľ sa na základe posledných udalostí darí napĺňať, aj keď je 
prirodzene predčasné vyvodzovať závery. Z hľadiska budúceho vý-
voja rokovaní, ale i regiónu ako celku je zaujímavý posledný odsek 
dohody dosiahnutej na poslednom kole šesťstranných rokovaní 
v októbri 2007, ktorý hovorí o príprave ministerských šesťstranných 
rozhovorov. Otázne je, či prípadné ministerské rokovania môžu slú-
žiť ako prvý krok k vytvoreniu permanentného fóra, ktoré bude rie-
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šiť regionálne spory. Na druhej strane, ministerské rokovania môžu 
predstavovať len jeden z mechanizmov budúceho integračného pro-
cesu. V tejto súvislosti nesmieme zabúdať na prebiehajúce rokova-
nia v rámci piatich pracovných skupín, ktoré boli vytvorené v rámci 
šesťstranných rokovaní. tieto skupiny sú zamerané na riešenie kon-
krétnych problémov, ktoré súvisia s jadrovým odzbrojením, ekono-
mickou pomocou a normalizáciou vzťahov s kĽDR, ale aj ostatnými 
bezpečnostnými otázkami. 

Najúspešnejším integračným procesom je európska integrácia. 
Napriek tomu, že celý proces prebieha postupne a nie celkom ply-
nulo, európske štáty dokázali prekonať množstvo rozdielov a vzá-
jomných sporov a priviesť región do obdobia spolupráce a predo-
všetkým mierového spolužitia. Je možné, že severovýchodná ázia 
dokáže v budúcnosti nasledovať európsky príklad a regionálni aktéri 
budú schopní prekonať rozdiely? 

Vymedzenie severovýchodnej ázie ako regiónu

Svet regiónov, regionálna integrácia, regionálne medzinárod-
né organizácie sú v súčasnosti bežne používanými termínmi. Vo 
všetkých sa objavuje jedno slovo – región. toto slovo hrá dôležitú 
úlohu v snahe pochopiť, ako je svet usporiadaný z geografického, 
politického a ekonomického hľadiska. V tejto súvislosti má mnoho 
významov, môže popisovať geografický priestor, ekonomickú integ-
ráciu, inštitucionálnu či vládnu jurisdikciu alebo sociálne a kultúrne 
charakteristiky (Langenhove 2003). V súčasnosti neexistuje jediná, 
všeobecne uznávaná definícia pojmu región. Množstvo literatúry 
indikuje štyri rozdielne dimenzie definície tohto pojmu, odlišujúce 
sa stupňom intenzity: „(a) geografia, (b) pravidelnosť a intenzita in-
terakcií, (c) spoločné regionálne vnímanie a (d) agentúra“ (tavares 
2004). Z hľadiska prvého ukazovateľa každý región definujeme na zá-
klade geografickej blízkosti či teritória. tento ukazovateľ nám umož-
ňuje vyčleniť severovýchodnú áziu prostredníctvom území jednot-
livých štátov – územie Číny, kórejský polostrov, Japonské ostrovy, 
Mongolsko, ruský Ďaleký Východ a pridružené ostrovy. Druhým 
ukazovateľom je stupeň vnútornej kohézie regiónu, prejavujúci sa 
cez tri druhy spojení: sociálne – jazyk, kultúra, etnicita, vedomie 
spoločného	historického	dedičstva;	politické	–	politické	inštitúcie,	
ideológia,	zriadenie;	a	ekonomické	–	preferenčné	obchodné	doho-
dy. tento prístup umožňuje najobsiahlejšie vymedzenie regiónu. 
Severovýchodná ázia sa vyznačuje pomerne vysokým stupňom so-
ciálnych spojení. Na jednej strane tu je neprehliadnuteľná kultúrna 
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blízkosť štyroch aktérov – Čína, dva kórejské štáty a Japonsko – či už 
hovoríme o filozofii alebo o spoločných základoch pre všetky tri ja-
zyky a typy písma. Rovnako spoločná historická skúsenosť je vplyv-
ným ukazovateľom pri vymedzení regiónu. Do tohto vymedzenia je 
potrebné zahrnúť i Rusko a uSA, a to prostredníctvom ich vzťahov, 
či už priateľských alebo nepriateľských voči ostatným regionálnym 
aktérom. Vzhľadom na druhú skupinu spojení, regionálne politic-
ké systémy vykazujú na jednej strane podobné črty – všetky majú 
skúsenosť s autoritatívnymi zriadeniami, väčšina prešla, prechádza, 
a predpokladá sa že i bude prechádzať procesom demokratizácie, na 
druhej strane je politický ukazovateľ kritériom rozdeľujúcim región 
na dva bloky kopírujúce studeno-vojnové usporiadanie sveta. Čo sa 
ekonomických spojení týka, severovýchodná ázia patrí k najdyna-
mickejšie sa rozvíjajúcim regiónom sveta. Najvplyvnejšie ekonomi-
ky – Čína, Japonsko a Južná kórea uzatvárajú dohody o vytvorení 
zón voľného obchodu s krajinami, ale i s organizáciami susediacimi 
s regiónom. Zároveň však skúmajú možnosti prehĺbenia a zintenzív-
nenia vzájomnej ekonomickej spolupráce. príkladom týchto snáh je 
„trojstranná deklarácia“ podpísaná na Bali v októbri 2003 predstavi-
teľmi všetkých troch spomenutých aktérov, Číny, Japonska a Južnej 
kórey, ktorá vytvorila pracovnú skupinu s cieľom preskúmať mož-
nosti a podmienky vytvorenia zóny voľného obchodu medzi nimi. 
tretia dimenzia pojmu región je zameraná na ideu regiónu prezen-
tovanú cez socializačné procesy. Z tohto hľadiska je postupne mož-
né vymedziť severovýchodnú áziu ako región, predovšetkým vďaka 
podpore zo strany vysokých predstaviteľov Ruska, Číny, Japonska 
a Južnej kórey, ktorú prejavujú výmene vysokoškolských študentov, 
ale i vedcov, športovcov a turistov. k prehlbovaniu socializačných 
procesov napomáha i rozvoj masovokomunikačných prostriedkov. 
posledná dimenzia, resp. otázka, či región má byť vymedzený na zá-
klade štátov a ich interakcií alebo vznikajúcej či existujúcej štruktú-
ry/inštitúcie, patrí k najdiskutovanejším. 

Z uvedeného teda vyplýva, že severovýchodnú áziu môžeme vy-
členiť na základe štátov a ich vzájomných vzťahov, ktoré sa v regióne 
nachádzajú – Čína, Japonsko, dva kórejské štáty a Rusko, z geopoli-
tického hľadiska je nevyhnutné začleniť do regiónu i uSA, ktoré sú 
v regióne prítomné prostredníctvom svojej armády rozmiestnenej 
hlavne na území Japonska a Južnej kórey. 

Vzťahy medzi aktérmi

Súčasná situácia v severovýchodnej ázii je výsledkom dlhodobé-
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ho pôsobenia množstva rozličných faktorov. tie je možné rozdeliť 
do troch základných kategórií, ktoré sa dopĺňajú a prekrývajú záro-
veň: a) historické dedičstvo, b) geopolitické ukazovatele a c) eko-
nomické záujmy. udalosti spadajúce do všetkých trochu kategórií 
sú určujúce pre bilaterálne vzťahy medzi jednotlivými aktérmi, no 
zároveň sú vnímané i ako prekážka v úsilí o prehĺbenie spolupráce 
medzi nimi. 

Z hľadiska historických väzieb a vzťahov medzi regionálnymi ak-
térmi sú pre situáciu v regióne v súčasnosti určujúce dve obdobia. 
prvým je obdobie japonskej expanzívnej politiky na prelome 19. 
a 20. storočia, ktorá vyvrcholila počas II. svetovej vojny. udalosti 
druhého obdobia sú súčasťou Studenej vojny. Zatiaľ čo prvé obdobie 
je charakteristické snahou japonského cisárstva o rozšírenie svojej 
moci, pre druhé obdobie je určujúce bipolárne rozdelenie aktérov 
na základe príslušnosti k dvom veľmociam. Expanzívna politika, kto-
rá vyústila do nastolenia japonskej koloniálnej vlády predovšetkým 
nad kórejským polostrovom a časťou územia dnešnej Číny, je medzi 
obyvateľstvom ale i politikmi týchto krajín neustále citlivou témou. 
Ani zdrvujúca vojenská porážka Japonska a pád impéria v roku 1945 
či ospravedlnenia mnohých japonských politikov pri rôznych prí-
ležitostiach (Honda 2000:27-35) úplne nevymazali nedôveru voči 
politike tokia a jej zámerom. Skutočnosť, že región sa stále celkom 
nevyrovnal s týmito udalosťami, potvrdzujú i protesty, ktoré vypukli 
v mnohých čínskych a juhokórejských mestách v roku 2005. príčinou 
bolo schválenie nových japonských učebníc histórie, ktorých obsah 
bol v mnohých prípadoch označovaný ako kontroverzný a neobjek-
tívny.1 Demonštrácie proti súhlasu, ktorým japonská vládou povolila 
publikáciu týchto textov, vyústili v mnohých prípadov do útokov proti 
japonským obchodom a spoločnostiam sídliacim v oboch krajinách. 
Ďalším príkladom vplyvu tohto fenoménu na bilaterálne vzťahy je 
zrušenie stretnutia medzi čínskym vicepremiérom Wu Jim a japon-
ským ministerským predsedom Dzuničirom koizumim v máji roku 
2005 po tom, ako koizumi navštívil svätyňu Jasukuni (kyodo News 
International 2005).2 tieto udalosti spadajú do obdobia vlády pre-
miéra koizumiho, ktorá sa vyznačovala snahou o navrátenie Japon-
ska na pozíciu dominantnej regionálnej mocnosti. pozícia súčasnej 
japonskej vlády je zmierlivejšia, čoho výsledkom je i úspešné stret-
nutie japonského premiéra J. Fukudu s čínskym prezidentom Chu 
Ťin tchaom, ktoré prebehlo v prvých júnových dňoch. V období ja-
ponskej expanzívnej politiky majú svoje korene i mnohé teritoriálne 
spory medzi regionálnymi aktérmi, ktoré sa z času na čas prejavujú 
pri rôznych bilaterálnych rokovaniach.3 

1 Niektoré udalosti ako napr. 
masaker v Nankingu (dnes 
Nandžing) bol v učebniciach 
označený iba ako „incident“ 
a zároveň v nich bol spochyb-
nený počet obetí na čínskej 
strane. 

2 Svätyňa Jasukuni je pomní-
kom a hrobom japonských vo-
jakov, ktorí padli počas II. sve-
tovej vojny. Historici, ale hlavne 
politici predpokladajú, že sa tu 
nachádzajú i pozostatky vojno-
vých zločincov.

3 Sporné je meno Japonské-
ho/Východného mora medzi 
Japonskom a Južnou Kóreou, 
ostrovy Togdo/Takešima – 
resp. zdroje ktoré sa na ostro-
voch nachádzajú, medzi Čínou 
a Japonskom je to spor o ostro-
vy Diaojutai/Senkaku, atď. 
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Čo sa druhého historického dedičstva týka, to stále ovplyvňuje 
i geopolitickú situáciu v regióne. počas Studenej vojny bol región 
rozdelený do dvoch blokov a na kórejskom polostrove bola vztýče-
ná ázijská železná opona oddeľujúca regionálnych partnerov politic-
ky a ekonomicky. Skončenie bipolárneho usporiadania vo svete ne-
prinieslo do severovýchodnej ázie podobný vývoj. Napriek tomu, 
že sa Sovietsky zväz rozpadol, si jeho dvaja regionálni spojenci do-
kázali zachovať svoju existenciu i v 21. storočí, i keď za odlišných 
podmienok. kým Čína nastúpila cestu ekonomických reforiem a za-
čala otvárať svetu, čo sa postupne prejavuje i na určitých zmenách 
v politickej oblasti, kĽDR si zvolila opačnú cestu. prehlbujúc svoju 
izolovanosť od okolitého sveta snahou o zvýšenie svojho mocenské-
ho potenciálu budovaním jadrového programu sa stáva outsiderom 
medzinárodného spoločenstva. No napriek snahám Severokórejcov 
udržať si svoju nezávislosť a samostatnosť posledný vývoj ukazuje, že 
bez pomoci partnerov z regiónu a medzinárodných organizácií ne-
bude režim schopný zaistiť dostatok potravy svojmu obyvateľstvu. 
Ďalším pozostatkom Studenej vojny s dopadom na bezpečnostnú 
situáciu v regióne je prítomnosť americkej armády na základniach 
v Južnej kórei a Japonsku. táto skutočnosť je regionálnymi aktér-
mi vnímaná dvojako. Na jednej strane americká armáda predstavuje 
garanta	súčasného	status	quo,	predovšetkým	je	chápaná	ako	prekáž-
ka v japonských snahách o obnovenie statusu normálnej krajiny, na 
strane druhej je vnímaná ako hrozba, a to pre Čínu aj kĽDR. Súčas-
ťou geopolitických faktorov je i mocenská politika jednotlivých ak-
térov. Na jednej strane stoja uSA, ktorých hegemonické postavenie 
v svetovom politickom systéme predurčuje byť lídrom, faktom ale 
je, že uSA geograficky nepatria do regiónu a v posledných rokoch 
sa objavujú snahy o ich vylúčenie z regionálneho diania.4 Na druhej 
strane si regionálnu dominanciu nárokuje Čína, jednak z historické-
ho hľadiska, a jednak z dôvodu ekonomického rastu a populačnej 
sily. Ďalším záujemcom o posilnenie postavenia v regióne je Japon-
sko, ktoré však musí vyriešiť otázku svojho vzťahu k uSA. Nemenej 
významným, najmä z energetického, ale i mocenského hľadiska je 
Rusko, ktoré od nástupu prezidenta putina deklaruje svoje výcho-
doázijské záujmy. Objavujú sa názory, že Japonsko ani Rusko nespĺ-
ňajú podmienky na to, aby sa stali dominantnou mocnosťou (Ross 
1999:87-92), a preto o dominanciu budú súperiť uSA s Čínou. 

treťou kategóriou určujúcou vzťahy v regióne sú ekonomické 
záujmy. Najrýchlejšie rastúca ekonomika na svete a zároveň naj-
väčší príjemca priamych zahraničných investícií je Čína, ktorá má 
eminentný záujem na udržaní tohto vývoja i do budúcnosti. Väčšina 

4 Typickým príkladom je Vý-
chodoázijský summit (EAS), kto-
rého prvé stretnutie sa konalo 
v zime 2005 v Kuala Lumpur 
bez prítomnosti predstaviteľov 
USA, napriek ich deklarované-
mu záujmu zúčastniť sa.
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investícií plynie do Číny práve od regionálnych partnerov – Južnej 
kórey, Japonska, uSA ale i z Hong kongu. Japonsko je v súčasnosti 
druhou najväčšou svetovou ekonomikou a pre ďalší rozvoj potrebu-
je regionálnych partnerov, resp. trhy, ktoré sú mu otvorené. Zároveň 
množstvo japonských spoločností otvára svoje pobočky po celom 
regióne. Južná kórea, jeden z ázijských tigrov, sa pomerne rýchlo 
dostala z krízy, ktorá zasiahla región v polovici 90. rokov, a rovnako 
potrebuje spoluprácu s regionálnymi partnermi, aby udržala svoju 
ekonomiku. Napriek politickým a bezpečnostným prekážkam sa ani 
severovýchodná ázia nedokáže vyhýbať svetovým trendom v prehl-
bovaní regionálnej ekonomickej spolupráce. týchto trendov sú si 
vedomí i predstavitelia troch štátov, ktorí sa pravidelne stretávajú na 
trilaterálnych stretnutiach od roku 1999. V roku 2003 na stretnutí 
na Bali podpísali Spoločnú deklaráciu na podporu trojstrannej spo-
lupráce medzi Čínou, Japonskom a Južnou kóreou, kde sa dohodli 
na hľadaní spôsobov, ako posilniť spoluprácu v oblasti ekonomic-
kých a obchodných vzťahov, investícií, financií, transportu, politi-
ky, bezpečnosti, kultúry, výmeny informácií, technológií a vedy, ale 
i ochrany životného prostredia. trojstranná spolupráca má byť zá-
kladom nielen regionálnej, ale i medziregionálnej spolupráce ( Joint 
Declaration 2003). Zároveň bola zriadená pracovná skupina, ktorej 
cieľom bolo preskúmať možnosti vytvorenia zóny voľného obchodu 
medzi tromi východoázijskými krajinami. 

Z uvedeného vyplýva, že severovýchodnú áziu je možné cha-
rakterizovať viacerými spôsobmi. Je regiónom vyznačujúcim sa naj-
väčšími a najdynamickejšími ekonomikami na svete a zároveň sú-
perením mocností (Ross 1999:81). Je aj regiónom paradoxov. tie 
súvisia s výraznými odlišnosťami medzi ekonomickým vývojom na 
jednej strane a geopolitickou situáciou na strane druhej. Zatiaľ čo 
ekonomická dynamika regiónu do istej miery prispieva ku globál-
nej stabilite, geopolitické konflikty ju ohrozujú. Žiadny iný región 
na svete neosciluje medzi ambíciami hodnými 21. storočia a geo-
politickými parametrami pripomínajúcimi 19. storočie, doplnené 
o niekoľko pozostatkov režimov, ktoré prinieslo storočie dvadsiate 
(kühnhardt 2005:3).

Prebiehajúce procesy 

I napriek množstvu prognóz zo začiatku 90. rokov, na základe 
ktorých väčšina problémov v regióne smerovala k vojenskému rie-
šeniu situácie, tento vývoj dodnes nenastal. práve naopak, ukazuje 
sa že zväčšujúca sa ekonomická závislosť dokáže pôsobiť ako me-
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chanizmus prevencie konfliktov i v severovýchodnej ázii, v regió-
ne čeliacom komplexným problémom. Navyše, táto oblasť je jedi-
ným regiónom sveta, ktorému chýba regionálne zoskupenie alebo 
pravidelný mechanizmus riešenia sporov a odstraňovania napätia 
medzi aktérmi. Z hľadiska ekonomického vývoja je stabilizácia si-
tuácie v záujme nielen regionálnych hráčov, ale i medzinárodného 
spoločenstva. Ozbrojené konflikty, ktoré by potenciálne ohrozili 
status	quo,	predstavujú	nežiadaný	vývoj	komplikovanej	regionálnej	
situácie. Najdiskutovanejším problémom v oblasti je bezpochyby 
situácia okolo severokórejského jadrového programu. keďže kroky 
režimu kĽDR je takmer nemožné predvídať, všetci regionálni hrá-
či majú záujem na mierovom vyriešení sporu a sú ochotní k nemu 
prispieť. Za účelom odstránenia tejto hrozby sa jednotlivé štáty stre-
távajú od roku 2003 v pekingu na šesťstranných rokovaniach. tento 
mechanizmus je v súčasnosti jediným fórom, ktoré spája všetkých 
ekonomických a geopolitických hráčov a dáva im priestor rokovať 
a diskutovať. I keď hlavný cieľ rokovaní je jeden, odstavenie severo-
kórejského jadrového programu, vývoj v posledných dvoch rokoch 
nasvedčuje tomu, že proces sa môže do budúcnosti stať základom 
pre stále fórum, ktoré by sa zaoberalo aj riešením ostatných prob-
lémov. Základom tohto budúceho fóra by mohli byť pracovné sku-
piny, ktoré boli vytvorené v minulom roku, a ktoré sa vo svojej čin-
nosti okrem severokórejského jadrového programu venujú aj iným 
otázkam k regionálneho vývoja. Šesťstranné rokovania by sa mohli 
transformovať na organizáciu vytvorenú piatimi mocnosťami, ktorá 
by slúžila ako ich priamy komunikačný kanál, a ktorej prostredníc-
tvom by región čelil predvídateľným problémom (Fukuyama 2005). 
Vytvorenie regionálneho zoskupenia má podporu i u politických 
predstaviteľov z regiónu, jeho veľkým propagátorom bol napr. býva-
lý juhokórejský prezident Ro Mu-hjon. 

Ale objavujú sa i názory, že severovýchodná ázia nepotrebuje 
nové regionálne zoskupenie, keďže v susedných regiónoch pôsobia 
zoskupenia iné. Čína ako budúca regionálna mocnosť je spoločne 
s Ruskou federáciou zakladajúcim členom Organizácie šanghajskej 
spolupráce (OŠS)5, ktorá by potenciálne mohla rozšíriť svoju pô-
sobnosť i na Ďaleký východ. Základné dokumenty OŠS však jasne 
definujú jej pole pôsobnosti na boj proti terorizmu a ekonomickú 
spoluprácu v strednej ázii. Možnosť orientácie na bezpečnostné 
problémy na severovýchode sa javí ako málo pravdepodobná. Čína, 
Japonsko a Južná kórea úzko spolupracujú s ASEAN cez mechaniz-
mus ASEAN+1 alebo ASEAN+3.6 táto spolupráca sa sústreďuje do 
ekonomickej oblasti a často sa rôzne otázky riešia bilaterálne. Navy-

5 Členmi Organizácie sú Čína, 
Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, 
Tadžikistan, Uzbekistan a hlav-
ným cieľom je spoločný boj 
proti súčasným hrozbám ako 
terorizmus, nelegálna migrácia 
a pod. 

6 ASEAN+1 je mechanizmus 
spájajúci 10 členských štátov 
z juhovýchodnej Ázie s jedným 
z aktérov zo severovýchodu, 
existuje teda v troch formách. 
ASEAN+3 spája členov ASE-
ANU spoločne s Čínou, Japon-
skom a Južnou Kóreou. 
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še	ASEAN	v	súčasnosti	prechádza	zlomovou	etapou	svojho	vývoja;	
koncom minulého roka bola podpísaná Charta, ktorá okrem iného 
posilňuje spoluprácu členských štátov a priznáva organizácii práv-
nu subjektivitu. Napriek tomu sa očakáva, že proces ratifikácie bude 
zo strany viacerých členských štátov, hlavne Barmy, komplikovaný. 
Regionálni aktéri zároveň participujú na stretnutiach ASEM a ARF.7 
Oba mechanizmy majú skôr konzultatívny charakter, navyše zahŕ-
ňajú množstvo aktérov s rozličnými záujmami, ktoré neumožňujú 
efektívne riešenie problémov. 

Európska skúsenosť

Integračný proces, ktorý od polovice 20. storočia prebieha 
v Európe, je unikátnou a špecifickou črtou svetového politického 
systému v povojnovom období. Hlavným motívom zahájenia in-
tegračného procesu bola snaha o obnovenie vojnou zničeného kon-
tinentu a zároveň viera, že spolupráca medzi kľúčovými aktérmi eu-
rópskeho priestoru zabráni ďalším konfliktom v budúcnosti. tento 
proces nebol jednoduchý, v začiatkoch bolo nevyhnutné prekonať 
spory a nedôveru medzi najvýznamnejšími regionálnymi aktérmi, 
pričom mnohé z nich trvali niekoľko storočí. No celá integrácia 
nebola jednoduchá a nevyhla sa ani komplikáciám, čomu nasved-
čujú i posledné udalosti8. Napriek tomu európske krajiny dokázali 
prekonať spory a rozdiely a posunuli proces regionalizácie ďalej ako 
kdekoľvek na svete. 

V súčasnosti je severovýchodná ázia často prirovnávaná k Eu-
rópe buď v prvej alebo v druhej polovici 20. storočia (Brzezinski 
2004:132). Vývoj udalostí v regióne bude závisieť od jednotlivých 
regionálnych aktérov, ich snáh a ochoty ustúpiť a dohodnúť sa. pri 
porovnávaní Európy a ázie je možné nájsť niekoľko spoločných čŕt, 
ale hlavne množstvo odlišností. V niektorých prípadoch sa ukazuje, 
že to, čo európske krajiny spájalo a viedlo k integrácii, krajiny seve-
rovýchodnej ázie rozdeľovalo a v mnohom rozdeľuje dodnes. Zatiaľ 
čo v Európe integráciu rozbiehali viac-menej rovnocenné krajiny, čo 
sa mocenských potenciálov týka, na Ďalekom východe je situácia 
úplne iná, čínskemu mocenskému potenciálu sa len máloktorá z kra-
jín dokáže vyrovnať (Weber 2007:3). Do tejto kategórie patrí i vplyv 
a záujmy uSA. Zatiaľ čo vo vzťahu k európskym partnerom Ame-
ričania zvolili multilaterálny prístup vytvorením NAtO ale i zave-
dením Marshallovho plánu, v ázii uprednostnili bilaterálne bezpeč-
nostné aliancie s Južnou kóreu, Japonskom, taiwanom (Hemmer 
and katzenstein 2002). Jednou z príčin tejto dvojitej politiky môže 

7 ASEM – Asia-Europe Mee-
ting, AFR – ASEAN Regional 
Forum.

8 Európska integrácia je kom-
plikovaným procesom, ktorý 
počas svojho viac ako polsto-
ročného vývoja narazil na via-
cero prekážok a problémov. 
V posledných rokoch, resp. 
od posledného rozšírenia EÚ 
utrpeli snahy o prehlbovanie 
a rozširovanie integrácie dve 
rany. Prvou bolo odmietnutie 
Ústavnej zmluvy vo Francúz-
sku a Holandsku v roku 2005, 
druhou odmietnutie Lisabon-
skej zmluvy v írskom referende 
v roku 2008. 
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byť skutočnosť, že uSA uznávali mocenský potenciál a postavenie 
svojich európskych partnerov a v multilaterálnej spolupráci s nimi 
videli možnosť vytvoriť nový svetový poriadok. V prípade ázie si 
americkí predstavitelia zvolili bilaterálne dohody pravdepodobne 
z dôvodu neochoty delegovať či podriadiť svoju moc orgánu akého-
koľvek zoskupenia, uvedomujúc si svoju prevahu nad regionálnymi 
partnermi, ale i skutočnosť, že väčšinu nákladov na bezpečnosť v stu-
deno-vojnovom období niesli práve uSA. 

Čo sa spoločných alebo podobných čŕt oboch regiónov týka, 
ich počet nie je veľký. podobne ako v Európe9, i v severovýchodnej 
ázii sa krajiny môžu oprieť o spoločné dejiny a kultúrne tradície. 
Akékoľvek porovnávanie týchto dvoch celkov, resp. kontinentov je 
z hľadiska historického vývoja, kultúrnych koreňov – spoločenské, 
alebo náboženské systémy, mocenské potenciály jednotlivých regio-
nálnych aktérov je komplikované a v mnohých prípadoch nemožné. 
tak ako je európska kultúra, alebo civilizácia odvodzovaná od uče-
nia starovekého Grécka, od kresťanstva ako dominantného nábožen-
stva v regióne, humanistov či osvietencov, krajiny severovýchodnej 
ázie v sebe spájajú konfuciánsku, budhistickú a taoistickú tradíciu. 
Napriek tomu, že vplyv jednotlivých starovekých učení na súčasné 
spoločnosti je rozdielny, v mnohých prípadoch dochádzalo a dochá-
dza k ich reinterpretácii. V súčasnosti sú snahy o ich vymedzenie 
a definovanie „ázijských hodnôt“ hnané hlavne túžbou po spoloč-
nej a mimo západnej identite. Najvýznamnejšie črty, o ktoré sa tieto 
snahy opierajú a ktoré je ťažko poprieť sú, dominancia rodiny v spo-
ločenskom živote, úcta k starším, vzťah muža a ženy, hierarchizácia 
spoločnosti, ale i podriadenosť autoritám či politikom. 

Vychádzajúc z udalostí v 20. storočí, tak ako Európa musela če-
liť nemeckej agresii, ázia čelila japonským imperiálnym ambíciám, 
ktoré obe viedli do vypuknutia vojny a napokon skončili porážkou 
oboch agresorov, v oboch prípadoch za asistencie externého aktéra, 
uSA. Zatiaľ čo Európa sa dokázala s týmto dedičstvom vysporiadať, 
ázijským krajinám sa to nedarí. V druhej polovici minulého storočia 
boli oba regióny rozdelené železnou oponou. Zatiaľ čo jednu sa po-
darilo zbúrať, druhá stále stojí a bráni štátom normalizovať vzájomné 
vzťahy a nastúpiť cestu regionálnej integrácie. prirodzene na počiatku 
európskej integrácie štáty západnej Európy nemuseli tomuto prob-
lému čeliť, všetky boli súčasťou jedného bloku. Schopnosť prekonať 
rozdiely spôsobené studeno-vojnovým usporiadaním sa prejavili až 
v priebehu 90. rokov s integráciou krajín strednej a východnej Eu-
rópy. Európe sa však do istej miery podarilo preklenúť ideologické 
rozdelenie i počas Studenej vojny, prostredníctvom kBSE. Aj keď 

9 V tomto porovnaní sa Európa 
chápe ako členské štáty Európ-
skych spoločenstiev a neskôr 
Európskej únie. 
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sa na tomto fóre nepodarilo odstrániť riziko vypuknutia vojnového 
konfliktu, umožňovalo obom stranám stretnúť sa a rokovať o dôleži-
tých otázkach a zásadách vzájomných vzťahov. V severovýchodnej 
ázii prebiehajúci proces šesťstranných rokovaní môže slúžiť ako zá-
klad pre podobné fórum. 

Vzťahy a záujmy EÚ

Európska únia schválila svoju prvú strategickú koncepciu vo 
vzťahu k ázii v roku 1994. Nová stratégia pre áziu (NAS – New 
Asia Strategy) definuje ako ázijský región skupinu najdynamickej-
šie sa rozvíjajúcich krajín a vyčleňuje 3 základné subregióny – se-
verovýchodnú áziu, juhovýchodnú áziu a južnú áziu, v roku 2001 
bola pridaná Australázia (park – kim 2005). Únia zároveň prijímala 
koncepcie upravujúce vzťahy s jednotlivými regionálnymi aktérmi 
– kórejskou republikou, Čínou, Japonskom, ASEAN. Na potre-
bu začleniť do európskej agendy severovýchodnú áziu ako región 
upozornilo fínske predsedníctvo v druhej polovici roku 1999, kedy 
bol vypracovaný dokument „perspektívy multilaterálnej podpory 
bezpečnosti	a	spolupráce	v	severovýchodnej	Ázii;	úloha	Európskej	
únie“ (Heiskanen 2000:123). Dokument vyčlenil štyri oblasti dôvo-
dov, pre ktoré je potrebné vypracovať regionálnu stratégiu: 
 Situácia v regióne, hlavne na kórejskom polostrove zostáva jed-

nou z hlavných obáv medzinárodného spoločenstva a predstavuje 
hrozbu svetovej bezpečnosti

 Severovýchodná ázia ako región predstavuje jedno zo sveto-
vých mocenských centier s tromi regionálnymi veľmocami (Čí-
nou, Ruskom a Japonskom) a s politickou a vojenskou prítom-
nosťou uSA. 

 Akýkoľvek veľký konflikt v regióne bude mať okamžité dôsledky 
pre medzinárodný systém, predovšetkým jeho finančnú sféru.

 pretrvávajúce politické problémy môžu byť vyriešené len hlavný-
mi regionálnymi aktérmi, ale aj tretie strany ako EÚ môžu prispieť 
k mierovému procesu, bezpečnosti a spolupráci v severovýchod-
nej ázii. (Heiskanen 2000:123)
V tomto období boli ako hlavné nástroje realizácie cieľov únie 

v regióne používané kEDO,10 ASEM a ARF. Dokument zároveň 
upozorňuje na regionálnu situáciu, odvolávajúc sa na problémy 
a spory, ktorým regionálni aktéri musia čeliť. Zároveň poukazuje na 
potrebu vytvorenia mechanizmu na prevenciu konfliktov, ako i po-
trebu vytvorenia fóra, ktoré by slúžilo na prediskutovávanie najpál-
čivejších problémov medzi jednotlivými krajinami. 

10 KEDO – Korean Energy De-
velopment Organization – bola 
založená v roku 1995 USA, Ja-
ponskom a Južnou Kóreu. Bolo 
to konzorcium, ktorého cieľom 
bolo vybudovanie dvoch reak-
torov na ľahkú vodu, ktoré mali 
KĽDR nahradiť nedostatok ener-
gie, ktorému čelila po odstavení 
jadrového reaktora v Jonbjone. 
V roku 1996 a EÚ stala členom 
správnej rady a poskytla 118 
miliónov eur.
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V roku 2001 bola prijatá nová európska koncepcia voči ázii, kto-
rá vyčlenila šesť základných oblastí záujmu EÚ. Rozšírením svojej 
angažovanosti v ázii môže prispieť k mieru a bezpečnosti na regi-
onálnej aj globálnej úrovni, v ekonomickej oblasti je potrebné po-
silniť vzájomný obchod a investície. Z hľadiska rozvojovej pomoci 
môže únia podporovať rozvoj v chudobnejších krajinách ázie. Ďal-
šou úlohou je prispieť k ochrane ľudských práv, rozšíreniu demokra-
cie a vlády zákona, zároveň budovať globálne partnerstvá a aliancie 
s ázijskými štátmi. Na záver je úlohou pre Európu ale i áziu pomá-
hať posilniť vzájomné poznávanie (COM 2001). toto komuniké 
Európskej komisie predstavuje základ pre Strategický program na 
roky 2007-2013, ktorý sa zaoberá vzťahmi s áziou, a je zameraný na 
tri priority: 1. podpora regionálnej integrácie, kľúčovými partnermi 
pre	EÚ	sú	ASEM,	ASEAN,	ARF	a	SAARC;11 2. politická spoluprá-
ca v oblasti energetiky, ochrany životného prostredia a klimatických 
zmien,	rozvoj	a	podpora	vzdelania,	cezhraničná	spolupráca;	3.	pod-
pora ľudí bez domova (European Commision 2007). 

Európska únia v súčasnosti nedisponuje žiadnou komplexnou 
politikou vo vzťahu k severovýchodnej ázii ako regiónu. Sústreďuje 
sa na vzťahy s jednotlivými regionálnymi aktérmi, čo je pochopiteľ-
né vzhľadom na skutočnosť, že región nemá vytvorenú žiadnu or-
ganizáciu ktorá by ho reprezentovala. Napriek tomu, rozvoj ekono-
mickej spolupráce s regiónom ako celkom je jeden z cieľov politiky 
EÚ v nasledujúcom období. tieto snahy budú narážať na dve série 
problémov. Jednu predstavuje súčasná situácia v samotnej severo-
východnej ázii, ekonomický rast na jednej strane a určité bezpeč-
nostné riziká na strane druhej. Okrem ekonomickej sa EÚ môže 
orientovať i na spoluprácu v iných oblastiach, môže pôsobiť ako 
sprostredkovateľ v množstve sporov, ktoré rozdeľujú regionálnych 
aktérov, poskytnúť poradenstvo v prevencii konfliktov a pod. Druhá 
skupina problémov sa dotýka EÚ, resp. jej postavenia ako globálne-
ho či medzinárodného aktéra. tieto problémy súvisia s vnímaním 
EÚ ako aktéra samotnými členmi a ostatnými partnermi v svetovom 
politickom systéme. 

Záver

prebiehajúce regionalizačné procesy neobchádzajú ani severový-
chodnú áziu. Regionálni aktéri si uvedomujú potrebu prehlbovania 
spolupráce, ktorá by potenciálne viedla k integrácii, resp. vytvoreniu 
permanentného mechanizmu, ktorý by umožňoval riešiť vzniknuté 
problémy, ale hlavne predchádzať problémom novým. tento proces 

11 SAARC – South Asian Asso-
ciation for Regional Coopera-
tion.
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bude závisieť od vnútorného vývoja regionálnych aktérov ako aj od 
ich schopnosti stretnúť sa, rokovať a dohodnúť sa na kompromisoch. 
Šesťstranné rokovania môžu byť považované za prvý stupeň alebo 
návod ukazujúci, že v záujme dosiahnutia spoločného záujmu je 
možné prekonať i dlhodobé spory a problémy charakteristické pre 
vzťahy regionálnych aktérov. Možností a príkladov, ako prehĺbiť spo-
luprácu medzi regionálnymi hráčmi, existuje niekoľko. Európa má 
za sebou bohatú históriu prekonávania rozdielov a sporov, a ako sa 
ukazuje v súčasnosti, v tomto smere bol vývoj na starom kontinente 
úspešný. 

Implikácie pre Sr/Čr/V4/EÚ

Napriek značnej geografickej vzdialenosti severovýchodnej ázie 
od strednej Európy je možné predpokladať, že akákoľvek zmena na 
Ďalekom východe zasiahne všetky regióny sveta. Slovenská repub-
lika ako členský štát EÚ participuje na stretnutiach ASEM, navy-
še má s regiónom vybudované silné ekonomické väzby vytvorené 
prostredníctvom množstva investícií pochádzajúcich z Japonska 
a Južnej kórey. Je preto odôvodnené predpokladať, že akýkoľvek 
negatívny vývoj v severovýchodnej ázii by sa nepriaznivo odrazil 
na ekonomickej situácie v SR a negatívne by ovplyvnil i jej susedov 
a partnerov. 
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abstract
Since the end of the Cold War North korean nuclear program represents a severe threat for regional 
and global security. The two nuclear crises lead the international community to the adoption of se-
veral resolutions restricting trade relations with DpRk which caused worsening of the conditions of 
ordinary North koreans. The international community or the uS is not the main actor to be blamed 
for the contemporary situation. The pyongyang’s regime plays a significant role in this development. 
North korea is labeled a state with evil intentions towards international community. This characteri-
zation stems from the inability of many policymakers to understand complicated features of the North 
korean regime and build a comprehensive approach leading to a peaceful and permanent solution of 
the nuclear issue. 

Keywords 
North korean nuclear program, Six-party talks, security theory, state ideology, rational actor
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Úvod

Rok 2007 priniesol v severovýchodnej ázii,1 predovšetkým 
v otázke riešenia severokórejského jadrového programu, výrazný po-
krok. Napriek očakávaným negatívnym dopadom severokórejského 
jadrového testu na vývoj v regióne, najmä z hľadiska potenciálneho 
jadrového vyzbrojenia Japonska a Južnej kórey, sa dnes týmto otáz-
kam nevenuje veľká pozornosť. tá sa sústredí na postupnú imple-
mentáciu dohôd uzatvorených na šesťstranných rokovaniach2 v čín-
skom pekingu, po ktorých sa proces odstavenia jadrového programu 
v kĽDR javí ako reálny a dosiahnuteľný. Vývoj situácie je pozitívne 
hodnotený nielen regionálnymi aktérmi a partnermi šesťstranných 
rokovaní, ale i medzinárodným spoločenstvom. Severokórejský jad-
rový program je dlhodobo vnímaný ako hrozba globálnej bezpeč-
nosti a zároveň predstavuje len jeden z celého komplexu problémov, 
ktoré určujú charakter vzťahov regionálnych aktérov. Jeho úspešné 
vyriešenie	bez	narušenia	statu	quo	môže	byť	príkladom	a	základom	

1 Severovýchodná Ázia je 
pre potreby textu vymedzená 
prostredníctvom aktérov, ktorí 
v regióne pôsobia – Čína, Rus-
ko, Kórejská republika, Kórejská 
ľudovodemokratická republika, 
Japonsko. Z geopolitického 
a bezpečnostného hľadiska sú 
významným regionálnym akté-
rom i USA.

2 Šesťstranných rokovaní sa zú-
častňujú Čína, Japonsko, Južná 
Kórea, Rusko, Severná Kórea 
a USA, celý proces prebieha 
od augusta 2003, no výraznej-
ší pokrok priniesli až koncom 
roku 2005 a v roku 2007. 
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pre mechanizmus riešenia sporov, ktoré pretrvávajú v regióne. Záro-
veň môže mať pozitívny vplyv na globálny neproliferačný režim. 

Severokórejský jadrový program – najdôležitejšie 
udalosti v druhom polroku

Vývoj, ktorý v riešení severokórejskej jadrovej otázky nasledoval 
v mesiacoch po uskutočnení prvého jadrového testu, prekonal očaká-
vania mnohých analytikov ale i politikov. Šesťstranné rokovania boli 
obnovené a ich februárové kolo prinieslo historickú dohodu, ktorá 
predstavuje základ pre ďalší postup. Zároveň boli vytvorené pracovné 
skupiny, ktorých stretnutia a expertízy sú dôležitou súčasťou celého 
procesu odstavenia severokórejského jadrového programu (Brezáni 
2007). keď kĽDR koncom marca odmietla pokračovať v šesťstran-
ných rokovaniach a 14. apríla uplynula šesťdesiatdňová lehota, počas 
ktorej malo podľa dohody z 13. februára dôjsť k inicializácii procesu 
postupného odstavenia severokórejských jadrových zariadení, mno-
hí odborníci ale i politici ostali skeptickí. Nedodržanie záväzkov zo 
strany kĽDR by v konečnom dôsledku nebolo ničím novým, len opäť 
sa opakujúcim trendom posledných rokov. Napriek tomu predstavi-
telia uSA ostávali optimistickí a dokonca sa objavili správy o ochote 
americkej vlády poskytnúť pchjongjangu dlhší čas na zahájenie celé-
ho procesu odstavenia jadrovej elektrárne. keďže požiadavka kĽDR 
bola splnená a jej účty v banke na Macau boli na základe rozhodnutia 
miestnej vlády rozmrazené, neexistoval dôvod, na ktorý by sa Seve-
rokórejci mohli odvolať. Ako sa neskôr ukázalo, proces prevedenia 
peňazí do severokórejskej banky komplikovala skutočnosť, že mno-
hé súkromné banky sídliace v regióne sa obávali sankcií zo strany 
uSA a odmietli sa transakcie zúčastniť. problém bol napokon vyrie-
šený v júni 2007, kedy kĽDR dostala svoje peniaze, a to transferom 
prostredníctvom americkej a ruskej centrálnej banky a zároveň cez 
ruskú komerčnú banku. Vyplynulo to zo správ, ktoré priniesli viaceré 
renomované	médiá.	(globalsecurity.org	2007;	Weisman	2007)	

Následne, tak ako severokórejská vláda vyhlásila, po uvoľnení 
peňazí boli do kĽDR pozvaní inšpektori MAAE. V júli generálny 
tajomník MAAE predniesol správu, ktorá obsahuje zoznam zariade-
ní navštívených a kontrolovaných inšpektormi: továreň na výrobu 
jadrového paliva, továreň na jeho opätovné spracovanie – rádioche-
mické laboratórium, 5MW experimentálny reaktor, 50MW reaktor 
a 200MW reaktor v täčone. Stav zariadení bol porovnaný s posled-
nými záznamami, ktoré mali inšpektori k dispozícii z roku 2002. Na 
základe porovnaní neboli posledné dve zariadenia v priebehu pia-
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tich rokov používané. V júli sa stretli vedúci delegácií šiestich krajín 
v pekingu a rokovali o ďalšom postupe pri napĺňaní záväzkov. keď-
že týždeň pred tým bol tým inšpektorov MAAE schopný potvrdiť, 
že päť zariadení v Jongbjone bolo odstavených (IAEA press Office 
2007), rokovania sa niesli v pozitívnom duchu. Ako vyplynulo zo 
slov amerického zástupcu veľvyslanca Christophera Hilla, hlavným 
cieľom bolo stanovenie časového rámca celého procesu (uS De-
partment of State 2007). Zároveň sa ukázalo, že partneri zo šiestich 
krajín pripisujú význam a dôležitú úlohu všetkým piatim pracovným 
skupinám, ktoré boli vytvorené na základe dohody z 13. februára. 
Celý proces odstraňovania severokórejského jadrového programu je 
úzko prepojený s expertízami a výsledkami rokovaní týchto skupín. 

Dokument zverejnený po zatiaľ poslednom kole šesťstranných ro-
kovaní, ktoré sa konalo na prelome septembra a októbra 2007, pred-
stavuje druhú fázu odstavenia severokórejského jadrového progra-
mu. Dohoda sa týka štyroch oblastí, denuklearizácie, normalizácie 
vzťahov medzi krajinami, ekonomickej a energetickej asistencie pre 
kĽDR a zámeru zvolať stretnutie šiestich partnerov na úrovni mi-
nistrov (uS Department of State 2007). Severná kórea sa zaviazala 
odstaviť tri zariadenia nachádzajúce sa v jongbjonskom komplexe 
– 5 MW experimentálny reaktor, znovuspracovacie laboratórium 
a zariadenie na výrobu palivových článkov. Ďalším záväzkom bolo 
predloženie kompletného zoznamu jadrových programov, rovnako 
do konca roka. Otázka normalizácie vzťahov s kĽDR sa týka uSA 
a Japonska, k čomu majú napomôcť i stretnutia relevantných pra-
covných skupín. Zúčastnené strany opätovne potvrdili záväzok vy-
plývajúci z textu dohody z 13. februára o poskytnutí ekonomickej, 
energetickej a humanitárnej pomoci pre Severnú kóreu. 

Na konci roku kĽDR neodovzdala požadovaný detailný zoznam 
všetkých prebiehajúcich jadrových programov a funkčných zariade-
ní, čo čiastočne spomalilo celý proces. Vo všeobecnosti prvé mesiace 
roku 2008 nepriniesli žiadny progres. kĽDR tvrdila, že uSA sú in-
formované o všetkých jadrových aktivitách, a že predložené doku-
menty sú postačujúce. Americkí predstavitelia s tým však nesúhlasili 
a požadovali úplný zoznam. Napriek tomu došlo k niekoľkým bila-
terálnym stretnutiam. Výraznejší pokrok priniesli až posledné dva 
mesiace. V máji kĽDR odovzdala veľvyslancovi Hillovi 18 000-stra-
nový dokument týkajúci sa jej jadrového programu. V posledných 
júnových dňoch severokórejskí predstavitelia odovzdali v pekingu 
ďalší zoznam, ktorý však podľa prvých správ nie je úplne kompletný. 
Značne pozitívnym krokom bolo zničenie chladiacej veže jongbjon-
ského komplexu, ku ktorému došlo 28. júna. 
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Zmena americkej politiky

Rok 2007 priniesol výraznú zmenu v politike americkej adminis-
tratívy voči kĽDR. V prvom funkčnom období prezidenta Busha 
bola Severná kórea označená za darebácky štát ohrozujúci medzi-
národný mier a bezpečnosť a podporujúci terorizmus. krátko po 
nástupe do úradu administratíva zverejnila rámec svojej politiky, 
ktorý je postavený na „transparentnosti, overiteľnosti a reciproci-
te“ (Oh 2002:8) vo vzťahu k jadrovému programu. keďže kĽDR 
nebola ochotná pristúpiť na návrhy, ktoré jej uSA v tomto obdo-
bí predkladali, vzájomné vzťahy sa postupne vyostrovali a viedli ku 
politike ekonomickej a diplomatickej izolácie režimu a k čakaniu na 
jeho nevyhnutný kolaps (Lee 2007:26). Integrálnu súčasť tejto línie 
politiky predstavovali nediplomatické vyjadrenia týkajúce sa medzi-
národného postavenia kĽDR ale i hodnotenia režimu a politického 
systému. príkladmi sú zaradenie kĽDR na tzv. „os zla“ v roku 2002 
(The White House 2002), označenie režimu za „základňu tyranie“ 
(uS Senate Foreign Relations Commitee 2005) či charakterizova-
nie kim Čong-ila ako „nebezpečného človeka a tyrana“ (The White 
House 2005). V období prvého volebného obdobia Bushovej ad-
ministratívy sa vzájomné vzťahy oboch krajín pohybovali v začaro-
vanom kruhu. Obe strany voči sebe vzniesli niekoľko základných 
požiadaviek, ktorých splnenie považovali za nutné pre akúkoľvek 
zmenu svojho prístupu. kým uSA požadovali okamžité odstavenej 
jadrového programu a jeho demontáž, čím podmieňovali začatie 
priamych rokovaní, kĽDR žiadala zahájenie priamych rozhovorov, 
ktoré boli kľúčom k zastaveniu jej jadrového programu. Napriek 
prebiehajúcim šesťstranným rokovaniam a niekoľkým vyhláseniam, 
že uSA neplánujú zaútočiť na kórejský polostrov, americké minis-
terstvo obrany nevylučovalo v tomto období možnosť vojenského 
riešenia jadrového problému. (pikston – Saunders 2003:91) 

Deklarovaným cieľom americkej zahraničnej politiky v Severnej 
kórei je „kompletné, overiteľné a nezvratné demontovanie“ jadrové-
ho	programu	(Cossa	2004;	Albright	–	Hinderstein	2006).	Prostried-
kom na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie mechanizmu multilate-
rálnych rokovaní, ktoré majú dať americkej požiadavke väčšiu váhu 
zainteresovaním krajín susediacich s kĽDR posledné dohody a vy-
hlásenia zamerané na postupné a niekoľkofázové dosiahnutie tohto 
cieľa ukazujú zmenu v prístupe amerických predstaviteľov k celému 
problému. Čo spôsobilo zmenu americkej rétoriky a celkovú zmenu 
politiky voči kĽDR? 

prvým náznakom zmeny bola už výmena na poste hlavného 
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amerického vyjednávača na šesťstranných rokovaniach v polovici 
roku 2005. Bývalý americký veľvyslanec v Soule Christopher Hill 
nahradil radikálneho Jamesa kellyho. Následne počas nasledujú-
ceho kola šesťstranných rokovaní došlo ku krátkemu bilaterálne-
mu stretnutiu amerického a severokórejského vyjednávača. Záro-
veň prišlo i zmiernenie tvrdej rétoriky prvého volebného obdobia. 
Zmena amerického prístupu voči kĽDR bola definitívne potvrdená 
v dôsledku dvoch udalostí. prvá sa týka vnútropolitickej situácie 
a druhá pôsobenia americkej armády v rámci vojny proti terorizmu. 
V domácom prostredí vláda prezidenta Busha utrpela porážku vo 
voľbách do kongresu, ktoré sa konali v polovici druhého funkčné-
ho obdobia. tzv. „midterm election“ sa skončili víťazstvom kandi-
dátov demokratickej strany v Senáte aj v Snemovni reprezentantov. 
Výsledok volieb zároveň potvrdil dlhodobý trend straty podpory 
obyvateľstva. V tomto období mal prezident Bush vôbec najnižšiu 
podporu za celé obdobie v úrade. tieto udalosti je možné dať do 
priameho súvisu s americkou vojnou proti terorizmu a zvyšujúcemu 
sa počtu obetí na strane amerických vojakov ako v Iraku, tak i v Af-
ganistane. Navyše začiatkom roku 2007 prezident oznámil potrebu 
navýšenia vojenskej prítomnosti v Iraku o ďalších 20 tisíc vojakov. 
Americká angažovanosť v týchto konfliktoch, klesajúca podpora 
obyvateľstva, rastúca kritika ale i iránsky jadrový program plne za-
mestnávajú Bushovu administratívu a vyhrotenie ďalších sporov je 
neželané. uSA by neboli schopné viesť ďalšiu vojenskú akciu a preto 
sa vo vzťahu ku kĽDR opierajú o diplomaciu a multilaterálne roko-
vania (Lee 2007:27-28).. 

Zahraničná politika KĽDr 

Všetky snahy o analýzu severokórejskej zahraničnej politiky nará-
žajú na nedostatok informácií v dôsledku izolovanosti a uzavretosti 
krajiny, ale i na nejasnosť krokov, ktoré režim vo vzťahu k svojim su-
sedom a medzinárodnému spoločenstvu podniká. Od začiatku 90. 
rokov je politika kĽDR charakteristická provokatívnym správaním 
a viacerými krízami, ktoré boli následne prekonané ochotou kĽDR 
zúčastniť sa rokovaní a deklarovanou snahou dodržať dohodnuté zá-
väzky.3 

Deklarovaným cieľom zahraničnej politiky kĽDR v post-stude-
no-vojnovom období je zachovanie existencie režimu v nezmenenej 
podobe (kim 1999). V období po páde bipolarity, ktorý zanechal 
Severnú kóreu takmer bez spojencov, sa jadrový program javil ako 
vhodné riešenie zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie. 

3 Klasickým príkladom sú uda-
losti vedúce k prvej jadrovej krí-
ze v roku 1993 a jej vyriešenie 
podpísaním rámcovej dohody 
s USA v roku 1994. Ďalším prí-
kladom je priznanie pokračova-
nia jadrového programu v roku 
2002 a druhá jadrová kríza 
kulminujúca jadrovým testom 
v roku 2006. Následne KĽDR 
súhlasila s odstavením svojho 
jadrového programu.

LUCIA HUSENICOVÁ 40.
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Je dôležité si uvedomiť, že severokórejská politika je postavená 
na ideách a premisách oficiálnej štátnej ideológie, ktorej hlavným 
cieľom je nezávislosť od ktoréhokoľvek štátu a sebestačnosť v oblas-
ti	 ekonomiky	ale	 i	bezpečnosti	 (Buzan	1999;	Lee	2003).	Zároveň	
od je konca 90. rokov oficiálnou politikou kĽDR „songun čon-
gči“ – armáda prvá, ktorá podriaďuje všetky rozhodnutia potrebám 
a požiadavkám armády a potvrdzuje jej dominantné postavenie 
v spoločnosti (Vorontsov 2006). Jadrový, ale i raketový program sú 
nasmerované na naplnenie týchto cieľov. Na jednej strane ukazujú 
schopnosť kĽDR zaistiť si vlastnú bezpečnosť nezávisle na iných štá-
toch a organizáciách, na strane druhej politika songun zdôvodňuje 
investície režimu do oboch programov pred obyvateľstvom. potreba 
bezpečnosti krajiny je kladená vysoko nad problémy, ktorým musí 
obyvateľstvo čeliť, ako napr. nedostatok jedla spôsobujúci hladomor 
a zhoršujúca sa ekonomická situácia. 

analýza severokórejského konania

Snahám o analyzovanie severokórejskej politiky dominujú v sú-
časnosti dva odlišné, ale v konečnom dôsledku komplementárne 
prístupy. prvý vychádza z premís bezpečnostnej teórie, ktorej cen-
trálnym pojmom pri analýze zahraničnopolitického správania je 
použitie vojenskej sily (Smith 2000:594). Druhý vychádza zo sna-
hy zdôvodniť zahraničnú politiku analýzou základných princípov 
oficiálnej štátnej ideológie čučche (Goh 2006) s cieľom pochopiť 
podstatu režimu, a tým sa vyvarovať chýb, ktoré prispievajú k pre-
trvávaniu kríz (pikston – Sanders 2003). Aplikáciou teórií realizmu 
ako mocenská rovnováha, jadrové zastrašovanie a „madman theory,“ 
je možné pri analýzach kĽDR vychádzať z predpokladu, že režim sa 
vo svojich zahraničnopolitických rozhodnutiach správa racionálne 
(Smith	2000;	Roy	1994;	Cha	1998;	Goh	2006).

Vnímaniu severokórejskej politiky mnohými, predovšetkým 
americkými politikmi a analytikmi,4 dominuje prvý zo spomenu-
tých prístupov. kĽDR označujú ako „darebácky štát“, ktorý sa svo-
jím konaním - vývojom zbraní hromadného ničenia, sponzorova-
ním terorizmu, ohrozovaním amerických regionálnych záujmov, ale 
i viditeľným porušovaním medzinárodného práva (Caprioli, trum-
bore 2003:377, 383) - dostáva do konfliktu so štandardami medzi-
národného spoločenstva. Z hľadiska tohto prístupu je zahraničná, 
ale i domáca politika kĽDR motivovaná zlomyseľnosťou, bojovnos-
ťou a pripravenosťou kedykoľvek rozpútať vojnu so susedmi v regi-
óne a dokonca aj s uSA (Smith 2000:597). Severná kórea je vní-

4 Z politikov predovšetkým 
predstavitelia Bushovej admi-
nistratívy, samotný prezident 
George W. Bush, viceprezident 
Dick Cheney, bývalý štátny 
tajomník ministerstva zahranič-
ných vecí a prvý zástupca USA 
na šesťstranných rokovaniach 
James Kelly. Spomedzi analyti-
kov hlavne Nicholas Eberstadt, 
demograf a odborník na Áziu, 
ktorý začiatkom 90. rokov pred-
povedal kolaps KĽDR a dnes je 
jedným z najhlasnejších kritikov 
politiky angažovania. Marcus 
Noland pôsobí ako vedúci vý-
skumný pracovník na Peterson 
Institute for International Eco-
nomics. 
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maná ako zlá5 a šialená a tým nepredvídateľná a iracionálna (Smith 
2000:597). Napriek tomu, že sa tieto názory opierajú o konkrétne 
fakty a udalosti, ako napr. udržiavanie miliónovej armády, ktorej 
väčšina je rozmiestnená v blízkosti demilitarizovanej zóny, alebo 
praktická realizácia politiky songun, niektoré ďalšie skutočnosti sú 
vynechané. prítomnosť americkej armády na kórejskom polostro-
ve a Japonských ostrovoch, bilaterálne bezpečnostné zmluvy medzi 
uSA a niektorými regionálnymi aktérmi alebo výrazná technická 
zaostalosť armády kĽDR sú zo severokórejskej strany vnímané ako 
hrozba. Jediný prostriedok na ich odstránenie vidí pchjongjang v roz-
voj jadrového programu na vojenské účely. Nedostatok základných 
informácií o situácii v severnej časti kórejského polostrova, ostré 
vyjadrenia a vyhrážky zo strany pchjongjangu, kladenie nesplniteľ-
ných požiadaviek, to všetko prispieva k dominancii tohto prístupu. 

Z hľadiska druhého prístupu analýz severokórejského konania, 
niet pochýb o tom, že určujúcim princípom akýchkoľvek rozhodnu-
tí v rámci domácej i zahraničnej politiky je oficiálna štátne ideológia 
„čučche” ktorej základom je dosiahnutie samostatnosti, nezávislosti 
a sebestačnosti, a to v ekonomickej, politickej, ale i vojenskej oblas-
ti (Lee 2003:106-107). počas Studenej vojny to bola práve ideoló-
gia, ktorá dávala vedeniu krajiny možnosť lavírovať medzi vplyvom 
Moskvy a pekingu a nedostať sa do závislosti od ani jednej z týchto 
mocností. Napriek zániku bipolárneho usporiadania svetového po-
litického systému, ktorý dával existencii kĽDR určitú mieru legiti-
mity, štátna ideológia zostáva v platnosti bez akýchkoľvek zmien či 
reforiem, ktoré by reagovali na novú situáciu. Štátna ideológia má 
silne voluntaristický postoj, vychádza z premisy, že človek je pánom 
všetkého	 a	 rozhoduje	 o	 všetkom	 (Buzo	 1999:53;	 Goh	 2006:22).	
Iba keď si človek uvedomuje svoju nezávislosť, môže si vedomou 
činnosťou podrobiť prírodu a aktívne bojovať proti utlačovateľom, 
ktorí neoprávnene zasahujú a pošliapavajú jeho nezávislosť (Goh 
2006:22). Z toho vyplýva, že idea samostatnosti a sebestačnosti je 
v severokórejskej spoločnosti hlboko zakorenená a jej dominancia je 
evidentná pri vytváraní stratégií a princípov politiky režimu. Motívy 
severokórejskej orientácie na jadrový a raketový program sú z po-
hľadu analýzy princípov štátnej ideológie oveľa komplexnejšie ako 
len snaha o prežitie a zaistenie bezpečnosti. predstavitelia kĽDR si 
uvedomujú nelichotivú situáciu, v ktorej sa krajina nachádza, a tak 
využívajú všetky dostupné prostriedky na jej zmenu či vylepšenie. 
Na druhej strane pretrvávajúce dominancia štátnej ideológie, totalit-
ný charakter režimu ale i tradicionalizmus a nacionalizmus (Soong 
-	Moon	2001:2-4;	Shin	-	Kang	2004:121)	prehlbujú	severokórejskú	

5 Táto charakteristika KĽDR nie 
je odvodená od žiadnej teó-
rie medzinárodných vzťahov. 
Označenie režimu ako zlého je 
súčasťou politickej rétoriky pred-
staviteľov USA, ktorú si osvojili 
i niektorí odborníci a analytici 
z rôznych organizácií a think-
thankov (Center for Nonproli-
feration Studies, Congressional 
Research Service, ale i RAND 
Corporation). 
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izolovanosť a predstavujú jednu z prekážok ekonomických reforiem 
krajiny. 

pri snahe analyzovať konanie kĽDR v medzinárodnom prostredí 
sa	niektorí	autori	(Roy	1994;	Smith	2000;	Lee	2007)	snažia	poskyt-
núť iný pohľad na situáciu aplikáciou rôznych teórií realizmu, pri-
čom prichádzajú k záveru, že severokórejské vedenie sa správa ako 
racionálny aktér. 

Madman theory je založená na tvrdení, že ak štáty veria, že určitá 
vláda je náchylná k impulzívnemu násiliu, je pravdepodobné, že sa 
budú voči danej vláde správať pasívne dúfajúc, že sa vyhnú provo-
kácii (Roy 1994:311). pri skúmaní správania kĽDR od skončenia 
Studenej vojny mnohé jej rozhodnutia či vyhlásenia sledovali ten-
to vzorec. Je celkom pravdepodobné, že konanie a rozhodnutia boli 
zámerné s cieľom dostať sa do povedomia medzinárodného spolo-
čenstva a zároveň dosiahnuť pasivitu nepriateľov, z ktorých ani je-
den nemá záujem na vypuknutí vojnového konfliktu, rovnako ako 
ho nemá kĽDR. 

podľa teórie mocenskej rovnováhy (Lee 2007:38-39), sú kroky se-
verokórejského vedenia prirodzenou snahou o istú mieru vyrovná-
vania berúc do úvahy mocenský potenciálnych protivníkov, Južnej 
kórey, Japonska a uSA. Japonsko je severokórejskými predstaviteľ-
mi neustále považované a označované za potenciálnu hrozbu. ten-
to postoj vyplýva zo skúsenosti s japonskou koloniálnou politikou. 
Snahy japonských politikov o zmenu pacifistickej ústavy boli vníma-
né ako počiatok návratu Japonska k mocenskej a dobyvačnej politi-
ke. Na obranu pred potenciálnou japonskou agresiou vyvíja kĽDR 
rakety stredného a dlhého doletu, ktoré by boli schopné zasiahnuť 
ciele na japonských ostrovoch. Vo vzťahu k Južnej kórei síce kĽDR 
disponuje početne väčšou a silnejšou armádou, ale jej výzbroj je 
pomerne zastaraná, a aj investície do rozvoja armády, napriek tomu 
že predstavujú okolo 30 % rozpočtu kĽDR, sú v porovnaní z juž-
ným susedom nižšie. I keď pravdepodobnosť vypuknutia ďalšieho 
vojenského konfliktu je vzhľadom na rozvoj vzájomných medzi-kó-
rejských vzťahov nepravdepodobný, jadrový a raketový program sú 
snahou o vyváženie mocenského potenciálu. 

Zastrašovanie znamená snahu presvedčiť súpera, že náklady na 
určité konanie prevážia akýkoľvek potenciálny zisk (Smith 2006:17). 
teória zaoberajúca sa zastrašovaním vznikla počas Studenej vojny, 
kedy sa používala na vysvetlenie pretekov v jadrovom zbrojení me-
dzi veľmocami, ktoré v konečnom dôsledku zabránili vypuknutiu 
globálnej vojenskej konfrontácie. Dnes má zastrašovanie inú po-
dobu, nejedná sa už o preteky v zbrojení ale o pokusy regionálnych 
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mocností použiť zbrane hromadného ničenia na odstrašenie uSA 
a neutralizovanie ich prevahy v oblasti konvenčných zbraní (Smith 
2006:6). Severokórejský jadrový program, ale aj jej zahraničnú po-
litiku je možné z tohto pohľadu pochopiť ako snahu zastrašiť uSA, 
resp. ich odradiť od akéhokoľvek vojenského zásahu. V konečnom 
dôsledku by náklady na vojnu vysoko prevýšili akýkoľvek potenci-
álny zisk, a to predovšetkým z pohľadu amerických ekonomických 
záujmov a celkovej ekonomickej situácie v severovýchodnej ázii. 
I toto je jeden z dôvodov, prečo taktika zvolená severokórejským 
režimom funguje. Nikto zo zúčastnených nemá záujem na vyhro-
tení situácie. Je celkom pravdepodobné, že kĽDR doposiaľ nikdy 
neuvažovala o použití svojich jadrových zbraní v útoku proti svojim 
„nepriateľom.“ Akýkoľvek vojenský konflikt na polostrove by v ko-
nečnom dôsledku viedol k zničeniu severokórejského režimu. 

Z uvedeného vyplýva, že kĽDR vo svojom konaní sleduje mo-
del racionálneho konania. Racionálny výber znamená voľbu alterna-
tív ktoré maximalizujú úžitok, to znamená dosiahnutie cieľov vlá-
dy a minimalizovanie negatívnych dôsledkov (Smith 2000:614). 
Zachovanie existencie režimu a posilnenie postavenia krajiny vo 
vzťahu k ostatným regionálnym aktérom sú považované za základné 
ciele severokórejskej zahraničnej a v podstate aj domácej politiky. 
Je nutné pripustiť že prostriedky, ktoré si na to zvolila, sú pre mie-
rové vzťahy a väčšinu liberálno-demokratických krajín neprijateľné 
a útočne orientované, no z pohľadu kĽDR sa javia ako najvhodnej-
šie. Severnej kórei sa v posledných 19. rokoch podarilo naplniť oba 
ciele. Režim napriek svojmu totalitnému charakteru a ekonomické-
mu úpadku, ktorý vedie v krajine k hladomorom, sa dnes javí byť 
rovnako pevný a stabilný ako počas Studenej vojny. toto tvrdenie sa 
opiera predovšetkým o udalosti, ktoré sa v posledných rokoch odo-
hrali v regióne. Akokoľvek útočné či provokatívne severokórejské 
správanie bolo, nemalo za následok vojenský útok, či už preventívny 
alebo humanitárny, zo strany uSA a ich spojencov. Hlavným dôvo-
dom je pravdepodobne nedostatok overiteľných informácií ohľa-
dom vlastníctva jadrových zbraní alebo zbraní hromadného ničenia 
vo všeobecnosti. No zo strany uSA je tu zároveň i uvedomenie si 
rizík a komplikácií, ktoré by v prípade útoku a zrútenia režimu nasta-
li v celom regióne. Navyše neistota ohľadom severokórejského jad-
rového potenciálu dáva kĽDR neuveriteľnú výhodu v rokovaniach, 
ktoré je často možné označiť skôr ako vydieranie. Z hľadiska uda-
lostí, ktoré sa odohrali v poslednom roku, sa táto stratégia ukazuje 
ako pomerne úspešná. uSA ani ostatní regionálni aktéri síce nie sú 
ochotní uznať Severnú kóreu za jadrovú „mocnosť“ a pracujú na od-
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stavení jej jadrového programu, no sú ochotní tolerovať omeškania 
v plnení záväzkov či poskytovať pomoc hladujúcemu obyvateľstvu. 

Záver

udalosti posledných dní ukazujú, že kĽDR sa skutočne rozhodla 
splniť záväzky vyplývajúce z dohôd uzatvorených v posledných ro-
koch. V konečnom dôsledku možno povedať, že dosiahla, čo chce-
la. Jednotlivé pracovné skupiny riešia otázky normalizácie vzťahov 
s uSA, s Japonskom, energetickú a potravinovú pomoc pre krajinu 
a aj keď je režim neustále kritizovaný a odsudzovaný za porušovanie 
ľudských práv a samotnú podstatu, je ostatnými partnermi uzna-
ný. Dnes je ťažké predvídať, ako sa situácia vyvinie ďalej a ako dlho 
bude kĽDR sledovať súčasnú líniu politiky rešpektovania dohôd. 
Veľa bude pravdepodobne závisieť od plnenia záväzkov, od rétori-
ky ostatných partnerov, ale hlavne od vnútropolitickej situácie, kto-
rej prognózovanie je omnoho zložitejšie ako v prípade zahraničnej 
politiky. V súčasnosti neexistujú informácie o pôsobení akejkoľvek 
opozície voči oficiálnej línii politiky strany a štátu. Napriek tomu, že 
obyvateľstvo čelí nedostatku pracovných príležitostí, že distribučný 
systém potravín po hladomore v polovici 90. rokov nebol nikdy plne 
obnovený, a že krajina sa pravdepodobne nevyhne podobnej situácii 
v nasledujúcich mesiacoch, režim sa zdá byť stále stabilný, udržujú-
ci si silnú podporu medzi obyvateľstvom. I keď sa počty utečencov 
z kĽDR každý rok zvyšujú, väčšina z nich krajinu opúšťa z ekono-
mických a nie politických dôvodov. No i keď si režim stále zacho-
váva vysokú podporu u obyvateľstva, nie je dnes známe, ako je na 
tom s podporou rôznych záujmových skupín pôsobiacich v krajine 
sám vodca, kim Čong-il. ten okrem zahraničnopolitických otázok 
musí v súčasnosti riešiť i otázku svojho budúceho nástupcu. V tom-
to zmysle sa v poslednom roku objavili dve informácie: podľa prvej 
by v prípade kimovej smrti prevzala moc vojenská komisia. Druhá 
hovorí o výbere jedného z troch synov za budúceho vodcu. pre sta-
bilitu a legitimitu režimu by bola pravdepodobne vhodnejšia prvá 
možnosť. Ani jeden z kimových synov nemá v krajine vybudovaný 
kult osobnosti, na ktorom je založená vláda ich otca, a ktorý bol vy-
tváraný postupne v priebehu takmer desiatich rokov, pričom legiti-
mita armádnych predstaviteľov i vzhľadom na charakter politiky je 
nespochybniteľná. 

Definitívne vyriešenie problematiky severokórejského jadrového 
programu nebude závisieť len od situácie a politiky uSA či kĽDR, ale 
aj od krokov štyroch ostatných partnerov zo šesťstranných rokovaní. 
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Implikácie pre Sr/Čr/V4

Z hľadiska zahraničnej politiky SR/ČR/V4/EÚ je situácia v re-
gióne dôležitá predovšetkým z ekonomického hľadiska. V prípade 
vojenského konfliktu na kórejskom polostrove by nebol narušený 
iba ekonomický rast v regióne, došlo by k celkovej destabilizácii 
svetovej ekonomiky, ktorá musí čeliť rôznym komplikáciám i v sú-
časnosti. preto je v záujme celého medzinárodného spoločenstva, 
aby vývoj ohľadom severokórejského jadrového programu pokračo-
val smerom, ktorý nastúpil v minulom roku. Členské štáty EÚ, ale 
i EÚ ako celok sa môžu angažovať prostredníctvom humanitárnej 
a energetickej pomoci, ktorú nevyhnutne potrebuje severokórejské 
obyvateľstvo. V prípade vyostrenia situácie sa môžu EÚ a jej členské 
štáty uplatniť ako sprostredkovatelia, ktorí v oblasti nemajú žiadne 
špecifické záujmy s výnimkou udržania medzinárodného mieru 
a bezpečnosti. 
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2006 je co-editorom časopisu International Issues 
& Slovak Foreign policy Affairs a editorom Ročenky 
zahraničnej politiky SR.

mgr. Lenka BUDILoVá (1980)
V roce 2005 absolvovala obor Obecná antropologie 
na Fakultě humanitních studií uk, v současné době je 
studentkou doktorského studia etnologie na katedře 
antropologických a historických věd Západočeské 

univerzity v plzni. Zabývá se problematikou příbu-
zenství v cigánských skupinách v České a Slovenské 
republice a u českých reemigrantů z bulharského Voj-
vodova. uskutečňuje dlouhodobý terénní výzkum 
v českých a slovenských lokalitách obývaných cigán-
skými skupinami a u českých re-emigrantů z Bulhar-
ska. Je autorkou řady textů věnovaných příbuzenství, 
manželství a rodině v cigánských skupinách (např. 
Budilová, L. & Jakoubek, M. /2005/. Ritual Impurity 
and kinship in a Gypsy Osada in Eastern Slovakia, 
Romani	Studies	5,	Vol.	15,	No.	1	/June	2005/,	1-29.;	
Jakoubek, M. & Budilová, L. /2006/. kinship, So-
cial Organization and Genealogical Manipulation in 
Gypsy Osadas in Eastern Slovakia, Romani Studies, 
Vol. 16, No. 1 /June 2006/, 63-82) a spolu-editorkou 
(společně s M. Jakoubkem) monotematické publi-
kace věnované problematice příbuzenství a rodiny 
u cikánských skupin v komparativní perspektivě 
(Budilová, L. & Jakoubek, M., eds. Cikánská rodina 
a příbuzenství, plzeň: Nakladatelství a vydavatelství 
Vlasty králové, 2007). Je členkou Gypsy Lore Socie-
ty a European Association of Social Anthropologists. 
kontakt: Mgr. Lenka Budilová, katedra antropolo-
gických	a	historických	věd,	Tylova	18,	30125	Plzeň;	
budlenka@hotmail.com

mgr. Petra BUrZoVá (1981)
Vyštudovala na katedre anglistiky a amerikanistiky a na 
katedre romanistiky na Filozofickej fakulte univerzity 
komenského v Bratislave. Momentálne je interná dok-
torandka na katedre antropologických a historických 
vied Filozofickej fakulty ZČu v plzni. Venuje sa kolek-
tívnym identitám so zameraním na etnicitu v strednej 
Európe. popri štúdiu sa venuje prekladu spoločensko-
vedných textov.

Doc. PhDr. Ladislav CaBaDa, Ph.D. (1973) 
Vystudoval politologii na karlově univerzitě v praze, 
rok doktorského studia strávil na univerzitě v Lubla-
ni. Od roku 2000 působil jako vedoucí politologické-
ho pracoviště na Západočeské univerzitě v plzni, od 
roku 2005 působí tamtéž jako děkan filozofické fa-
kulty. Zabývá se především komparativní politologií, 
politickou antropologií a výzkumem regionů střední 
a jihovýchodní Evropy.

Ing. richard CELDEr (1976)
Vyštudoval v rokoch 1996-2001 na Fakulte medzi-
národných vzťahov Štátnej univerzity v Sankt peter-
burgu a na Fakulte ekonomiky a manažmentu Štátnej 
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technickej univerzity v Sankt peterburgu. V rokoch 
2002-2003 pracoval v sfére obchodu a marketingu 
vo firme FtC, a. s. na pozícii „špecialista pre rozvoj 
zahraničného obchodu“. V rokoch 2004-2006 pôso-
bil na Migračnom úrade MV SR ako „decision-ma-
ker“ v Dublinskom stredisku. Od roku 2006 pracuje 
na oddelení obrannej politiky SEOpMVL MO SR. 

mgr. Daniel Dom (1977)
V období 1997-2002 vyštudoval politológiu na Fa-
kulte politických vied a medzinárodných vzťahov 
univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. počas ro-
kov 2003 až 2005 pracoval v oblasti medzinárodnej 
spolupráce a finančných prostriedkov európskych 
spoločenstiev na Štatistickom úrade SR. Od roku 
2006 pôsobí na odbore bezpečnostnej a obrannej 
politiky MO SR. 

Zuzana FIaLoVá, Ph.D. (1972)
Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte uni-
verzity komenského. Doktorské štúdiá absolvovala 
v Graduate School for Social Research vo Varšave 
a doktorát z politickej sociológie obhájila v poľskej 
akadémii vied. V r. 1997-2003 pôsobila v Helsinskej 
nadácii pre ľudské práva ako vedúca tímu školiteľov 
a autorov medzinárodných vzdelávacích projektov 
v oblasti ľudských práv a rozvoja demokratických in-
štitúcií v postkomunistických krajinách. Je autorkou 
niekoľkých publikácií i školiacich programov v ob-
lasti občianskej advokácie. V r. 2004-2006 pôsobila 
v Afganistane ako expertka na demokraciu a rozvo-
jovú pomoc pre NAtO a nemeckú vládu.

mgr. Zuzana GaŽáKoVá, PhD. (1977)  
Vyštudovala arabistiku a anglický jazyk na FiF uk 
v Bratislave. V roku 2006 obhájila doktorandskú di-
zertačnú prácu v špecializácii arabská literatúra, kto-
rú vypracovala pod odborným vedením prof. Jána 
paulinyho. Má za sebou množstvo študijných poby-
tov v Egypte a v Nemecku. pôsobí na sekcii arabisti-
ky FiF uk ako odborná asistentka. 

Beata GÓrKA-WInTEr
Je výskumnou pracovníčkou poľského inštitútu me-
dzinárodných otázok a expertkou na medzinárodnú 
bezpečnosť. Absolvovala Inštitút medzinárodných 
vzťahov Varšavskej univerzity a Štúdium národnej 
bezpečnosti. Je autorkou mnohých článkov a analýz 
týkajúcich sa poľskej bezpečnostnej politiky, trans-
formácie NAtO, EBOp a protiraketovej obrany. 

Zúčastnila sa ako pozorovateľka volieb v kosove 
(2001) a na ukrajine (2006).

PhDr. oľga GYárFáŠoVá, PhD. (1957)
Absolvovala sociológiu na Filozofickej fakulte uk 
v Bratislave, doktorát obhájila v odbore komparatív-
na politológia. Od roku 1999 pôsobí ako analytička 
a programová riaditeľka v Inštitúte pre verejné otáz-
ky. Venuje sa výskumu verejnej mienky, politickej 
kultúry, hodnotových orientácií a volebného sprá-
vania. Od roku 2004 spolupracuje s GMF na pro-
jekte transatlantické trendy. popri výskumnej práci 
prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied uk.

PhDr. Pavel HLaVáČEK (1980)
Narodil se ve Zlíně, vystudoval politologii a evrop-
ská studia (Mgr.) v Olomouci (2006) a v současné 
době působí jako post-graduální student na katedře 
politologie a mezinárodních vztazích v plzni (ZČu) 
a externě na Metropolitní universitě (Mup). Zabývá 
se americkou zahraniční politikou, euro-atlantický-
mi vztahy. Vyučuje česky a anglicky, včetně před-
mětů problematika euro-atlantismu, Globální svět, 
Evropská bezpečnost aj. V průběhu svých studií pů-
sobil na university of portsmouth (uk), Valdosta 
university (Georgia, uSA) a univesidad pablo de 
Olavide (Španělsko).

mgr. martina HorVáTHoVá (1979)
Vyštudovala sociológiu na univerzite Mikuláša ko-
pernika v poľskej toruńi. Od r. 2001 sa venuje tzv. 
rómskej problematike, a to tak v polohe bádateľskej, 
ako aj v rámci politicky angažovaných projektov. pô-
sobila vo viacerých NGO s týmto zameraním v ČR 
i SR. Jej výskum sa orientuje smerom k histórii róm-
skeho etnoemancipačného hnutia v štátochV4.

Dr. Jozef HUDEC (1965)
Absolvoval štúdium archeológie, egyptológie a po-
litológie na Filozofickej fakulte karlovej univerzity 
v prahe, je predsedom správnej rady Nadácie Aigyp-
tos a členom občianskeho združenia pro Oriente. 
pôsobí v štátnych službách v regióne Blízkeho vý-
chodu.

JUDr. monika HULLoVá (1974)
Vyštudovala Akadémiu policajného zboru v Brati-
slave, odbor bezpečnostných služieb (1996), kde 
v roku 1997 absolvovala štátne rigorózne skúšky. 
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V rokoch 1995-1997 pracovala na katedre policaj-
no-bezpečnostných služieb Akadémie policajného 
zboru v Bratislave ako asistent a v rovnakej funkcii 
od roku 2003 pracuje na katedre kriminálnej polície, 
kde plní úlohy odborného garanta problematiky ko-
rupcie, mravnostnej kriminality a teoretických zákla-
dov operatívno-pátracej činnosti.  

mgr. Lucia HUSEnICoVá (1982)
Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov 
uMB v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné 
vzťahy a diplomacia absolvovala v júni 2006. Od ok-
tóbra 2006 pôsobila ako interná doktorandka na ka-
tedre medzinárodných vzťahov FpVMV uMB. Od 
januára 2008 je internou doktorandkou katedry bez-
pečnostných štúdií. V čase od augusta 2007 do janu-
ára 2008 absolvovala výskumný pobyt na united Na-
tions university – Comparative Regional Integration 
Studies v Bruggách, kde participovala na projekte 
zadanom politickým oddelením OSN. Vo svojej vý-
skumnej činnosti sa zaoberá problematikou vývoja 
vzťahov v Severovýchodnej ázii v kontexte záujmov 
jednotlivých regionálnych aktérov, s bližším zamera-
ním na situáciu na kórejskom polostrove, konkrétne 
na implikácie severokórejského jadrového programu 
pre bezpečnostnú situáciu v regióne.  

PhDr. marek JaKoUBEK, PhD. (1975) 
Zabývá se cikánskými-romskými skupinami, česko-
(slovensko)-bulharskou krajanskou problematikou 
a obecně otázkami spojenými s teoriemi kultury 
a etnicity a metodologií společenských věd. Je au-
torem monografie Romové – konec (ne)jednoho 
mýtu (Socioklub 2004) a řady dalších publikací 
věnovaných (nejen) uvedeným tématům. přestože 
působí na řadě institucí a vůbec nejraději pracuje 
doma, tráví v důsledku vyhlášky vedoucího katedry 
č. 5/06 nejvíce času na katedře antropologických 
a historických věd Západočeské univerzity v plzni. 

Ing. Ján KáČEr, Ph.D. (1957)
po ukončení studia na VG SNp Banská Bystrica ab-
solvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska 
ve Vyškově na Moravě. Dále pracoval 20 let jako voják 
z povolání u průzkumných jednotek a na zpravodaj-
ských štábech do úrovně divize. V roce 2001 ukončil 
aktivní vojenskou službu a na základě výběrového 
řízení zahájil práci jako odborný asistent na VVŠ pV 
Vyškov. po transformaci vysokého vojenského škol-
ství AČR pokračuje ve stejné funkci na univerzitě 

obrany, Fakultě managementu a taktiky, katedře vo-
jenského managementu a taktiky. přednáší zejména 
problematiku zpravodajství, průzkumu, elektronic-
kého boje a taktiky.V roce 2004 obhájil disertační 
práci na téma „Zpravodajská činnost v operacích na 
podporu míru“. při výzkumu i publikační a pedago-
gické činnosti řeší zejména otázky komplexního zpra-
vodajského zabezpečení bojových a nebojových ope-
rací, systémy velení a řízení s důrazem na zavádění 
koncepce NNEC, informačních operací, průzkumu, 
elektronického boje a dalších vojenských oblastí. 

mgr. alžbeta KAVKoVá (1980)
Vyštudovala sociológiu pri Moldavskej štátnej uni-
verzite v kišineve. Absolvovala študijné a výskumné 
stáže vo Francúzsku a Česku so zameraním na ana-
lytickú filozofiu a diskurzívnu performativitu. V sú-
časnosti pôsobí v neziskovom sektore, kde sa venuje 
výskumu nacionalizmu a etnicity v postkomunistic-
kých krajinách.

mgr. Jakub KAVKA (1973)
Štúdium v odbore sociológia a politológia absolvo-
val pri Moldavskej štátnej univerzite v kišineve. po 
ukončení štúdia pôsobil v neziskovej oblasti (BHp, o. 
z.) a venoval sa výskumu byrokratických rozhodova-
cích procesov a diskurzívneho formovania postmo-
derného štátu. V súčasnosti pôsobí v súkromnom 
sektore, kde sa venuje výskumu byrokracie. 

Walter KoLBoW (1944)
Je od roku 1980 poslancom nemeckého Bundestagu 
za SpD. Od októbra 1998 do novembra 2005 vyko-
nával funkciu parlamentného tajomníka ministerstva 
obrany a v novembri 2005 sa stal podpredsedom po-
slaneckého klubu SpD. Od roku 1992 je členom 
nemeckej delegácie parlamentného zhromaždenia 
NAtO a parlamentného zhromaždenia OBSE.

PhDr. rudolf KUCHarČÍK, Ph.D. (1977)
Je absolventom Fakulty politických vied a medziná-
rodných vzťahov univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. V roku 2000 získal titul Mgr. v odbore po-
litológia, v roku 2003 titul ph.D. v odbore medzi-
národné vzťahy a v roku 2000 titul phDr. v odbore 
medzinárodné vzťahy. V rokoch 2000 – 2003 bol 
interným doktorandom na FpVMV uMB v Banskej 
Bystrici a v rokoch 2004 – 2006 pôsobil vo funkcii 
odborného asistenta na katedre politologie uvede-
nej fakulty. V rokoch 2006-2007 pôsobil na sekcii 
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obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legis-
latívy MO SR. Od roku 2007 pôsobí na katedre poli-
tológie trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v trenčíne.

Doc. Ing. Luděk LUKáŠ, CSc. (pplk. vz.), (1958) 
Absolvoval 1981 VVtŠ v Liptovském Mikuláši, 
postgraduální studium VAAZ v Brně 1989. Diser-
tační práci obhájil v roce 1993 a 1999 habilitoval. Za 
dobu působení na Vojenské akademii v Brně (1991 
– 2005) zastával funkce odborného asistenta, vedo-
ucího skupiny, vedoucího katedry a prorektora pro 
studijní a pedagogickou činnost. V současné době 
pracuje na univerzitě tomáše Bati ve Zlíně, Ústavu 
elektrotechniky a měření jako docent. Ve své vědec-
ko výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se 
zabývá problematikou komunikační a informační 
podpory velení a řízení, informačním managemen-
tem, fyzickou bezpečností  a ochranou majetku.

mgr. Ľubomír LUPTáK (1977)
Absolvoval magisterské štúdium histórie a anglic-
kého jazyka na Filozofickej fakulte uCM v trnave. 
V rokoch 2004-2005 pôsobil na Inštitúte bezpeč-
nostných a obranných štúdií MO SR, v rokoch 2006-
2007 na oddelení obrannej politiky SEOpMVL MO 
SR. Od roku 2007 je interným doktorandom katedry 
politológie a medzinárodných vzťahov Filozofickej 
fakulty Západočeskej univerzity v plzni. Od ročníka 
2004-2005 je editorom, od ročníka 2005-2006 ve-
dúcim autorského kolektívu panorámy. Zaujíma sa 
o bezpečnostný diskurz a konštrukciu štátu v post-
komunistickom kontexte.

marek maDEJ
Je doktorom humanitných vied v oblasti politické 
vedy. V roku 2001 absolvoval Inštitút medzinárod-
ných vzťahov Varšavskej univerzity a Štúdium ná-
rodnej bezpečnosti. Je vedeckým pracovníkom Inšti-
tútu medzinárodných vzťahov Varšavskej univerzity 
a analytikom poľského inštitútu medzinárodných 
otázok. Zaoberá sa otázkami medzinárodnej bezpeč-
nosti a strategických štúdií, s dôrazom na netradičné 
hrozby, fungovanie NAtO a iných medzinárodných 
bezpečnostných inštitúcií. Je autorom mnohých od-
borných článkov a monografií Medzinárodný poli-
tický terorizmus a Asymetrické hrozby. 

mgr. Štěpán maCHáČEK, Ph.D. (1974) 
Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských 

zemí na FF uk v praze. V rámci doktorandského 
studia se věnoval současnému islámu na Balkáně, 
kde strávil 6 měsíců terénním výzkumem. Stejné 
problematice se věnoval i na Orientálním ústavu AV 
ČR. Nyní dočasně působí jako lektor českého jazyka 
na univerzitě Ajn Šams v káhiře, kde sbírá podněty 
a materiál k dalšímu akademickému působení.

mgr. marian maJEr (1980)
Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej 
fakulte univerzity komenského v Bratislave. Na ka-
tedre politológie pokračuje ďalej v doktorandskom 
štúdiu. V rokoch 2002 – 2004 pôsobil v denníku 
SME ako redaktor oddelenia zahraničného spravo-
dajstva. Od marca 2004 do konca roku 2005 pôsobil 
v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdii MO 
SR. Od roku 2006 pracuje na odbore bezpečnostnej 
a obrannej politiky SEOpMVL MO SR. Zaoberá 
sa bezpečnostno-politickým vývojom Afganistanu 
a južnej ázie a reformou obranného sektora štátu.

Ing. mgr. Elemír nEČEJ, pplk. v v. (1947)
Vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej 
školy ekonomickej v Bratislave (1974). V roku 1994 
ukončil štúdium na Vysokej vojenskej pedagogickej 
škole, odbor vojenská psychológia a pedagogika. 
V rokoch 1997-1999 absolvoval špecializačné post-
graduálne štúdium „Európska integrácia a Európska 
únia“ na Fakulte manažmentu univerzity komen-
ského v Bratislave. Ako profesionálny vojak pôsobil 
v rokoch 1971-1997 v útvaroch bývalej 14. tankovej 
divízie, vo Vojenskom leteckom učilišti a Vojenskom 
úrade finančného zabezpečenia v prešove. V rokoch 
1997-1999 pracoval v Stredisku strategických štúdií 
Ministerstva obrany SR, v rokoch 1999-2002 pôso-
bil ako vojak, od roku 2001 civilný zamestnanec na 
sekcii obranného plánovania a manažmentu zdro-
jov. V roku 2003 pôsobil v regrutačnom stredisku 
v prešove a v rokoch 2004-2005 na Inštitúte bez-
pečnostných a obranných štúdii MO SR. V rokoch 
2006-2007 pracoval v Inštitúte strategických štúdii 
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika 
v Liptovskom Mikuláši. Je externým spolupracovní-
kom CENAA. Venuje sa Balkánu a bezpečnostným 
a obranným stratégiám.

mgr. mário nICoLInI (1976)
Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na 
univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a obra-
nu a geostratégiu na Vysokom inštitúte obranných 
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štúdií v paríži. Bol poradcom štátneho tajomníka 
Ministerstva obrany SR. pred nástupom na MO SR 
pracoval v konzultačnej spoločnosti McGuireWoods 
vo Washingtone. Založil a viedol mimovládnu orga-
nizáciu Euroatlantické centrum v Banskej Bystrici. 
V súčasnosti pôsobí ako odborný poradca v Stá-
lom zastúpení SR pri EÚ. Vo svojich publikačných 
a prednáškových aktivitách sa venuje bezpečnostnej 
problematike.

andrej noSKo, m.a. (1981)
Je doktorandom Stredoeurópskej univerzity v Bu-
dapešti (CEu), venuje sa teoretickým otázkam 
bezpečnosti a politickej ekonómie so zameraním na 
energetiku, v rámci doktorandského štúdia sa pod 
vedením prof. Greskovitsa venuje výskumu stratégií 
vyrovnávania sa so závislosťou na dovoze energe-
tických surovín v Strednej Európe. Je členom Vý-
skumnej skupiny politickej ekonómie na CEu (po-
litical Economy Research Group-pERG) a editorom 
Sekcie energetickej bezpečnosti rovnomenného 
blogu. Momentálne pracuje v oblasti vnútornej bez-
pečnosti pre Európsku komisiu.

mgr. Branislav onDráŠIK, m.a., Ph.D. (1981)
Je riaditeľom Ústavu masmediálnej komunikácie na 
Fakulte masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. 
Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte uni-
verzity komenského v Bratislave (2003). potom 
pokračoval v ph.D. štúdiu na univerzite komen-
ského, pričom výskum k dizertačnej práci v politic-
kej ekonómii urobil ako Fulbrightov štipendista na 
Quello Center pre telekomunikačný manažment 
a právo, Fakulta komunikačných umení a vied na 
Michigan State university v uSA (2006-2007). 
V roku 2007 obhájil ph.D. v odbore história a teória 
žurnalistiky. V roku 2008 vyštudoval ako Cheve-
ning štipendista politickú komunikáciu na Inštitúte 
komunikačných štúdií, university of Leeds v Bri-
tánii, bol mu udelený titul „Master of Arts“. Jeho 
výskumná práca sa zameriava najmä na politickú 
ekonómiu médií,  propagandu a politické kampane. 
publikoval a prednášal na Slovensku aj v zahraničí. 
Od roku 1999 pracuje aj ako profesionálny novinár, 
pričom sa zameriava najmä na americkú politiku 
a kampane. V rokoch 2000-2005 pracoval na od-
delení zahraničného spravodajstva denníka Hos-
podárske noviny, kde pokrýval z miesta udalostí 
americké témy  a Vatikán, urobil niekoľko rozho-
vorov s významnými osobnosťami (napríklad Con-

doleezzou Riceovou). písal o médiách aj pre český 
odborný magazín Strategie a bol členom zakladajú-
cej redakcie prvého slovenského nedeľníka – Nový 
Čas Nedeľa. Od roku 2006 pracuje pre denník SME 
a jeho online vydanie SME.sk. 

PhDr. róbert onDrEJCSáK (1977) 
Vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu. V sú-
časnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ Centra pre 
európske a severoatlantické záležitosti (CENAA). 
V minulosti pôsobil ako riaditeľ Inštitútu bezpeč-
nostných a obranných štúdií MO SR, ako zástup-
ca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Maďarsku 
a ako poradca podpredsedu Národnej rady SR pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku. patril medzi 
zakladateľov panorámy a je jej editorom. Je zakla-
dateľom Inštitútu ázijských štúdií pri CENAA, kde 
sa venuje Východnej ázii. Zaoberá sa zahraničný-
mi a bezpečnostnými politikami uSA a európ-
skych veľmocí a  Strednou Európou. Je autorom 
alebo spoluautorom rôznych publikácií v oblasti 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a členom re-
dakčnej rady viacerých odborných časopisov v SR 
aj v zahraničí. 

Jasmin PoroBIC, m. a. (1978)
Absolvoval európske štúdie a európske právo na Bo-
lonskej univerzite v taliansku a na Sarajevskej uni-
verzite v Bosne a Hercegovine. Od roku 2005 pôsobil 
ako expert na reformu verejnej správy pre minister-
stvo zahraničných vecí a obrany Bosny a Hercego-
viny a ako konzultant pri rozvojových programoch 
OSN v Bosne a Hercegovine. Od roku 2007 pracuje 
ako právny poradca ministerstva obrany Spojeného 
kráľovstva a právny poradca a civilný právny zástup-
ca pre veliteľstvo NAtO a EuFOR. 

Igor SLoBoDnÍK (1962)
ukončil v roku 1985 štúdium na Filozofickej fakul-
te univerzity komenského v Bratislave. Najskôr sa 
venoval žurnalizmu, pracoval v Zahraničnej sekcii 
Československej tlačovej agentúry, pôsobil ako re-
daktor a neskôr šéfredaktor týždenníka Výber. tesne 
pred rozdelením republiky zastával funkciu osob-
ného tajomníka federálneho ministra zahraničných 
vecí. Svoju diplomatickú kariéru v zahraničí začal 
v Dánsku, kde pôsobil v od roku 1992 do 1997. Ná-
sledne nato tri roky viedol slovenský zastupiteľský 
úrad v Londýne. V rokoch 2000-2001 pracoval na 
Ministerstve zahraničných vecí SR na odbore hlav-
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ného vyjednávača. V roku 2001 sa stal generálnym 
riaditeľom sekcie obrannej politiky a medzinárod-
ných vzťahov MO SR. V rokoch 2003-2008 pôsobil 
ako slovenský veľvyslanec pri Severoatlantickej rade 
a vedúci Misie, neskôr Stálej delegácie Slovenskej re-
publiky pri NAtO v Bruseli.

Doc. mgr. martin SLoBoDnÍK, PhD. (1970) 
Vyštudoval sinológiu na FiF uk v Bratislave a na pe-
kingskej univerzite. postgraduálne štúdium absolvo-
val v Ústave orientalistiky SAV. Absolvoval dvojročný 
pobyt na univerzite v Bonne, kde študoval tibetoló-
giu. V súčasnosti je vedúcim katedry východoázij-
ských štúdií FiF uk. Venuje sa dejinám čínsko-ti-
betských vzťahov a náboženskej politike v Číne. 
publikoval monografiu Mao a Buddha: náboženská 
politika voči tibetskému buddhizmu v Číne (2007) 
a vyše 30 vedeckých štúdií.

mgr. PhDr. Vladimír ŠImoŇáK, PhD. (1982)
Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na 
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov 
uMB v Banskej Bystrici, kde tiež získal titul phD. 
Vyštudoval právo na právnickej fakulte uMB v Ban-
skej Bystrici. Vo svojej činnosti sa zaoberá vývojom 
na západnej periférii postsovietskeho priestoru, re-
giónu Čierneho mora a Balkánu, najmä v súvislosti 
s kriminalitou, krízovými a konfliktnými javmi.  

mgr. Ján SoLomon, PhD. (1975)
Vyštudoval politickú ekonómiu a medzinárodné vzťa-
hy na Štátnej univerzite v Sankt peterburgu, dizertač-
nú prácu obhájil na Štátnej univerzite v Baku. Dlho-
dobo sa venuje ekonomicko-politickým záujmovým 
skupinám v postsovietskom priestore so zvláštnym 
dôrazom na vojensko-priemyselný komplex.  

mgr. Lenka STrnaDoVá, Ph.D. (1980)
působí na katedře politologie a mezinárodních vzta-
hů Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Ve 
své badatelské a publikační činnosti se soustředí na 
oblast soudobé politické filozofie a teorie. Hlavním 
objektem zájmu jsou teorie občanství a občanské 
společnosti, veřejné sféry, hodnotové a kulturní di-
verzity a kritické přístupy k demokracii a inkluzivitě 
demokratického občanství. 

Ing. Vladimír TaRASoVIČ (1955)
Je analytikom Centra pre európske a severoatlantic-
ké vzťahy (CENAA) od roku 2005. Zaoberá sa refor-

mou bezpečnostného sektora, vojensko-politickými 
otázkami, EBOp, Stredným východom s dôrazom 
na Irán a južným kaukazom. V roku 1978 absolvo-
val Vysokú vojenskú leteckú školu SNp v košiciach, 
v roku 1995 College of Strategic Studies and Defence 
(George C. Marshall European Center for Security 
Studies) v Garmisch-partenkirchene a v roku 1998 
jednoročné štúdium v kurze generálneho štábu 
na Národnej akadémii obrany vo Viedni. V rokoch 
1978-1993 pracoval na rôznych pozíciách na Vojen-
skom leteckom učilišti v prešove, v rokoch 1993-
1994 na Veliteľstve letectva Armády SR v trenčíne 
a od roku 1994 až do odchodu do výslužby v auguste 
2005 na Ministerstve obrany SR. patril medzi za-
kladateľov panorámy. Je zakladateľom Inštitútu ázij-
ských štúdií pri CENAA a autorom mnohých publi-
kácií a článkov s bezpečnostnou problematikou.

mgr. Filip TESaŘ
Vystudoval etnologii na Filozofické fakultě uk 
a v současné době je pracovníkem Ústavu meziná-
rodních vztahů. Od roku 1990 provádí terénní výz-
kumy etnických konfliktů na Balkáně a stal se jejich 
přímým účastníkem. Zabývá se etnickými konflikty, 
nacionalismem, společenskými dějinami, společen-
skou strukturou a národnostními a náboženskými 
menšinami.

Ľubomír ToKár, PhD. (1979)
pracuje ako asistent na katedre medzinárodných vzťa-
hov a diplomacie Fakulty politických vied a medzi-
národných vzťahov univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Venuje sa teóriám medzinárodných vzťahov 
a európskej integrácie. publikoval niekoľko prác v od-
borných časopisoch, v roku 2006 bol spoluriešiteľom 
projektu pre podkladovú štúdiu Ministerstva zahra-
ničných vecí SR. Je spoluautorom knihy o transatlan-
tických vzťahoch, vydanej pod gesciou MO SR.

JUDr. miroslav TŮma, plk. v. v. (1937) 
Je plukovníkom vo výslužbe a absolventom voj. 
spoj. učilišťa v Novom Meste n. Váhom a právnickej 
fakulty karlovej univerzity v prahe. V rámci gene-
rálneho štábu a federálneho ministerstva národnej 
obrany vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie, 
zúčastnil sa tiež dvoch misií OSN (Angola a Irak). 
po odchode do zálohy v decembri 1992 sa stal za-
mestnancom Ministerstva zahraničných vecí ČR na 
odbore bezpečnostnej politiky. V dobe nestáleho 
členstva ČR v BR OSN pôsobil v rokoch 1994-1995 
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v Stálej misii pri OSN v New Yorku. po návrate až do 
odchodu do dôchodku v r. 2001 pracoval na odbore 
OSN vo funkcii zástupcu riaditeľa. Venuje sa najmä 
problematike odzbrojovania. Je spolupracovníkom 
Ústavu mezinárodných vztahů (IIR) v prahe a Ústa-
vu strategických a obranných studií pri univerzite 
obrany v Brne.

Tomáš VaLáŠEK, m.a. (1972) 
Je riaditeľom pre zahraničnú politiku a obranu v lon-
dýnskom Centre pre európsku reformu (CER). 
predtým pracoval ako riaditeľ pre obrannú politiku 
a generálny riaditeľ (zastupujúci) na Ministerstve 
obrany SR. Bol zakladateľom a riaditeľom brusel-
ského Centra pre obranné informácie (CDI). Je 
autorom mnohých článkov v novinách a časopisoch 
ako Financial times, Wall Street Journal, Cambridge 
Review of International Affairs, NAtO Review ale-
bo World policy Journal. Napísal Willing and able? 
Eu defence in 2020 (CER, s Danielom keohaneom, 
2008),  preparing for the multipolar world: Europe-
an foreign and security policy in 2020 (CER, s Char-
lesom Grantom, 2007), European Military Space 
Capabilities (CDI, s Theresou Hitchens, 2006) 

a mnoho iných publikácií. Je editorom panorámy 
bezpečnostného prostredia, členom redakčnej rady 
Strategických štúdií, členom správnej rady Sloven-
skej atlantickej komisie a členom International In-
stitute for Strategic Studies v Londýne. Vyštudoval 
medzinárodné a bezpečnostné štúdiá na univerzite 
Georga Washingtona vo Washingtone, D.C., uSA.

PhDr. Šárka WaISoVá, Ph.D. (1978)
Študovala na Fakulte sociálnych vied karlovej uni-
verzity v prahe, Filozofickej fakulte palackého uni-
verzity v Olomouci, univerzite Marburg/Lahn v Ne-
mecku a technickej univerzite v Drážďanoch. Bola 
štipendistkou Fulbrightovej nadácie na univerzite 
Delaware v uSA. V súčasnosti pôsobí ako vedúca 
katedry politológie a medzinárodných vzťahov na 
Filozofickej fakulte Západočeskej univerzity v plzni.

Bc. martin WEISEr (1983) 
Je studentem magisterského cyklu oboru politologie 
na univerzitě karlově v praze. V současné době je na 
jednoročním studijním pobytu na Humboldt-uni-
versität zu Berlin. Ve svém výzkumu se věnuje zejmé-
na otázkám komparativní genocidy a totalitarismu.
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