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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem jaderných zbraní na vztahy Indie  

a Pákistánu v kontextu Kárgilské války. Specificky se práce psaná formou případové studie 

věnuje hledání nejlépe aplikovatelného teoretického konceptu pro vysvětlení absence užití 

jaderných zbraní v konfliktu, v kombinaci s testováním konceptu jaderného tabu. Samotná 

Kárgilská válka nabízí specifický případ otevřeného konfliktu mezi dvěma státy 

disponujícími jaderným arsenálem, ve kterém se projevuje problematika teoretických 

konceptů vybudovaných na vztahu Spojených států amerických a Sovětského svazu 

v průběhu studené války. Práce se bude věnovat jak historickému kontextu konfliktu, tedy 

od jaderných testů roku 1998 až po stabilizaci situace v okolí roku 2003, tak i vlastním 

strategickým koncepcím obou zúčastněných států, kterých bude užito jakožto empirických 

dat v komparaci s ideály jednotlivých teoretických konceptů. V závěru práce užívá získané 

poznatky k vyjasnění aplikovatelnosti jednotlivých konceptů na konflikt a fungování 

jaderného tabu v praxi.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the influence of nuclear weapons on the relation 

between India and Pakistan in the context of the Kargil War. Specifically, the thesis  

is written in form of case study dedicated to finding the best applicable theoretical concept 

to explain the absence of use of nuclear weapons in conflict, combined with testing the 

concept of nuclear taboo. The Kargil war itself offers a specific case of open conflict 

between two states possessing a nuclear arsenal showing the issue of theoretical concepts 

built on the relationship between the United States and the Soviet Union during the Cold 

War. Thesis will deal with both the historical context of the conflict, i.e. from the nuclear 

tests of 1998 to the stabilization of the situation around 2003, as well as own strategic 

conceptions of the two participating states, which will be used as empirical data  

in comparison with the ideals of individual theoretical concepts. In conclusion, the thesis 

uses the acquired knowledge to clarify the applicability of individual concepts on conflict 

and the functioning of nuclear taboo in practice. 
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1. Úvod 

Jaderné zbraně se od momentu svého zrodu ve čtyřicátých letech dostaly do velmi 

specifické roviny chápání, kdy šlo o nejobávanější zbraně, jejichž zničující moc 

nenacházela ve světě paralel. Zbrojní využití jaderného štěpení přineslo praktickou 

revoluci do zbrojení, kdy pravděpodobně nikdo z výzkumníků pracujících na projektu 

Manhattan nemohl ani ve svých nejdivočejších snech předvídat impakt jejich výtvoru  

na budoucí formování vojenské, ovšem i politické stránky světa. Již v momentu prvního 

užití jaderných zbraní koncem druhé světové války na japonská města Hirošima  

a Nagasaki začínala vyvstávat otázka obhajoby užití natolik mocné zbraně v konfliktu. 

Z morální diskuze o obhájitelnosti užití jaderných zbraní se ovšem postupem času  

se startem zbrojních závodů mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem 

zrodila teoretická diskuze rozebírající otázku markantně důležitější a to, že od sklonku 

druhé světové války nedošlo navzdory k zbrojním závodům Studené války k dalšímu užití 

nukleárních zbraní. 

 

 S průběhem Studené války a silnějším etablováním jaderných zbraní  

do akademického výzkumu mezinárodních vztahů se výzkum absence užití jaderných 

zbraní stal poměrně významným odvětvím strategických studií. Vzhledem k vlivu 

jaderných zbraní na průběh zbrojního závodu mezi supervelmocemi, kde právě schopnost 

arsenálů soupeřících supervelmocí prakticky eliminovat život na planetě mitigovala 

možnost vzájemného konfliktu, měl výzkum vlivu jaderných zbraní na svět nebývalý 

význam. V jádru se teoretická báze výzkumu po většinu času stavěla na materialistickém 

náhledu na věc, vysvětlujícím absenci konfliktů nepředstavitelnou úrovní ztrát pro obě 

strany rozbroje způsobenou právě nukleárními zbraněmi, což se také promítalo ve vojenské 

doktríně MAD (mutual assured destruction). Samotný materialistický přístup pramení 

z teorie her, jejíž fundamentální báze stojí na čistě logickém přístupu k realitě, z níž 

později čerpala realistická teorie mezinárodních vztahů, jejíž je součástí materialistická 

teorie vlivu jaderných zbraní na vztahy jednotlivých aktérů.  

 

V rámci konceptualizace onoho materialistického pojetí vzniklo takzvané jaderné 

odstrašování, které přikládalo jaderným zbraním zásadní roli v nátlakové diplomacii 

udržování statutu quo, přičemž z jaderného odstrašování vzešla řada dalších koncepcí, 

mezi něž patří jaderná výhružka, měnící diplomatický tlak s cílem změnit statut quo,  

či paradox stability a nestability popisující vzrůst minoritnějších lokálních a proxy 

konfliktů ve stínu jaderného odstrašování, které však brání jejich eskalaci. Oproti 

realistickému přístupu k absenci užití jaderných zbraní se v průběhu devadesátých let 

postavila teorie jaderného tabu, v níž je materialistická báze obavy ze škod nahrazena více 

idealistickou rovinou. Teorie jaderného tabu je zakládána na kombinaci společenského 

odporu k jaderným zbraním a historického etablování tohoto náhledu, na jehož základě  

a obecné snaze lidstva o vlastní neanihilaci se zrodila tabuizace nukleárních zbraní,  

která následně brání v jaderném užití. 

 

 Většina historie výzkumu jaderných zbraní byla stavěna především na vztahu dvou 

soupeřících supervelmocí, tedy Spojených států amerických a Sovětského svazu, ovšem 

s postupnou proliferací jaderných zbraní ve světě a koncem Studené války došlo 

k rozšíření výzkumu i dalších, pro dřívější výzkum méně významných, arsenálů. 

Specifickou pozici mezi těmito menšími arsenály mají bezpochyby ty, které se nacházejí 

v rukou aktérů indického subkontinentu, tedy Pákistánu a Indie, jejichž vzájemný vztah,  

do nějž zásadním způsobem vstupovali i další aktéři takzvaného „jaderného klubu“, přinesl 
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do výzkumu absence užití jaderných zbraní mnoho specifických faktorů, a tedy nabídl 

prostředí pro výzkum širšího kontextu absence jaderných konfliktů, neboť právě vztah 

Indie a Pákistánu byl v mnohém zásadně odlišný od vztahu Sovětského svazu a Spojených 

států amerických. Již samotná báze vzájemného vztahu obou států v kontextu jaderných 

zbraní má počínaje historií osobitá specifika. Patří mezi ně citát pákistánského prezidenta 

Zulfikara Ali Bhutta, který zní: „My Pákistánci raději budeme jíst trávu, či hladovět,  

ale docílíme získání naší vlastní jaderné zbraně… Nemáme jiné možnosti!“, který zřetelně 

poukazuje na bázi vztahu k jaderným zbraním, kdy na rozdíl od světových mocností nebyla 

práce na získávání jaderných zbraní přílišně utajována (Singh, 1998). 

 

Má bakalářská práce se bude věnovat otázce absence užití jaderných zbraní 

v konfliktech, se zaměřením na indický subkontinent a roli nukleárních zbraní v Kárgilské 

válce, mezi Indií a Pákistánem. Problematikou, jíž se práce zabývá, je tedy primárně vliv 

jaderných arsenálů obou států na jejich vzájemné vztahy. Cílem práce tedy bude určit vliv 

jaderných zbraní na region v kontextu Kárgilské války a testování konceptu jaderného tabu 

na regionálním případě, kterému v rámci akademické komunity prakticky nebyla věnována 

pozornost. K získání odpovědí na výzkumné otázky práce poslouží analýza empirických 

dat v podobě datovaných událostí v kontextu zkoumaného období, doplněná o strategické 

dokumenty a veřejné výstupy zástupců obou států. Tato analýza, která pokládá empirická 

data rozebraná optikou teoretických konceptů vysvětlujícími vliv jaderných zbraní  

na aktéry, poslouží, jakožto báze zodpovězení výzkumných otázek.  

 

V první části (kapitola 2) zaměřené na teoretický aspekt výzkumu budou 

vysvětleny základní koncepce vysvětlující neužívání jaderných zbraní v konfliktech  

a jejich vliv na bezpečnostní politiku aktérů jimi disponujících. Kapitola se věnuje historii, 

chápání, především však základním parametrům nutným k úspěšné implementaci  

na zkoumaný případ, ovšem i rizikům koncepčního vysvětlení. V rámci koncepcí však 

nebude opomenuta ani role mezinárodní komunity, která sama o sobě nepatří mezi 

koncepce jaderného odstrašení, ovšem jejíž roli není možno v Kárgilské válce opomenout. 

V rámci třetí kapitoly dojde k popsání historického výčtu událostí ve výše zmíněném 

kontextu Kárgilské války, kdy se spojí empirická data v podobě historických událostí 

s teoretickou rovinou konceptů představených v předešlé kapitole. Čtvrtá kapitola naváže 

na kapitolu třetí propojením strategických koncepcí obou států, popsaných ve vojenských 

analýzách a spojených s výroky politických představitelů zastupujících empirickou rovinu, 

opětovně s koncepty popsanými v kapitole třetí, doplňujícími teoretickou část kapitoly. 

Obě kapitoly budou vedeny částečně v deskriptivní formě textu, doplněném o pasáže 

připojující teoretickou rovinu věci. V páté kapitole, tedy poslední kapitole, dojde ke shrnutí 

poznatků práce, jejich stručného popisu a zmínky potenciálních problémů. Bude se tedy 

především jednat o problematiku nepřítomnosti empirického potvrzení absence užití 

jaderných zbraní, neboť samotné neužití je neexistující událost, jejíž definování nelze 

z empirického hlediska prakticky uskutečnit. 
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2. Představení teoretických směrů výzkumu a jejich metodologické 

uchopení 

 
Otázka širšího vysvětlení absence reálného nasazení jaderných zbraní, jakožto 

bojového prostředku v konfliktech po druhé světové válce se v akademických okruzích řeší 

prakticky již od dob prvotní aplikace pum svržených na japonská města Hirošima  

a Nagasaki v roce 1945. Ač prvotní diskuze byla vedena primárně v rámci obhájení užití 

natolik účinné zbraně, kdy mezi argumenty patřila materialistická otázka nákladnosti 

alternativy ve formě invaze japonských ostrovů, či geopolitická demonstrace síly před 

Sovětským svazem (Jenkins, 1996), došlo rozšířením jaderných kapacit, doplněným  

o plnohodnotné rozběhnutí zbrojního závodu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, 

k zásadnímu rozvoji akademického zájmu o oblast neužívání nukleárních zbraní 

ve Studenou válkou rozděleném světě.  

 

Výzkum počínající v padesátých letech byl primárně zaměřen na teorii jaderného 

odstrašení, jež je založena na realistickém pohledu, kdy je jádrem vysvětlení nepřítomnosti 

úderů nukleárními zbraněmi v konfliktech především materialistický výčet škod 

(Tannenwald 1999, s. 434), jehož zakomponování je pro aktéry konfliktu, v němž  

by k jaderné výměně mohlo dojít, nemyslitelné vzhledem k nezměrné hodnotě ztrát,  

jež by případný další krok v konfrontaci přinesl. K vysvětlení principu jaderného 

odstrašování značně kontributoval Albert Wohlstetter s jeho koncepcí odvetného úderu, 

skrze nějž byl konflikt mitigován v rámci jistoty oboustranných ztrát, které držely obě 

strany od impulzivního úderu (Wohlstetter, 1958). V roce 1967 byla širší materialistická 

teorie jaderného odstrašování doplněna o koncept jaderné výhružky, s níž přišel Thomas 

Schelling, přičemž koncept samotný pojednává o užití arsenálu drženého aktérem za cílem 

změny statutu quo, tedy skrze vlastní převahu v nukleárním arsenálu dosáhnout vlastního 

cíle skrze nátlakovou diplomacii (Schelling, 2008). 

 

 Proti čistě materialistickému vysvětlení realistické školy o neužívání nukleárních 

zbraní se s příchodem milénia postavila Nina Tannenwald s teorií vylučující čistě 

materiální vysvětlení absence užití jaderných arsenálů. Teorie jaderného tabu, v jádru 

postavená na ideovém postavení jaderných zbraní ve společnosti, kdy navzdory prvotnímu 

zařazení do dalšího stupně geneze lidské výzbroje došlo ke změně v náhledu, která 

přeměnila zbraň vyhrávající válku a šetřící životy na ničitele světů (Gizewski, 1996).  

Dle Tannenwaldové vedl akademický rozpor, spojený s obecnou negativní percepcí 

jaderných zbraní ve veřejném mínění, k normalizaci obecné tabuizace možnosti jejich 

využití (Tannenwald 1999, s. 435), jež se postupně etablovala skrze všechny úrovně 

společnosti. Přes takto etablovanou tabuizaci se tedy varianta nasazení arsenálu posunula 

do pozice neuskutečnitelného rozhodnutí, o čemž dle Tannenwaldové svědčí i přístup 

politických figur, kdy samotný název „jaderné tabu“ převzala z jejich úst. Jaderné tabu 

bylo zkoumáno jakožto koncept již před jeho osamostatněním, ovšem realističtí autoři  

jej považovali za pouhý prvek materiálních obav a nikoliv za zásadní aspekt neužívání 

nukleárních zbraní. 
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 Ač širší rozdělení dle materiální či ideové osy udává poměrně jasný přehled  

o teoretickém náhledu na vztahy aktérů disponujících jadernými zbraněmi, vychází  

ze základní teorie jaderného odstrašování řada dalších koncepcí. Jedním 

z nejvýznamnějších z těchto konceptů je paradox stability a nestability, který do značné 

míry stvrzuje absenci větších konfliktů mezi aktéry disponující jaderným arsenálem, 

ovšem vyzdvihuje i souvislost s nárůstem menších či proxy konfliktů, skrze něž dochází 

ke střetu aktérů spoutaných jaderným odstrašováním, kdy navzdory absenci širšího 

konfliktu, obávaného oběma ze stran dochází k nárůstu násilí a etablování statutu quo, 

v němž sice riziko eskalace nenasvědčuje jadernému konfliktu, ovšem ani nedochází 

k ukončení vzájemných střetů. Významným autorem koncepce paradoxu stability  

a nestability v aplikaci na Kárgilskou válku je Michael Krepon, který ve své knize  

The stability-instability paradox, misperception, and escalation control in South Asia 

z roku 2003 posuzuje vliv samotného paradoxu na situaci indického subkontinentu po 15 

letech od zisku nukleárních zbraní oběma aktéry Kárgilské války a dále rozebírá 

polarizovaný akademický náhled na politický vliv jaderných zbraní (Krepon, 2003). 

 

 S transformací bipolárního světa, na jehož modelu byla většinová teoretická  

i empirická báze jaderného odstrašování stavěna, vyvstala otázka aplikace konceptů  

do soudobého světa, v němž došlo k další proliferaci jaderných zbraní a kde vyvstala 

například otázka regionálních konfliktů s účastí aktérů disponujících nukleárními 

zbraněmi, či další aspekty širšího spektra jaderných aktérů. Řešení akademického náhledu 

na měnící se soudobý svět se všemi jeho aspekty nabízí ve své přelomové knize Complex 

deterrence: Strategy in the global age, T. V. Paul a kolektiv (Paul, 2009). Jednotlivé 

kapitoly vypovídají o širokospektrálních otázkách komplexního náhledu na jaderné 

odstrašování, přičemž kapitola Emanuela Adlera rozebírá problematiku asymetrie 

jaderných arsenálů a její efekty na fungování jaderného odstrašování (Adler, 2009), 

přičemž s příchodem nového tisíciletí se v arsenálech zkoumaných aktérů začala objevovat 

znatelná asymetrie s potenciálem vlivu na vztah obou států. Robert Jervis a Janice Stein  

se ve svých kapitolách věnují nesmírně komplexní otázce jaderných zbraní ve vztahu 

s iracionálními, nestátními či nestabilními aktéry, u nichž je aplikace čistého jaderného 

zastrašení při další proliferaci nukleárních zbraní značně problematická, což nabízí další 

spektrum výzkumu v rámci jaderného odstrašování a současných politických řešení 

potenciálu situace, v níž by základní koncept nebylo možné aplikovat (Jervis, 2009; Stein, 

2009). Ve vztahu ke Kárgilské válce je problematika racionality aktérů, manifestované 

islámskými fundamentalisty v řadách pákistánského parlamentu, kteří se ke sklonku 

konfliktu stavěli značně proti jeho deeskalování, na straně silná vzbouřenecká aktivita 

v indické části Kašmíru nabízí potenciál k eskalaci situaci bez vlivu státních aktérů. 

 

 V akademické sféře zkoumající Kárgilskou válku v kontextu vztahu jadernou 

kapacitou disponujících aktérů na indickém subkontinentu se vytvořila názorová 

dichotomie založená na otázce výsledného vlivu nukleárních zbraní na další vývoj 

vzájemných vztahů mezi aktéry. Zjednodušené rozdělení na proliferační optimisty  

a pesimisty, kdy primární otázkou, tvořící rozštěpení akademické komunity, je výsledek 

přítomnosti jaderných zbraní na indickém subkontinentu (Krepon, 2003). Proliferační 

optimisté, mezi něž patří například Devin T. Hagerty, se přiklánějí ke koncepčnímu 

pohledu jaderného odstrašování, skrze které bude postupem času vzhledem k přítomnosti  

a hrozbě jaderných zbraní ubývat vzájemných střetů, následovaných dialogem vedoucím 

k ukončení majoritních sporů mezi státy, tedy vzniku statutu quo, v němž je riziko 

konfliktu či užití nukleárních zbraní minimální (Hagerty, 1999; Krepon, 2003). 
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Proliferační pesimisté se na straně druhé spíše přiklání ke koncepci paradoxu stability  

a nestability, kdy riziko dalších lokálních střetů navzdory přítomnosti arsenálů neklesá. 

Vzhledem k nárůstu lokálních konfliktů roste i riziko nekontrolované eskalace potenciálně 

končící až jaderným úderem. Proliferační pesimisté jako Paul S. Kapur tedy v přítomnosti 

arsenálů spatřují další prvek rizikového vztahu obou zemí, který navíc přináší potenciál 

obrovských ztrát na obou stranách, zajištěných odvetným úderem (Kapur, 2007). 

2.1 Cíl a metodologie práce 

 

 Primárním metodologickým rámcem práce je případová studie zaměřená  

na Kárgilskou válku a její relevantní kontext. Pro zodpovězení výzkumných otázek  

je v práci případová studie vedena skrze kombinaci dvou způsobů využití teoretických 

konceptů, popsaných v následující kapitole, které jakožto teoretickou bázi nejprve 

komparuje s empirickými daty, načež po determinaci nejlépe aplikovatelného přístupu 

testuje centrální koncept, tedy jaderné tabu, pro jehož testování slouží již zmíněná 

empirická báze, jakožto pomyslný lakmusový papírek. Pro účely případové studie práce  

je na straně empirické využíváno v rámci datových zdrojů především množství 

strategických dokumentů, pojednávajících o konfliktu, veřejných výstupů zástupců obou 

států nebo oficiálních tiskových zpráv, v kombinaci s historickým výčtem událostí 

z relevantních historiografických děl. Z teoretického hlediska je pro studii užívána řada 

nejvýznamnějších a nejrelevantnějších konceptů zkoumajících vliv jaderných zbraní  

na vztahy jednotlivých států. 

 

Výzkum této práce se bude primárně opírat o dvojici výzkumných otázek. První 

z nich se ptá: „Který z konceptů neužití jaderných zbraní v konfliktu lze nejlépe aplikovat 

na Kárgilskou válku?“ Zde bude práce hledat skrze komparaci strategických koncepcí  

a historických událostí s teoretickými koncepty nejširší zastoupení aspektů jednotlivých 

konceptů, načež se pokusí o jejich seřazení v rámci přímé relevance pro zkoumaný 

konflikt.  Druhá výzkumná otázka zní: „Mělo navzdory poměrně krátké době k etablování 

významný vliv na aktéry jaderné tabu?“ Otázka se v jádru zaobírá testováním konceptu 

jaderného tabu v kontextu indického subkontinentu, kde doposud navzdory významu 

samotného konceptu nebyla jeho aplikace blíže zkoumána, přičemž v akademické rovině 

se Kárgilský konflikt a obecný vztah Indie a Pákistánu pod vlivem přítomnosti jejich 

jaderných arsenálů přisuzoval pouze jadernému odstrašování či paradoxu stability  

a nestability, zastoupenými v tvorbě proliferačních optimistů a pesimistů, kteří rámcově 

všichni nacházeli základnu svého výzkumu v materialistickém vysvětlení absence užití 

jaderných zbraní v konfliktech. Pro testování konceptu bude užito kombinace komparace 

empirických dat s teoretickými koncepty, užitá k zodpovězení první výzkumné otázky  

a rozboru širších aspektů jaderného tabu v rámci hledání základů nezbytné sociální báze 

konceptu, která je jeho základním aspektem jeho existence. Na základě zmíněné analýzy  

se v závěrečné kapitole shrne aplikovatelnost konceptu na zkoumanou oblast a výsledek 

avizovaného testování jaderného tabu. 

 

Celkovým cílem práce je rozšíření akademického rozboru vztahu Indie a Pákistánu 

v kontextu Kárgilské války, kde je nejen díky vnitřnímu rozporu zastánců materialistického 

přístupu stále prostor pro rozšíření chápání událostí v průběhu konfliktu. K zodpovězení 

obou otázek, postavených na absenci širšího výzkumu jaderného tabu v rámci indického 

subkontinentu, poslouží užití komparace analytického rozboru empirických dat  
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a hypotetické ideální reality teoretických konceptů. Vzájemný vztah výzkumných otázek 

napomáhá ukázkou a vysvětlením problémů aplikovatelnosti materialistických konceptů, 

z čehož práce čerpá argumentaci pro poukázání na fungování jaderného tabu, přičemž  

na rozdíl od ostatní argumentace podepírající jaderné tabu slouží zpětně i k jeho testování 

v rámci využití zmíněných empirických dat. Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky 

navíc slouží dvojice hypotéz, s jejichž potvrzením by byla role jaderného tabu v kontextu 

indického subkontinentu byla do značné míry stvrzována. 

 

 

Primární hypotéza je formulována: 

 

Nedochází k užití jaderných zbraní, navzdory situaci v níž by dle materialistického 

pohledu použity být měly. 

 

Na základě zkoumaných strategických dokumentů, v nichž je do značné míry 

popisován přístup vojenských plánovačů k probíhajícímu konfliktu, lze pravděpodobně 

vztáhnout vliv jednotlivých rozhodnutí o vedení konfliktu k podvědomé tendenci předejití 

nukleárního konfliktu. 

 

Sekundární hypotéza zní: 

 

Rozhodnutí aktérů o neužití jaderných zbraní způsobuje namísto jaderného tabu 

mezinárodní nátlak. 

 

 Vzhledem k řadě strategických dokumentů pojednávajících o významu vlivu 

mezinárodního společenství na vývoj konfliktu lze posuzovat jeho rozsah v komparaci 

s jaderným tabu. Pravděpodobně tedy je možné determinovat, který z vlivů byl pro vývoj 

konfliktu zásadnější. 
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3. Konceptualizace 

 

 

Vstup jaderných zbraní do mezinárodních vztahů již v prvních momentech 

zapůsobil na vnímání politické sféry konfliktu více než revolučně. V období těsně  

před prvním užitím jaderných zbraní na konci druhé světové války proti japonským 

městům Hirošima a Nagasaki bylo majoritní vnímání jaderných zbraní nezasaženo 

chápáním jejich nesmírné destruktivní moci, nýbrž bylo spatřováno pouze jakožto další 

moderní prvek armádního vybavení, který je navýšením síly dosavadně dostupných 

úderných prostředků (Tannenwald, 2005), z čehož pramenil minimální výskyt pochyb nad 

správností rozhodnutí o nasazení zbraní do boje (Takaki, 1995). S evaluací reálných efektů 

jaderných zbraní na vývoj mezinárodního společenství se však okamžitě po konci druhé 

světové války začal řadami veřejnosti šířit poměrně razantní odpor k jaderným zbraním, 

jehož existence působila do jisté míry až ironicky při srovnání s veřejným míněním 

v průběhu války, kdy docházelo k rozsáhlým strategickým náletům, jejichž civilní oběti 

mnohonásobně překračovaly zničující efekty jaderných zbraní a jejichž psychický úder  

na populaci protivníka byl veřejností skrze normalizaci těchto úderů prakticky absolutně 

tolerován (Kramer, 2013).  

 

 

S implementací jaderných zbraní do arzenálů se v rámci mezinárodních vztahů 

vedle veřejného mínění také rodila akademická rovina chápání těchto zničujících 

prostředků, kde v neobyčejně blízké rovině zkoumání fungoval přesah výzkumníků z řad 

armády a výzkumníků pocházejících z univerzit světa. V této dichotomii výzkumných 

prostředí došlo k podání zásadní otázky, proč, či za jakých podmínek nedochází k aplikaci 

existujících jaderných zbraní, jejichž získání se stalo cílem dalších mezinárodních aktérů, 

jejichž vzájemné vztahy do jisté míry naznačovaly potenciálu pro další reálné využití 

kapacit jaderných zbraní. V rámci dichotomie výzkumů mezi armádními a akademickými 

výzkumníky stála ambice zodpovězení otázky neužití jaderných zbraní,  

však z empirického hlediska si byly obě strany výzkumu naprosto rovné, k dnešnímu stavu 

literatury, kde jasně převládá akademické zastoupení, značně nahrávala jednoznačná 

teoretičnost výzkumného pole, s níž dokázala, především díky historii teoretického 

přístupu, mnohem lépe pracovat akademická strana výzkumu, která díky tomuto 

předpokladu dokázala stvořit majoritu dnes uznávaných konceptů chápání jaderného 

neužití (Ludvík 2016, s. 5-6).   

 

 

K úspěšnému zodpovězení otázek a stvrzení hypotéz je pro práci poměrně zásadní 

teoretická báze výzkumu, jejíž formování má zásadní vliv na úspěšnost případové studie. 

Všechny zmíněné koncepce jsou odvozovány od základních teoretických proudů,  

přičemž jaderné odstrašování, jaderná výhružka, paradox stability a nestability, komplexní 

odstrašování a konvenční odstrašování reprezentují materialistický pohled na jaderné 

zbraně, kdy s výjimkou konvenčního odstrašování, které zkoumá škody způsobené 

konvenční válkou, primárně stojí na realistickém kalkulu škod, skrze nějž aktéři preferují 

vyhnutí se konfliktu vzhledem k předpokládaným škodám. Na straně druhé stojí ideová 

teoretická báze jaderného tabu, které není stavěno na materiálních škodách, nýbrž  

na společenském podvědomém odporu k jaderným zbraním, které vzhledem k etablování 

ve společnosti ovlivňuje rozhodnutí aktérů o přístupu k jaderným zbraním.  

Volba zmíněných konceptů byla postavena především na relevanci pro jejich význam,  
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jakožto fundamentálních konceptů pro materialistický teoretický směr, příčinou volby 

vybraných konceptů je také jejich relevance pro zkoumaný konflikt, neboť všechny 

zmíněné koncepty jsou členy akademické komunity přisuzovány, jakožto vysvětlení dění  

v průběhu Kárgilské války. V kapitole je zmíněn i mezinárodní tlak, který sice nepatří mezi 

koncepty, ovšem jeho zmínka, jakožto empirického faktoru byla pro fungování analýzy 

nezbytná. 

 

3.1 Jaderné odstrašování 

 

 Jednou z prvních a bezpochyby též základních teorií vysvětlujících příčiny 

neužívání jaderných zbraní v konfliktech následujících po druhé světové válce je teorie 

jaderného odstrašování, založená na principech odstrašení konvenčního,  

tedy primordiálnímu náhledu stratégů na jejich šance v potenciálním konfliktu, kde hrála 

primární roli síla armád jednotlivých aktérů, ovšem s nástupem jaderných zbraní vyvstala 

potřeba koncept odstrašování modifikovat. Primárním základem této teorie je především 

realistický kalkul potenciálního konfliktu v rámci oboustranných škod a pragmatický 

přístup k hrozbám, kdy lze v případě konfliktu zasáhnout protivníka zbraní, jejíž účinnost 

nenachází v konvenčních arzenálech paralely. Jaderné odstrašování se však s rozšířením 

jaderných kapacit mezi více mezinárodních aktérů muselo obohatit o další rozřešení,  

kdy nešlo o pouhé zastrašení protivníka, který nedisponoval stejně mocnou zbraní jako stát 

manifestující jaderné odstrašování do mezinárodního prostředí, nýbrž byl vlastníkem 

vlastního jaderného arzenálu. Nejčastější manifestací jaderného odstrašování bezpochyby 

je konstantní udržování statutu quo skrze hrozbu jaderného úderu v případě narušení 

ustálené situace, kde nastává praktický mír, v němž se hrozba nukleárních zbraní prakticky 

eliminuje díky konstantní možnosti jaderného úderu podmíněného narušením statutu quo, 

k němuž vzhledem k riziku nedochází, což navzdory nekončící hrozbě znamená praktickou 

eliminaci rizika konfliktu. 

 

 

Řešení pozice dvou jaderných aktérů na pokraji eskalace nabízí koncepce 

druhotného, či odvetného úderu, která popisuje kapacitu aktéra k odvetnému úderu  

na agresora navzdory proběhnuvšímu prvnímu útoku, který však tuto kapacitu nebyl 

schopen plně vyřadit (Wohlstetter, 1958). Odvetný úder se stal jakousi pojistkou proti 

možné agresi v mezinárodním prostředí, neboť do prosté kalkulace škod ze střetu 

s protivníkem přidával možnost nevyčíslitelných ztrát vlivem jaderných zbraní, u nichž  

je možnost odvety postavena na diversifikaci jednotlivých prvků se schopností  

jaderného arsenálu, tvořící takzvanou jadernou triádu. V rámci samotného odvetného úderu 

je ve vztahu ke kýžené diversifikace platforem důležité pochopit význam jednotlivých 

prvků jaderné triády pro reálnou uskutečnitelnost odvetného jaderného úderu. Samotná 

jaderná triáda jakožto koncept pojednává o nejednotném, mobilním či případně skrytém 

rozmístění všech platforem schopných doručení okamžitého jaderného úderu na protivníky 

v daný čas.  
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Za primordiální prvek jaderné triády se považuje již od dob prvního užití jaderných 

zbraní v druhé světové válce dálkový bombardovací letoun, schopný nést gravitací 

vedenou jadernou pumu, či raketu s nosnou kapacitou jaderné hlavice (Lowther, 2010). 

Přesto, že ve srovnání se zbylými dvěma prvky takzvané triády je nepochybně nejméně 

odolný vůči soudobé obraně případného cíle, zůstává především díky vnitřnímu 

transformování z nosiče gravitací vedených bomb na rakety, které umožňují aplikaci  

při nepřímém kontaktu s cílovou oblastí, oproti bombám, jejichž nutnost shozu nad cílem 

zvyšovala šanci na úspěch obránců. 

 

 Druhým prvkem, který chronologicky navazoval na strategické bombardéry,  

je mezikontinentální balistická střela, či jakákoliv raketa odpálena z pozemní platformy, 

schopná doručit jednu, nebo více jaderných hlavic na definovanou vzdálenost (Forsberg, 

1987), jejíž zásadní výhodou je v případě mezikontinentální balistické střely prakticky 

globální dosah. Problematickým aspektem je však pružnost tohoto arzenálu,  

neboť v případě Spojených států je nákladnost provozu statických raketových sil a jejich 

zranitelnost pro užití k odvetnému úderu považována některými experty za neefektivní 

prvek triády, o jehož osudu lze v dnešní době polemizovat ( Lowther, 2010). Na druhé 

straně však stojí koncepce ruských jaderných sil, která využívá jak statických,  

tak mobilních pozemních platforem (Bukharin 2004, s. 27-33).  

 

Třetím, tedy finálním, prvkem triády je raketa schopná nesení jaderné hlavice 

umístěná na palubě ponorky, která slouží jakožto perfektní skrytá a mobilní platforma 

k doručení jaderného úderu (Clarke 2004, s. 50-52), která navíc disponuje obrovským 

dosahem, jenž doplňuje funkční autonomie umožňující nasazení bez potřeby logistického 

spojení se zdroji vlastníka. Díky množství benefitů a jediné problematice v podobě ceny  

je například pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska v současné době 

jedinou platformou pro nasazení jejích jaderných kapacit (Clarke 2004, s. 49). 

3.2 Jaderná výhružka 

Z primárního hlediska je jaderné odstrašování snahou aktéra o zachování statutu 

quo pomocí výhružky ve formě jaderné hrozby, ovšem díky jaderné hrozbě vyvstává  

i potenciální prvek jaderné výhružky, skrze níž jde o proměnu statutu quo, pomocí 

nátlakového užití nukleárních zbraní v diplomatické sféře vzájemných vztahů,  

kde teoreticky lze s jadernou výhružkou přinutit aktéra bez jaderných zbraní,  

či s asymetrickým arsenálem k poslušnosti (Schelling, 2008). Přesto, že jádro obou variant 

je téměř identické, lze s poměrnou jistotou na jadernou výhružku hledět, jakožto 

nesnadněji realizovatelný prvek jaderné hrozby. Problematika efektivnosti jaderných 

zbraní ve formě výhružného prvku diplomacie je paradoxním fenoménem, jehož vysvětlení 

lze hledat v problematice možného vyeskalování situace, kdy je z mezinárodního hlediska 

jaderný úder ve formě výhružné agrese prakticky nemožný (Sechser, 2013). V empirické 

rovině se výzkum jaderných výhružek pohybuje na rozmezí vzájemně se zpochybňujících 

výzkumů, kdy reálná efektivita výhružky zůstává spornou otázkou výzkumu vlivu 

jaderných zbraní na mezinárodní prostředí. Rámcově je problematika jaderné výhružky  

při aplikaci na indický subkontinent poměrně komplexní díky praktické vnější jaderné 

paritě mezi oběma soupeřícími státy, v případě jaderné výhružky by tedy došlo 

k zpochybnění jaderného odstrašování v regionu, které samo o sobě umožňuje reálnou 

efektivitu jaderné výhružky v momentě asymetrie arsenálů, či jednostranného výskytu 

jaderných zbraní (Sechser 2013, s. 175). 
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3.3 Komplexní odstrašování 

 

 Společně s koncem Studené války a úpadku bipolárního rozdělení světa se poměrně 

náhle výrazně proměnila atmosféra mezinárodních vztahů, jejíž promítnutí bylo možné 

sledovat v nesčetně oblastech, mezi něž pochopitelně patřilo i vnímání jaderných arzenálů 

jednotlivých aktérů mezinárodní scény. Valná většina konceptů z období Studené války 

nahlížela s jasnou prioritou na vztah mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, přičemž 

význam dalších jaderných aktéru byl do značné míry zastiňován významem dvou hlavních 

aktérů.  Při tak výrazné změně celkového uspořádání mezinárodních vztahů se tedy 

zaměření výzkumu rozšířilo i na ony podceňované menší arzenály, jejichž význam 

v multipolárním světě nabíral na významu (Harvey, 1994). Poměrně zásadní roli v novém 

výzkumu získala jaderná asymetrie, jejíž význam při zkoumání vztahů aktérů 

multipolárního světa není třeba zveličovat. Celková koncepce jaderné asymetrie stojí  

na sledování vztahu dvou aktérů, kdy při komparativním srovnání vychází jeden 

z arsenálů, jakožto znatelně silnější a druhý poměrně slabší, což má zajisté vztah na sílu 

jejich vzájemného odstrašení. Vyvstává ovšem problematika otázky odvetného úderu,  

kdy samotný realistický kalkul stojí na pomezí nemožnosti zničit onen slabší jaderný 

arsenál v průběhu prvního úderu, především proto, že jaderné zbraně jsou poměrně 

kompaktní a snadno transportovatelné. Nelze tedy počítat s jednostranným odstrašením, 

ovšem nepoměr jaderný sil stále poukazuje na disproporční ztráty z případné eskalace 

konfliktu (Adler, 2009). 

 

 V praktickém konfliktu s kolektivním odstrašováním se v konceptu komplexního 

odstrašování staví existence nestátních, či iracionálních aktérů na mezinárodním poli,  

pro něž by získání jaderného arsenálu nebylo nemožné a jejichž interakce s dosavadním 

systémem nemohou prokazatelně poukazovat ani k jednomu z historických konceptů. 

V rámci zmíněných iregulérních aktérů není možné spoléhat na odstrašení, či předpoklad 

správného kalkulu na základě sebezáchovného pudu, neboť se jedná o aktéry, jejichž 

jednání je empiricky poměrně často iracionální, či zkratkovité. Za optimální příklad  

lze považovat Severní Koreu, u níž nelze s jistotou vyloučit zkratkovité užití arzenálu 

v momentě panické obavy z pádu režimu, kdy neexistence brzdných systémů v případě 

totalitního režimu umožňuje jadernou proliferaci nehodou či misinterpretací situace  

(Jervis 2009, 133-134). Na druhé straně této problematiky stojí teroristické skupiny,  

jejichž chování nelze považovat za jiné než zkratkovité, přičemž navíc ve vztahu k těmto 

skupinám nelze počítat s efektem odstrašení především díky celkovému ideovému základu 

terorismu a nemožnosti odvetného úderu vůči nestátnímu aktéru (Stein, 2009). 

 

3.4 Paradox stability a nestability 

 

 Ač jaderné odstrašování z historického hlediska lze potvrdit v rámci neexistence 

jaderných úderů mezi aktéry, kteří kapacitou k úderu disponovali, nepřítomnost dalších 

forem konfliktu lze bezpochyby vyloučit.  Již krátce po uvedení jaderných zbraní do služby 

v jaderném arzenálu Spojených států došlo k výjimečné situaci v rámci jaderného 

odstrašování, kdy se jednotky Čínské lidové republiky připojily do Korejské války v roce 

1950 (Stewart, 1995), v momentě intervence došlo ke střetu s americkou armádou 

vyúsťujícím v útok aktéra bez jaderných kapacit na aktéra kapacity mající, tedy pravý opak 

očekávaného odstrašení přítomností jaderného arzenálu. V období studené války, kdy proti 



 

 

12 

sobě stály jaderné arzenály Sovětského svazu a Spojených států, k jejichž rozsahu 

neexistují paralely, probíhalo mezi oběma aktéry množství proxy konfliktů, jichž se obě 

strany nepřímo účastnily a tedy i stály v boji proti sobě (Krepon 2003, s. 262). Přesto,  

že k přímé konfrontaci mezi oběma aktéry nikdy nedošlo, celé období Studené války  

je protkáno proxy konflikty, kterých s rozvojem jaderných arzenálů obou stran neubývalo. 

  

K podobné situaci došlo i v případě konfliktu Indie a Pákistánu, kdy se i přes reálný 

výskyt jaderných kapacit omezené pohraniční konflikty nezmizely. Paradox stability  

a nestability tedy upozorňuje na nárůst omezených, pohraničních, konfliktů, či proxy 

válek, v nichž se oba aktéři jistou formou střetávají, navzdory neexistenci reálného 

otevřeného konfliktu. Jádrem paradoxu stability a nestability tedy je úsudek, v němž  

dle empirických dat lze sledovat celkový příbytek násilí v mezinárodní sféře, navzdory 

přítomnosti jaderných zbraní. Nárůst menších rozbrojů je z primárního dílu způsoben 

zamezením větších konfliktů, u nichž by riziko eskalace nastalé situace bylo přílišným 

riskem v koexistenci s jaderným arsenálem, jakožto finálním krokem eskalace  

(Krepon, 2003). Paradoxně tedy v absenci větších konfliktů přibývá střetů menších,  

které s větší četností kompenzují nezmizelou agresi a konfliktnost mezinárodních aktérů. 

 

3.5 Konvenční odstrašení 

 

  Historickým základem jakékoliv odstrašovací koncepce je idea odstrašení 

konvenčního, jejíž prvotní chápání lze vidět již v prvopočátcích historie s absencí útoku 

aktérů disponujících slabší armádou na aktéry silnější, jejichž vojenská moc byla schopna 

odstrašit potenciálního agresora od útoku (Huntington, 1983). Na základě prostého 

odstrašení oponenta početnější armádou stála majoritní část prevence konfliktů v období 

předcházejícím implementaci jaderných zbraní, ovšem s vstupem tohoto nového prvku 

války nastala situace, v níž Spojené státy pochopily ekonomický charakter využití 

jaderných zbraní, jakožto kompenzace za masivní konvenční armádu schopnou odstrašovat 

potenciálního agresora ve formě východního bloku (Gizewski 1996, s. 399-402).  

V současné době je však konvenční odstrašení spíše stavěno na možnosti zničení platforem 

pro užití jaderných zbraní pomocí konvenčních prostředků, tedy vzdušných úderů  

na raketová sila, či podobně, ovšem zůstává i otázka čistě konvenčního konfliktu,  

neboť v případě střetu není nikdy plně zaručená jistota eskalace až k užití jaderných zbraní, 

přičemž v případě nejaderných aktérů útočících na aktéry disponující jadernými kapacitami 

se skrze morální problematiku aplikace jaderných zbraní na aktéra, který jimi nedisponuje 

možnost eskalace k jadernému úderu minimalizuje (Tannenwald, 1999), přičemž je tedy 

stále potřebné mít možnost konvenčního odstrašení v případech, kdy agresor jadernými 

zbraněmi nedisponuje, či existuje značný nepoměr ve velikosti arzenálu agresora vůči 

arsenálu odstrašujícího obránce (Gerson, 2009), jehož kompenzace za ceny vyšší 

ekonomické nákladnosti je v rámci konvenčního zbrojení do jisté míry možná. 
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3.6 Jaderné tabu  

 

 Oproti značně binárnímu chápání vztahů v koncepci jaderného odstrašování, 

vnímaného pouze v rovině rozlišující státy na vlastníky jaderného arzenálu a státy bez něj, 

kde státy s arzenálem disponují odstrašením států bez jaderných kapacit, ovšem  

i vzájemnému odstrašení států disponujících touto kapacitou v rámci odvetného úderu,  

se staví komplexní koncept jaderného tabu, jehož chápání se staví mnohem více  

do postavení aktérů rozhodujících o fungování jaderného arzenálu. Porozumění jaderným 

zbraním, jakožto něčeho nezapadajícího do běžného schéma chápání zbraní společností  

a tedy zaručeného prvku příčin jejich neužití, je stvrzováno významnými analytiky  

a teoretiky odstrašování, mezi něž patří George Quester, Thomas Schelling, či Bruce 

Russett (Tannenwald 1999, s. 433-434).   

 

Z čistě historického hlediska je jediné vysvětlení přetrvávání jaderného neužití 

v mezinárodní sféře teoretiky jaderného odstrašování podáváno ve formě neustávajícího 

strachu ze zničující odplaty ve formě odvetného úderu, či prostého kalkulu škod utrpěných 

oběma ze stran potenciálního jaderného konfliktu, ovšem vysvětlení tohoto typu popírá 

veškerý lidský faktor v rámci rozhodování o užití jaderného arzenálu, kdy prosté kalkulace 

srovnávaných škod nelze považovat za prvek, jenž by byl pro chápání aktérů nejzásadnější. 

Stejné pravidlo lidskosti lze aplikovat i na problematiku neexistence jakékoliv normativní 

formy omezení užití jaderných zbraní. Je tedy v rámci všech mezinárodních společenství 

perfektně legální užít jadernou zbraň (Tannenwald 1999, s. 434), přesto zůstává pouhé 

zvažování jaderného úderu extrémně neobvyklým fenoménem. Otázce hrozby z odplaty  

se staví případy, při nichž straně konfliktu disponující jaderným arzenálem nehrozilo žádné 

riziko odvetného úderu, neboť druhá strana konfliktu nedisponovala jadernými kapacitami, 

ani spojenci schopnými poskytnout kýžené kapacity, tedy například Sovětsko-afgánský 

konflikt, či válka USA proti Iráku v operaci Pouštní bouře. 

 

 Vnitřní chápání jaderných zbraní, jakožto něčeho, co mezinárodní komunita přímo 

nezakazuje, ovšem v rámci morálního a osobního porozumění silně zavrhuje, dostává 

koncept jaderného tabu značné stvrzující faktory, jakožto i vlastní pojmenování  

dle vyjádření mnohých členů rozhodovacího aparátu aktérů disponujících jaderným 

arsenálem o tomto normativním fenoménu (Tannenwald 1999, s. 438). Lze tedy tabu 

samotné chápat, jakožto veřejně velmi jasnou formu vysvětlení a porovnat s dalšími 

základními oporami lidského vnímání světa v rámci přirozených omezení uvalených  

na sebe samého, jejichž existenci z psychologického hlediska není možno popřít a jejichž 

význam pro tvorbu soudobé společnosti zůstává poměrně zásadní, neboť právě tabuizace 

posloužila jakožto základ reálné koncepce práva (Chase, 2005). 

 

3.7 Mezinárodní nátlak 

 

 Dalo by se říci, že mezinárodní tlak je možné spojovat s kolektivním 

odstrašováním, kdy se vylučuje pouhý náhled na vztah dvou aktérů přidáním reálné roviny 

mezinárodního prostředí, v němž tito zkoumání aktéři vystupují. V případě kolektivního 

odstrašování je však základem odstrašení od konfliktu pouhé rozšíření realistické kalkulace 

o arsenály spojenců ohroženého aktéra (Morgan, 2009), v případě mezinárodního tlaku 

však nejde o vliv aktérů zapojených do konfliktu přímo, či skrze spojenectví, jakožto  
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spíše o aktéry, jimž eskalace konfliktu může způsobit vedlejšími efekty škody,  

popřípadě existuje v rámci mezinárodních organizací obava z možného rozšíření konfliktu 

mimo původní aktéry a teoretická možnost eskalace lokálního konfliktu až na globální 

úroveň, v níž lze sledovat obecné obavy z jakéhokoliv nasazení jaderných zbraní,  

skrze nějž by se tato možnost mohla dále etablovat. 

 

 Za poměrně zásadní součást mezinárodního vlivu na proliferaci jaderných zbraní  

je obava z nekontrolovaného šíření v souladu s prvky konceptu komplexního odstrašování,  

kdy se mezinárodní prostředí otevřeně staví proti jakékoliv možnosti rozšíření řad 

vlastníků jaderných zbraní a možnosti jejich zisku nebezpečnými nestátními,  

tedy teroristickými, či kriminálními organizacemi (Epstein, 1976), neboť v jejich případě 

je možnost zastrašení prakticky eliminována. Za zásadní prvek mezinárodního nátlaku  

lze zmínit i úzkou spojitost s konceptem jaderného tabu. Neboť v primární formě  

je mezinárodní společenství vedeno k tlaku proti proliferaci a užití jaderných  

zbraní především na základě společenské tabuizace těchto prostředků války, přičemž  

ona tabuizace ovlivňuje podvědomým způsobem nejen veřejné mínění, na něž jednotliví 

členové mezinárodní komunity nahlíží, ovšem i psychiku samotných vrcholových 

účastníků mezinárodní politiky a to většinově ve stejné míře (Tannenwald, 2005),  

jako běžné členy společnosti. Nelze tedy považovat mezinárodní nátlak, jakožto pouhou 

platformu určenou k prevenci případných škod způsobených jaderným konfliktem  

na neúčastnících se aktérech, nýbrž o komplexní vliv několika faktorů,  

z nichž se za primární motivaci k vniku onoho nátlaku na eskalující, či proliferující aktéry 

považuje jaderné tabu. 
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4 Historický průběh ve vztahu ke konceptualizaci 

 

Indický subkontinent se po většinu své novodobé historie potýkal s konfliktem,  

za jehož kořeny lze s poměrně velkou jistotou spatřovat koloniální dědictví regionu,  

jehož zásadním prvkem bylo vedení hranic na základě koloniálního, ovšem nikoliv 

historického hlediska. Konfliktnost způsobenou nepřirozeností hranic lze nacházet  

ve většině bývalých kolonií, především v Africe, čímž lze empiricky vysvětlit  

i problematiku indického subkontinentu. Je nepochybně důležité zmínit i etnický  

a náboženský rozměr nekončící antagonie mezi Indií a Pákistánem, ovšem vzhledem 

k společné historii vzájemného válčení jde o pouhé další faktory nahrávající ke konfliktu. 

Jádro vzájemných rozporů mezi dvěma zmíněnými státy tvoří zejména rozpor o nadvládu 

nad kašmírským, siachenským a punjabským regionem a nejasnost hranic v několika 

dalších oblastech, která se projevila již v období dekolonizace, v němž byly současné 

hranice zasazeny. Mezi Indií a Pákistánem primárně z těchto příčin proběhly tři velké 

konflikty a jeden menší ve formě Kárgilské války, kde již roli hrál jaderný potenciál obou 

zemí. 

 

4.1 Historický kontext jaderného zbrojení 

 

 Po roce 1974, v němž proběhl první indický test jaderné zbraně, byl díky 

mezinárodnímu nátlaku ve formě sankcí indický jaderný program silně omezen a prakticky 

pouze udržován ve formálním stavu. Změna ovšem přišla se zjištěním, že sousední 

Pákistán úspěšně vedl a financoval svůj vlastní jaderný program v tajnosti (Ahmed, 1999). 

Zjištění, že ztráta Indie v tomto Pákistánem často kritizovaném zbrojním závodě, jemuž  

se snažil zabránit řadou bilaterálních dohod, na něž Indie nepřistoupila (ACA, 2018),  

je pro národní zájmy riskantní, což vedlo k nástupu razantnější podpory rozvoje jaderného 

arsenálu.  Onen rozvoj jaderných kapacit spojený s nekončícími konflikty v rámci 

kašmírského regionu vedlo již v roce 1990 k jedné z nejzásadnějších krizí v rámci 

subkontinentu, která se stala také prvním s faktorem jaderných zbraní v rukou obou stran. 

 

V jádru šlo o snahu Indie potlačit vzbouřenecké násilí v rámci kašmírského regionu 

hrozbou války s Pákistánem, který prokazatelně podporoval tyto vzbouřence možností 

operování v krytu vlastního území, což nepochybně umožnovalo vzbouřencům vzdorovat 

síle indické armády. V rámci této hrozby však Pákistán dal jasně najevo, že pro zachování 

vlastní integrity je otevřen všem možnostem užití svých kapacit v případném konfliktu. 

Paradoxem zůstává, že v průběhu této krize se region přiblížil k jadernému konfliktu 

pravděpodobně blíže, než v průběhu následné Kárgilské války, neboť krize roku 1990 bývá 

přirovnávána k vážnější verzi Karibské krize roku 1962 (Hagerty, 1995), přičemž úroveň 

eskalace v přípravě na konflikt obou zemí byla v rámci Pákistánu přisuzována plné 

mobilizaci obrněných sborů a přípravě letky upravených letounů typu F-16 k doručení 

jaderných zbraní na území Indie v rámci strategického úderu (Perkovich 1993, s. 85). 
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4.2 Rok 1998 

 

 Ač samotný Kárgilský konflikt proběhl až v roce 1999, pro pochopení regionálních 

specifik ve vztahu ke konceptům zohledňujícím jaderné zbraně v mezinárodních vztazích 

je důležité vidět i lehce rozšířenou historickou periodu počínající rokem 1998, v němž  

se mnoho prvků Kárgilské krize zrodilo. Navzdory prakticky globální adopci Smlouvy  

o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), která měla finálně zamezit další jaderné 

proliferaci v roce 1996, došlo k naprosté ignoraci ze strany Indie, která svůj záporný postoj  

ke smlouvě zapečetila 11. května 1998 (Norris 1998, s. 65-68) uskutečněním vlastních 

podzemních testů jaderných zbraní, jež byly globálně odsuzovány, a došlo k okamžitému 

uvalení sankcí. Následně 28. a 30. května však došlo k reakci ze strany Pákistánu, který  

ač podporujíc smlouvu, nepatřil mezi signatáře, uskutečnil své vlastní testy, na něž svět 

reagoval s prakticky identickým odporem. Například ve formě citátu prezidenta Spojených 

států Billa Clintona „Dva záporné činy dohromady netvoří jeden kladný“, následovaným 

sankcemi (Wallace 1998, s. 386-387). V případě obou státu byl přístup k jadernému 

testování naprostým opakem historické zkušenosti, kdy byly testy nejen přísně utajovány 

v přípravě a průběhu, nýbrž i v následcích, ovšem v roce 1998 oba státy pořádaly tiskové 

konference s vědci pokojně sdělujícími úspěchy uplynulých testů (Singh, 1998). Oba testy 

spojovalo užití podzemních šachet a predominantní snaha o utajení, díky němuž nebyl  

ani jeden z testů předpovězen navzdory satelitnímu snímání oblastí a dalším informačním 

strategiím implementovaným především ze strany Spojených států. 

 

 V rámci aplikace konceptů se situace roku 1998 jasně vyvíjí dle realistického 

modelu jaderného odstrašování, kde dochází k nastolení parity jaderných kapacit 

konkurujících aktérů, čímž se zajišťuje mír v regionu postavený na vzájemné jistotě 

zastrašení protivníka vlastním jaderným arsenálem, tedy testy v podstatě fungovaly jakožto 

demonstrace jaderných kapacit zajišťující míru jistoty zastrašení na základě znalosti 

kapacit aktéra agresorem (Singh, 1998). V druhé řadě se však skrze mezinárodní nátlak, 

jehož jasná tendence obrany proti další proliferaci jaderných zbraní, ustanovením sankcí  

a diplomatickým odsouzením obou testů, které se již nikdy v budoucnu neopakovaly, 

manifestovala obava z možnosti jaderného konfliktu. Nátlak mezinárodního společenství, 

dohromady se zavrhujícími reakcemi v diplomatických kruzích však také poukazuje  

na vliv tabuizace jaderných zbraní, neboť proliferace jaderných zbraní do regionu  

byla oslavována pouze částí akademiků, z nichž navíc většina pocházela z jedné ze zemí 

implementujících jaderný arsenál (Tannenwald, 1999). 
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4.3 Rok 1999 

 

4.3.1 Leden až květen 

 

 S příchodem zimy na konci roku 1998 došlo jednotkami indické armády,  

jako obvykle k opuštění předsunutých armádních pozic v okolí kontrolní linie oddělující 

území Indie a Pákistánu v Kašmíru (LOC). Pákistánské síly však toto nepsané pravidlo 

počátkem roku 1999 zneužily a namísto stažení obsadily řadu opuštěných předsunutých 

pozic na indické straně linie (Qadir, 2002). Překročení hranic a praktická okupace 

indického území neregulérními i regulérními pákistánskými jednotkami paradoxně 

probíhala v době, kdy indický premiér Atal Bihari Vajpayee oficiálně navštívil Pákistán 

v rámci zlepšení vzájemných vztahů po jaderných testech předešlého roku, které zanechaly 

nejednu jizvu na důvěře obou států. Díky náročnosti terénu a ročnímu období, v němž 

došlo k vstupu pákistánských jednotek na území Indie, nebyla přítomnost Pákistánců 

známa do začátku května, kdy došlo k prvním hlášení o jejich výskytu místními pastevci, 

což ovšem již bylo v době, kdy pákistánské jednotky disponovaly opevněním  

a zaminováním nově získaných pozic na indické straně linie kontroly, kdy dokonce mnoho 

z těchto pozic bylo ve vizuálním kontaktu s ústředními dopravními tepnami regionu.  

 

Situaci v tomto období, především díky využití důvěrného vztahu indických sil 

k moci jaderného odstrašení došlo k popření statutu quo a narušení indického území,  

což nejlépe vystihuje koncept paradoxu stability a nestability, dle nějž se navzdory jaderné 

hrozbě, udávající odstrašení obou aktérů od extenzivnějšího konfliktu pod pohrůžkou 

eskalace k jaderné výměně, vytvořil prostor pro menší pohraniční konflikt, v němž útočící 

strana spoléhá na neeskalaci ze strany obránce směrem k užití vlastních plných kapacit, 

díky morální problematice užití jaderných zbraní při lokálním střetu, jejíž existence  

je opětovně spojena s tabuizací jaderných zbraní. Navzdory poměrně krátkému charakteru 

tohoto období lze svázat konceptualizovanou přítomnost násilí navzdory vzájemné jaderné 

hrozbě s dlouhodobým výskytem Pákistánem podporovaných vzbouřeneckých skupin 

v regionu, či časté dělostřelecké palbě v okolí linie kontroly (Anand 1999, s. 1053).  

Takto širokospektrální násilí mezi dvěma jadernými aktéry napovídá k stvrzení konceptu,  

kdy v období před květnem 1999, došlo k pouhému zesílení již dříve pozorovaných 

faktorů. Problematiku paradoxu stability a nestability blíže rozvádí Michael Krepon  

ve svém článku, kde poukazuje na koncepční prvky paradoxu v chování pákistánské 

armády ve vztahu k zastrašení jejich indickými protějšky vzhledem k celkovému kontextu 

vzájemných konfliktů a Kárgilské války (Krepon, 2003). 
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4.3.2 Květen 

 

 Dne 3. května došlo k hlášení kašmírských pastevců indickým autoritám,  

které upozorňovalo na zvýšenou aktivitu povstaleckých sil, která byla v minulosti poměrně 

menší (Acosta 2007, s. 397-399), v reakci tedy došlo až 5. května k pouhému vyslání 

běžné armádní hlídky k zjištění reálné situace v hlášeném sektoru. Hlídka se nevrátila, 

načež čtyři dny poté došlo k prvnímu masivnímu úderu pákistánského dělostřelectva  

na indické pozice v Kárgilu, přičemž den poté došlo k hlubšímu pochopení rozsahu 

pákistánské infiltrace na indické území. Do půlky května z indické strany nedošlo k silnější 

reakci, neboť kombinace šoku, náročného terénu a nedostatku připravených jednotek  

měla značně zpomalující vliv na rychlost mobilizace (Anand 1999, s. 1054-1056). 

S postupem času došlo k přísunu dalších jednotek, mezi něž patřily na horské podmínky 

aklimatizované prapory z Siachenské oblasti a prvotnímu řádnému postupu do boje proti 

pákistánským jednotkám, k čemuž se 26. května připojilo i indické letectvo,  

jemuž vysokohorské podmínky ztěžovaly operační schopnosti mnohonásobně více,  

než pěchotě, ovšem nevzdorovala žádnému odporu ze strany pákistánského letectva,  

nýbrž pouze menšímu množství protileteckých zbraní, které si ovšem vyžádaly oběti z řad 

indických pilotů. 

 

Konceptuálně se květnové období konfliktu prakticky neposunulo oproti předešlým 

částem roku, neboť v mezinárodním měřítku neexistoval průkazný důkaz o reálnosti invaze 

pákistánské armády, především díky historii aktivity vzbouřeneckých skupin v regionu,  

kde navíc často docházelo k dělostřelecké palbě obou stran, jejíž existence nebyla 

spojována s reálným konfliktem, nýbrž spíše jako aspekt současného politického vztahu 

obou zemí (Anand 1999, s. 1053). Z vnějšího i indického pohledu tedy v jádru primárně 

šlo o případ proxy pohraničního konfliktu konceptualizovatelného do paradoxu stability  

a nestability, rostoucího na intenzitě, přičemž z hlediska vlivu jaderných zbraní se události 

ani zdaleka neblížily hrozbě eskalace z roku 1990 (Krepon, 2003). Je však důležité zmínit 

osobitost zapojení indického letectva, jehož operační prostor byl velením, navzdory snížení 

efektivity limitován pouze na indický vzdušný prostor, přičemž jakékoliv překročení linie 

kontroly bylo zakázáno (Acosta, 2007), což napovídá v obavě možné eskalace aktivit 

indické armády poblíž hranic s Pákistánem na širší konflikt, v němž by vzrostl risk cesty 

k jadernému řešení, kdy konceptuálně z odstrašení z eskalace, promítané na sebesvazující 

taktice, jejíž efektivita je silně limitována, ovšem za cenu inhibice eskalačních faktorů. 

V konkluzi tedy konflikt opět ovlivňovalo jaderné tabu, promítající se na rozhodnutí 

formou deeskalačních voleb, především u užívání vzdušného prostoru, neboť právě 

letectvo bylo jádrem jaderných hrozeb z roku 1990 (Perkovich 1993, s. 85). 
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4.3.3 Červen 

 

 S příchodem června došlo k dalšímu vyhrocení situace, kdy předsunuté 

dělostřelecké pozice Pákistánské armády dosáhly dostřelem na Národní dálnici 1 (NH1), 

která je primárním logistickým koridorem pro celý region, význam této dopravní tepny  

byl pro zásobování indických sil elementárním prvkem úspěchu (Quadir, 1999). Pátého 

června došlo k zveřejnění dokumentů, získaných indickou armádou od Pákistánských 

zajatců, jejichž obsah indikoval účast pákistánské armády v infiltraci, čímž vzrostla 

potřeba silnějšího úderu z indické strany, k němuž došlo den poté. V průběhu následujícího 

týdne došlo k zásadnímu zvratu, kdy se Indům podařilo zachytit konverzaci mezi vrchním 

velitelem pákistánské armády Parvezem Musharrafem a náčelníkem generálního štábu 

Azizem Khanem, jejíž zveřejnění potvrzovalo účast pákistánské armády v invazi, 

pákistánské stanovisko k nahrávce a konfliktu obecně se pohybovalo v rovině zapírání 

účasti v konfliktu a dehonestace informací v nahrávce, jíž nazvalo fabrikací  

(Anand 1999, s. 1057-1058).  

 

Vzhledem k situaci, v níž se indickým silám dařilo za cenu ztrát postupovat  

a vytlačovat jejich protivníky ze strategických pozic na vrcholcích hor, kdy došlo 

k mezinárodnímu stvrzování pákistánské účasti na konfliktu, započalo období 

mezinárodního tlaku na Pákistán, ke stažení z indického území a ukončení konfliktu, 

přičemž za poměrně zásadní aspekt tohoto vývoje můžeme považovat telefonickou 

konverzaci mezi americkým prezidentem Billem Clintonem a pákistánským premiérem 

Nawazem Sharifem v níž Clinton naléhal k stažení pákistánských sil za linii kontroly 

(Clinton 2010, s. 715). Po zbytek měsíce docházelo k postupnému znovuobsazování 

horských pozic v okolí NH1, přičemž se indická strana snažila co nejvíce využívat těžkého 

dělostřelectva a leteckých úderů na opevněné pákistánské jednotky, terén však při 

získávání těchto logisticky zásadních pozic vždy neumožňoval užití nepřímých palebných 

metod pro oslabení opevnění, což vedlo k přímým útokům indické pěchoty na vyvýšená 

opevněná postavení, jejichž získání si vybíralo značnou daň na životech  

(Anand 1999, s. 1053). Pákistán se v reakci na oslabení vlastní pozice započal mitigovat 

mezinárodní tlak a postup Indie neustálým jednáním se Spojenými státy, přičemž v obavě 

z eskalace nyní mezinárodně sledovaného konfliktu došlo k přípravě pákistánských 

jaderných sil k možnému nasazení do konfliktu. 

 

 Z pohledu konceptualizace se na červnovém vývoji konfliktu značně projevila 

změna, kdy v předešlých měsících bylo možné v zásadě rozbroj považovat za povstalecký 

pohraniční konflikt s prvky proxy války, díky podpoře Pákistánu, který by plně seděl do 

definice paradoxu stability a nestability, červen, v němž došlo k širšímu stvrzení 

pákistánské vojenské účasti na konfliktu, začal býti nebezpečně neodpovídající konceptu, 

v němž docházelo pouze k mírným konfliktům, jejichž eskalace nebyla příliš velkým 

rizikem. Na změnu vývoje situace poukazuje zmnohonásobení mezinárodního zájmu o 

situaci v regionu, který lze vysvětlit zkušeností s rokem 1990, kdy pouhá veřejná deklarace 

konfliktu vyeskalovala k hranicím vypuknutí jaderné výměny (Perkovich 1993, s. 85), 

situace, v níž byl konflikt realitou, tedy vzbuzovala oprávněné obavy z potenciálu 

eskalace. V jádru tedy lze poukázat na proměnu z paradoxu stability a nestability na 

zásadnější vliv směrem k jadernému odstrašování, které začalo značně svazovat oba aktéry 

do nutnosti hledání řešení ve vlastním strachu z eskalace, který byl navíc doplněn 

mezinárodním tlakem. Deeskalační snahy obou zemí jasně manifestovalo rozhodnutí 

indických sil, včetně letectva k plnému respektování linie kontroly a neužití taktického 
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obležení dobývané oblasti, na straně druhé se stejným směrem vydávalo pákistánské 

diplomatické ústrojí, kdy snaha o zapojení mezinárodní komunity, jakožto moderátora ve 

formě Spojených států stvrzovala obavy z možné eskalace. Za zastřešující koncept lze opět 

zmínit jaderné tabu, kdy ač Pákistán připravil své jaderné síly na možnost konfliktu, šlo o 

nátlak k udržení omezené regionálnosti konfliktu ve formě statutu quo s nadějí 

mezinárodní moderace, kdy realita jaderného řešení nepřipadala v úvahu s výjimkou 

odvetného úderu (Quadir, 1999). 

 

4.3.4 Červenec 

 

  Poslední měsíc konfliktu započal poměrně razantní ofenzivou indických sil, 

jež měla za následek relativně značný územní zisk, korunovaný znovuzískáním 

strategických pozic na vrcholu Tygří hory po jedenáctihodinové bitvě převážně pěchotních 

oddílů v extrémně náročných klimatických podmínkách velehorských vrcholů. Čtvrtého 

července došlo k průlomovému setkání pákistánského premiéra Nawaze Sharifa 

s Prezidentem Spojených států Billem Clintonem, při němž Clinton ve snaze mitigovat 

možnost jakékoliv další eskalace přesvědčil Sharifa k stažení pákistánských jednotek 

z indické strany linie kontroly, jakožto podmínku vlastního zásahu do vztahu obou 

válčících zemí (Krepon, 2003). Pákistánský premiér v obavě z možnosti další eskalace,  

na níž se jaderné síly v případě rozšíření konfliktu reálně připravovaly, přistoupil  

na podmínky prezidenta Spojených států, což vedlo k pozvolnému zastavení většiny 

z bitev, následovaném započetím postupného stahování pákistánských jednotek za linii 

kontroly, k němuž došlo jedenáctého července. K pákistánské snaze o snížení eskalace  

a postupného ukončení konfliktu se však vzepřel Spojený koncil Džihádu, což byla 

organizace zastřešující muslimské vzbouřenecké skupiny v indickém Kašmíru (Ahmad, 

2004), skrze toto rozhodnutí se však ukončení konfliktu opětovně zkomplikovalo,  

neboť právě vzbouřenecká aktivita v Kašmíru měla na svědomí většinu konfliktů mezi 

oběma státy.  

 

S postupem měsíce však úspěšná náletová kampaň indického letectva spojená 

s úspěšným stahováním pákistánských jednotek vedla k praktické eliminaci konfliktu,  

kdy při průkaznosti ústupu invazních jednotek byla po týdnu v indických vládních kruzích 

otevřena otázka mírových rozhovorů. K závěru měsíce se po úspěšných akcích indické 

armády a letectva podařilo potlačit povstalecké jednotky Mudžahedínů, přičemž s úplným 

stažením pákistánských jednotek došlo 26. července k ukončení bojů. Koncem konfliktu  

se tedy územní rozložení v regionu opětovně vrátilo do rozhranění linií kontroly 

stanovenou při vyjednávání míru v Simle po Bangladéšské válce o nezávislost v roce 1972 

(Hagerty, 1999). Konflikt byl tedy v závěru v podstatě eliminován s návratem do statutu 

quo, v kterém problematika vzbouřeneckých organizací podporovaných Pákistánem nemá 

prakticky žádnou šanci k vyřešení. 

 

 Efekty paradoxu stability a nestability se v červenci prakticky eliminovaly díky 

ústupu Pákistánských sil a masivnímu potlačení odbojových organizací indickou armádou 

(Hagerty 1999, s. 126-127). Vliv jaderného odstrašování na oba aktéry zapůsobil 

především ve spojitosti s obavou z jakékoliv další eskalace lokálního konfliktu, která obě 

strany spojovala, přičemž Pákistán nespoléhal na pouhé působení strachu z jaderných 

zbraní a raději vyhledal podporu k snížení eskalace ve Spojených státech, jejichž role 

v konfliktu se do značné míry zasloužila o deeskalaci stoupajícího napětí v regionu  
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a závěrečné mírové hovory vedoucí k návratu do původního územního rozložení. 

Kárgilský konflikt tedy ve svém závěru posílil vliv jaderných zbraní na volbu přístupu 

k řešení situace v regionu, neboť se u obou aktérů s postupem konfliktu projevil 

mezinárodně šířený aspekt tabuizace využití jaderných zbraní a tedy i snaha o hledání 

řešení umožňujícího efektivní omezení eskalace, neumožňující návrat k rozsáhlosti 

předešlých vzájemných konfliktů, jejichž primárním mediátorem bylo konvenční 

odstrašování, jehož efekty vzhledem k regionálním podmínkám bojiště, kde je přesun 

většího množství vojáků vzhledem k terénu prakticky nemožný, nenabízely natolik 

přesvědčivý argument proti agresi. Závěrem je důležité konceptuální kompozici uzavřít 

vyzdvihnutím jaderného tabu, jehož efekty je možné spatřovat jak v eskalaci regionální 

bojůvky, u níž díky tabuizaci jaderná odveta nehrozí, tak u jaderného odstrašování, které 

ve formě mobilizace jaderných sil obou aktérů zvýší tlak na hledání deeskalačního řešení 

nastalé situace (Tannenwald, 2005). 

 

 

4.4 Období do roku 2003 

 

 Vzhledem ke způsobu ukončení Kárgilského konfliktu se do regionální 

problematiky navrátil efekt statutu quo, v němž však nepřicházelo řešení pro etnicky  

a nábožensky orientované odbojové skupiny v regionu, jejichž činnost skončením 

konfliktu nebyla eliminována (Acosta, 2007). Region tedy prakticky celé období podléhal 

občasným násilnostem ze strany bojovníků Spojeného koncilu Džihádu, jejichž podporu 

v zásadnější formě ovlivnily až události 11. září 2001, po nichž byl Pákistán přinucen 

v rámci globální války proti terorismu donucen změnit svůj přístup k těmto odbojovým 

skupinám, jejichž činy naplňují definici teroristických. Vývoj vzájemných vztahů si však 

zanechal prvky konfliktních reakcí v rámci kašmírského regionu, kdy v okolí linie kontroly 

běžně docházelo k menším potyčkám, doplněným o nekončící výskyt teroristických útoků 

a vzbouřeneckých akcí v rámci indické části Kašmíru. Situace do roku 2003 se již 

prakticky nezměnila a především díky invazi NATO do sousedícího Afganistánu došlo 

k přesunu mezinárodní pozornosti od kašmírské problematiky, která zůstává potenciální 

hrozbou možné eskalace v budoucím vztahu obou zemí. Řešení otázky konfliktního 

charakteru sporného území a etnických konfliktů se tedy zdá býti v nedohledu a zůstává 

především ve statutu quo vzhledem k vlažné snaze mezinárodních organizací přesvědčit 

oba aktéry k reálné implementaci konstruktivního a kompromisního řešení (Ahmad, 2004). 

 

Z koncepčního hlediska nedošlo v regionu k prakticky žádným změnám, skrze což 

lze pozorovat vzájemné pohraniční šarvátky hraničící s širší eskalací, jež by naplňovala 

parametry paradoxu stability a nestability, neboť v absenci širší agrese přestřelky nestačí 

jakožto argumentace nárůstu násilí díky svazování širší vojenské agrese jadernými 

zbraněmi. Jaderné odstrašování si zachovává svou výsostnou pozici konceptu, 

vysvětlujícího absenci širší eskalace v postupu času navzdory neexistenci řešení územních 

sporů, na základě jaderné hrozby pro oba aktéry, přičemž jedinou možnou hrozbou  

pro úspěch jaderného odstrašení s ekonomickým posilováním a souvislým rozvojem 

armády vyvstává konvenční možnost zničení jaderných kapacit protivníka, přinášející  

do regionu aspekty vysvětlitelné na základě komplexní odstrašení, kdy nejen rozvoj 

technologií přinášející novou rovinu hrozeb, ale širší chápání regionu ve vztahu 

k problematického postavení disproporčně velkých jaderných arsenálů aktérů region 
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obývajících, doplněného o další rozšíření mezinárodních obav z přítomnosti jaderné 

hrozby (Paul, 2009). Zastřešení všem vysvětlujícím konceptům, navzdory poměrně krátké 

etablaci jaderných zbraní do regionu naplňuje jaderné tabu, neboť při optimistickém  

i pesimistickém náhledu na hladinu eskalace konfliktů v regionu existuje poměrně razantní 

shoda o vnitřním odporu k realistickému užití jaderných zbraní v konfliktu na obou 

stranách (Tannenwald, 2005). Konceptuálně se tedy region vydal ve stopách globálního 

trendu a navzdory osobitosti ve formě reálného lokálního konfliktu pozvolna následuje 

přirozené omezování impulzivnosti, které vedlo globálně k vzniku a rozvoji majority 

společností (Chase, 2005).  

 

4.5 Sumarizace  

  

 Pro jaderné odstrašování lze v kontextu historických událostí argumentovat na bázi 

období před konfliktem, kdy oba státy demonstrovaly své nukleární kapacity v manifestaci 

pevného etablování statutu quo, demonstrované arsenály garantovaly. Stejným způsobem 

pro koncept argumentuje i vývoj počínající eskalací konfliktu, kdy se obě strany snažily 

udržet status quo v rámci jaderných zbraní, odstrašujících arsenál druhé strany,  

na což navazovalo skončení konfliktu, v němž došlo k plnohodnotnému restaurování 

statutu quo jak v rámci arsenálů, tak na linii kontroly dělící kašmírský region. Historickým 

argumentem proti jadernému odstrašování je bezpochyby samotná pákistánská infiltrace, 

díky níž byl zásadním způsobem porušen status quo, na jehož udržování koncept stojí, 

přičemž v průběhu konfliktu lze, jakožto argument proti jadernému odstrašování vystupuje 

i poměrně pozdní mobilizace jaderných sil obou stran, která přišla až v závěru války. 

 

Jaderná výhružka má oproti odstrašování znatelně slabší argumentaci, neboť jejím 

jádrem je změna statutu quo, tedy vynucení nějaké změny, což z pochopitelných důvodů 

v případě Kárgilské války nenachází příliš silnou argumentaci. Za aspekt výhružky  

je možné do jisté míry považovat mobilizaci jaderných sil Pákistánu v průběhu června, 

ovšem díky identické reakci Indie byla tato potenciální snaha o výhružku mitigována 

hrozbou jaderné výměny, znamenající odstrašení, které udržovalo status quo, tedy došlo 

k nahrazení potenciálu pro výhružku aplikací jaderného odstrašování. 

 

Pro koncept paradoxu stability a nestability se v historických reáliích nachází řada 

argumentů, kdy před hlubším vypuknutím konfliktu je vzbouřenecký proxy konflikt 

v indické části Kašmíru prakticky učebnicovou ukázkou poměrně značného výskytu násilí 

navzdory hrozbě jaderných zbraní, jejíž efekt slouží spíše jako krytí pro tyto násilné střety 

pro případ eskalování. Stejným způsobem může být v argumentaci pro koncept užita 

úvodní fáze konfliktu, kdy skrze infiltraci byla posílena odbojová aktivita v regionu,  

a tedy byl podpořen další nárůst násilí. Ve prospěch argumentace paradoxu stability  

a nestability též vypovídá situace pod jaderným statutem quo, nastávající po ukončení 

války, v níž došlo k obnově vzbouřeneckých aktivit a návratu pravidelných dělostřeleckých 

výměn v okolí linie kontroly, skrze které se manifestovala ustálená úroveň násilí v regionu. 

Ač je pozice konceptu v rámci konfliktu poměrně silná, vyvstává proti jeho aplikaci 

poměrně zásadní argumentace v podobě eskalace podpory vzbouřenců na indickém území 

až do míry otevřeného konfliktu, který jasně převyšuje úroveň násilí slučitelnou 

s konceptem, v momentě, kdy došlo k otevřenému přesunu pákistánské armády na indické 

území byl tedy paradox stability a nestability ve svém jádru popřen. 
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 Otázka komplexního odstrašování v rámci historických událostí stojí v poměrně 

slabé pozici, neboť koncept samotný je koncipován pro proměny mezinárodního  

a technologického prostředí v 21. Století, z čehož jasně plyne, že v kontextu Kárgilské 

války lze spatřovat prakticky pouze nástup koncepce do hry v období po ukončení 

konfliktu, které nabízí potenciál k argumentaci pro koncept, ovšem v rámci samotného 

konfliktu podobně, jakožto jaderné odstrašování, jehož dalším vývojovým stupněm  

by měla koncepce být, naráží na problematiku jasného porušení statutu quo,  

lze tedy argumentovat, že komplexní odstrašování není možné v rámci konfliktu stvrzovat,  

ovšem jeho postupný nástup v období po konfliktu není těžké připustit vzhledem k vývoji 

situace.  

 

Zakomponování konvenčního odstrašování do výčtu historických událostí  

lze v kontextu událostí v průběhu konfliktu argumentovat pouze skrze námořní situaci, 

v níž výrazně silnější indické loďstvo dosáhlo námořní blokády Pákistánu bez střetnutí 

s jeho loďstvem. Na straně druhé však jako argumentace proti konceptu funguje 

problematika jasného nepoměru konvenčních sil obou států, navzdory které ke střetu došlo, 

kdy navíc fungování konceptu oponuje i terénní aspekt konfliktu, přičemž ve velehorském 

pásmu je asymetrie rozsahu ozbrojených sil terénem značně mitigována a tedy umožňuje 

eliminovat výhodnost početní převahy. Jako zásadní argument proti konvenčnímu 

odstrašování lze též zmínit i samotné jaderné zbraně, skrze něž se hodnota konvenčních sil 

razantně devalvuje, díky nenákladnosti a účinnosti jaderných zbraní jakožto protiváhy. 

 

Jediným konceptem, proti němuž historická data nenabízí značnější protiargument 

je jaderné tabu, jehož fungování vývoj konfliktu značně naznačuje skrze omezení střetů  

na regionální dějiště v rámci prevence širší eskalace, jejíchž následků se obávaly obě 

strany. Za další argument pro se nabízí přítomnost mezinárodního mediátora přivolaného 

Pákistánem, který vedle vlastního vývoje konfliktu působil v rámci předejití užití 

jaderných zbraní, přičemž i samotný pozvolný vývoj konfliktu, v němž bylo užito 

sebesvazujících taktik svojí pozvolností nasvědčuje obavám z eskalace. Pro jaderné tabu 

tedy fungovalo rozhodování politických elit obou států, které navzdory vzniku konfliktu, 

za jehož zrodem stála iluze absence indické reakce, rozhodovaly tak, aby se co nejvíce 

vyhnuly riziku nukleárního střetu.  
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5. Strategické koncepce Indie a Pákistánu ve vztahu ke konceptualizaci 

 

Již v období samotného vzniku obou států byla, při rozdělování bývalého 

koloniálního území Velké Británie, eminentní možnost vyústění kombinace politického 

rozdělování centrálně spravovaného území, etnické rozmanitosti a vícero majoritních 

náboženství v rozsáhlý ozbrojený konflikt. Historie prokázala, že indický subkontinent  

se po problematickém rozdělení území mezi převážně hinduistickou Indii a majoritně 

muslimský Pákistán stal skrze množství sporných hranic, regionů a rozdělených etnik, 

prostředím pro tvorbu eskalace vedoucí k nejednomu konfliktu. Přesto, že před začátkem 

Kárgilské války došlo k řadě vzájemných konfliktů mezi aktéry, záminka pro eskalaci  

se navzdory poměrně jasné disproporci mezi účastníky nezměnila a navzdory řadě pokusů 

o řešení ani nepřiblížila možnému zažehnání (Ahmad, 2004). Na samotný přístup aktérů  

ke konfliktu ve strategické formě má silný vliv nejen velmi zřetelná disproporce 

v kapacitách, spojená se socio-ekonomickými faktory a obecnou charakteristikou aktérů, 

ovšem i velmi specifické prostředí, v němž díky výše zmíněné problematice spornosti 

území a rozpolcenosti náboženských a etnických skupin hrají zásadní faktory i náklonnost 

místní populace a její případný odpor k operující armádě, korunované specifičností terénu 

vyžadujícího vysokou úroveň specializace a adaptability, zároveň však nabízejícího 

komplexně využitelné taktické příležitosti (Rose, 2000). V jádru tedy konfliktnost v oblasti 

indického subkontinentu měla mnohá komplikující kritéria ještě před uvedením jaderného 

faktoru do koncepčního celku, s jeho příchodem však vyvstala otázka budoucí inflace,  

či redukce konfliktně eskalačních aspektů regionu (Singh, 1998). 

 

5.1 Pákistán 

  

Kombinace disproporčně silnějšího oponenta a historické zkušenosti ze střetů s ním 

vedla pákistánské ozbrojené síly vždy směrem ke snaze o udržení určité minimální parity 

pravidelných vojenských sil, neboť spojitost slabší ekonomiky a mnohonásobně menšího 

mobilizačního potenciálu stvrzuje nutnost postavit se ke konfliktu v rámci krátkodobého 

časového horizontu, jehož opak je z hlediska konfliktu s Indií vždy faktorem výhody 

protivníka, neboť krom faktorů socio-ekonomických hraje v potencionálním konfliktu 

majoritní roli i geografie obou států, kdy v neprospěch Pákistánu hraje i relativní blízkost 

populačních center problematické hranici s Indií. Do samotného základu strategického 

uvažování lze tedy zasadit poměrně široký kontext regionální rivality, jejíž aspekty hrají 

esenciální roli pro celkovou koncepci armády, jejíž jedinou další reálnou výzvou  

je problematika rozkládajícího se státu s podobně nejasnou hranicí založenou  

na koloniálním dělení území, jejíž rozložení však díky nestabilnosti Afganistánu přináší 

naprosto odlišné výzvy, než konfliktní zóna v Kašmíru, celkově tedy Pákistánská armáda 

čelí dvěma pomyslným výzvám způsobeným koloniální historií subkontinentu  

(Qadir, 2002). 

 

 Rámcově lze zasadit aktivitu Pákistánců v roce 1999 do širšího spektra 

přeshraničních aktivit, kdy odbojové skupiny zaštiťované spojeným koncilem džihádu 

soužily, jakožto poměrně flexibilní platforma pro diverzní operace spojené s etnickým 

rozporem mezi indickou armádou operující v okolí linie kontroly a místními obyvateli,  

šlo tedy o primárně operativní prvek nabízející poměrně široké využití v rámcovém 

nasazení obecně nenáročných vzbouřenců, jejichž podpora umožňovala způsobení škod  
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za minimální cenu pro vlastní kapacity (Acosta, 2007), v koncepčním hledisku se tedy 

vzhledem k aplikovatelnosti odbojových skupin na indické území s neomezenou možností 

ústupu za linii kontroly rozvíjela aplikovatelnost paradoxu stability a nestability,  

neboť navzdory oboustranně jasné implementaci jaderných zbraní do arsenálů obou aktérů 

nedošlo k oslabení aktivity vzbouřenců, což v roce 1990 vyústilo v jednu z nejvážnějších 

krizí mezi oběma státy (Perkovich, 1993), na níž v podobném světle navazuje i krizová 

situace roku 1999, jejíž rozměr limitovaného konfliktu regulérních jednotek obou států 

však přerostl hranice proxy konfliktu. Pro pákistánskou armádu se v roce 1999 naskytla 

příležitost propojit vzbouřeneckou iregulérní aktivitu s operacemi legitimní armády a skrze 

zmatení oponenta získat strategicky významné regionální pozice. Skrze auru popírání 

reálného zapojení navíc v prvotních fázích Kárgilské války neexistovala pro Indii možnost 

průkazně poukázat na zapojení regulérních pákistánských sil, čímž se dařilo snižovat šance 

k eskalaci navzdory invaznímu charakteru operace. V jádru operačního plánu  

pákistánské síly cílily na obsazení strategických pozic, jejichž znovuzískání by v rámci 

klimatických a geografických komplikací mitigovalo indickou konvenční nadřazenost, 

 a tedy eliminovalo vliv konvenčního odstrašení na lokalizovaný konflikt (Acosta, 2007).  

 

 

V průběhu samotné Kárgilské války se však postupně strategické uvažování 

Pákistánců proměňovalo, neboť v momentě, kdy se indickým silám, ač za cenu poměrně 

velkých ztrát dařilo znovu obsazovat mnohé ze ztracených strategických pozic, získávala 

Indie poměrně průkazné důkazy o pákistánském zapojení do konfliktu, z čehož pramenila 

jasná obava ve vztahu k eskalaci lokalizované kampaně na širší hraniční pásmo obou států, 

jako tomu bylo v případě předešlých vzájemných střetů (Ganguly, 2002). Eskalace 

k širšímu konvenčnímu konfliktu se však pro Pákistánské vedení neznamenala problém 

pouze díky asymetrickým kapacitám střetajících se armád, ovšem především díky naprosté 

nejistotě v indické reakci na invazi vlastního území ve formě jaderných zbraní, jejichž 

odstrašovací efekt v daném momentě Indii nijak nepomohl. V narůstající obavě z eskalace 

konfliktu, založené na jaderném odstrašování, došlo k rozhodnutí zapojit do situace vnější 

aktéry, především Spojené státy americké, jejichž diplomatická intervence dávala, 

v kontextu bránění proliferaci jaderných zbraní, značné šance na úspěch.  Implementace 

zapojení mezinárodního nátlaku k deeskalaci konfliktu z pákistánské strany zrevidovala 

koncepci jaderného odstrašování, kdy v případě invazního charakteru pákistánských aktivit 

v Kašmíru hrozila možnost jaderné odvety (Hagerty, 1999), skrze obavu, z níž došlo 

pomocí mezinárodního tlaku k obnově statutu quo, který v zásadě má jaderné odstrašování 

udržoval. 

 

Lze s poměrnou jistotou lze uvést, že ač Pákistán můžeme v Kárgilském konfliktu 

vnímat, jakožto jasného agresora popírajícího jaderné odstrašení navzdory riziku eskalace 

kombinací podpory proxy konfliktu v regionu, v němž lze spatřovat jasné prvky projevující 

se po vzoru paradoxu stability a nestability (Kapur, 2007), a infiltrované invaze jadernými 

zbraněmi disponujícího protivníka, nelze popřít vliv tabuizace jaderných zbraní  

na pákistánské rozhodování. V první řadě šlo o jasný kalkul, v němž riziko eskalace díky 

nepřímému charakteru vzbouřeneckého konfliktu riziko eskalace, navzdory zkušenosti 

z roku 1990 (Perkovich, 1993), v zásadě nebylo příliš velké. V momentě rozuzlení 

infiltrace v otevřený lokální konflikt, kdy též došlo k eskalaci situace, však zapůsobila 

v průběhu přípravy vlastních jaderných kapacit k zajištění vzájemného odstrašení tabuizace 

celkového užití jaderných zbraní, díky níž sice došlo k přípravě jaderných sil, souběžně 

však doprovázené diplomatickou snahou o získání mezinárodní pomoci v deeskalaci  



 

 

26 

ze strany Spojených Států, jejíž úspěšné získání výměnou za stažení invazních jednotek 

skrze linii kontroly, vedlo k navrácení statutu quo, kde je jaderné tabu opětovně navráceno 

do podvědomí.  

 

Ona kombinace jednání a vlastní přípravy jaderných sil byla dobře popsána 

v rozhovoru s bývalým spolupracovníkem bílého domu Brucem Riedelem, z jehož popisu 

jednání vycházela jasně najevo obava Pákistánu z jaderného konfliktu, zaobalená za snahu 

o zachování tváře v rámci jednaní navazujících na ukončení konfliktu (BBC, 2002).  

Na druhé straně se však proti rozhodnutí pákistánského premiéra o stažení sil z indické 

strany linie kontroly vytvořila v řadách pákistánského parlamentu poměrně zásadní 

opozice, manifestovaná výroky předsedy islámských fundamentalistů o národní zradě 

stavící se proti zájmům lidu (CNN, 1999). Paradoxní odpor k premiéru Sharifovi vedl  

po ukončení konfliktu až k jeho exilu, do něhož byl vykázán právě díky pro některé 

kontroverznímu rozhodnutí stáhnout Pákistánské síly zpět za linii kontroly, které skončilo 

až vojenským převratem přivádějícím zemi pod kontrolu armádního velení, které 

reprezentoval generál Pervez Musharraf ve svém výstupu pro státní televizi (Salon, 1999). 

 

5.2 Indie 

Paradoxem indické strategické koncepce bylo v období po vzniku státu filosofické 

naplňování Nehrúovského strategického přístupu částečně inspirovaného Gándhíovským 

pacifismem, v jehož šlépějích se při svém zrodu indické armáda postupně vydávala 

navzdory existenci širšího potenciálu vlastních schopností, vzhledem ke koloniálnímu 

dědictví Britského přístupu spojeného se zkušenostmi pocházejícími z vlastní účasti 

v řadách armád Commonwealthu v bojích Druhé světové války (Tanham, 1992). 

Kombinace obou faktorů však spojená s problematikou rozdělení bývalého koloniálního 

území na nástupnické státy, jejichž sporné hranice a rozdělená etnika byly základem  

pro řadu konvenčních válek, jejichž rozsah byl na poměr studené války prakticky roven 

intenzitě střetů ze světových válek (Ganguly, 2002), tvořila poměrně paradoxní situaci, 

v níž vyvstala nutnost opustit idealistický přístup a chopit se vlastních kapacit 

umožňujících zisk regionálního postavení. Podobně, jako Pákistán i Indie řeší 

problematiku dvou sporných hranic, kdy ovšem neřeší nefungující stát ale další jadernou 

mocnost, jejíž kapacity v mnohých aspektech převyšují ty indické. Pozice, v níž indické 

strategické uvažování stojí na snaze o regionální dominanci subkontinentu s rizikovým 

faktorem silnějšího konkurenta s přímým hraničním spojením k indickému subkontinentu. 

 

 V širším rámci indické strategické koncepce se období příchodu Kárgilské války 

vyznačovalo především udržováním širšího smyslu statutu quo, založeného na menších 

potyčkách v okolí linie kontroly ustanovené v následcích vzájemného konfliktu v roce 

1971 (Ganguly, 2002). Za další poměrně významný prvek lze brát normativní 

implementaci jaderného odstrašování, jehož neřízená eskalační problematika z vzájemných 

hrozeb a příprav k jejich případnému uskutečnění v průběhu roku 1990 (Perkovich, 1993) 

sloužila jakožto jeden z prvků cesty k normalizaci vzájemných vztahů vzhledem 

k existenci jaderných kapacit v rukou obou stran, kterou do jisté míry symbolizovala  

i vzájemná snaha o paritu v rámci jaderného testování v průběhu roku 1998 (Norris, 1998), 

kdy v rámci oboustranné eskalace testování mělo za následek pozdější zlepšení 

vzájemných vztahů, mezi něhož nejvýznamnější prvek byla státní návštěva premiéra Atala 

Bihari Vajpayee od níž se očekávalo hledání společného řešení v otázce sporných hranic. 
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Problematika sporných hranic a etnicko-náboženských rozdělení v rámci těchto 

hranic měla za následek poměrně silný výskyt pohraničního násilí a regionální 

vzbouřenecké aktivity založené na formování nábožensky extrémistických skupin, z čehož, 

jakožto vnitřně bezpečnostního faktoru vyvstávala snaha indické armády o kombinaci 

potlačování vnitřních vzbouřeneckých organizací (Ahmad, 2004), doplněné o udržování 

vojenské přítomnosti v rámci zajišťování linie kontroly, což v jádru vyžadovalo značně 

odlišný přístup k regionálnímu postavení jednotek na vlastním území v komparaci 

s pohraničím Číny, kde hrozba směrovala pouze z druhé strany hranice, a tedy kašmírský 

region sloužil, jakožto území vyžadující specifickou formu vojenské přítomnosti a aktivity 

nejen v rámci obrany vlastního území, ovšem i s cílem udržení vnitřní bezpečnostní situace  

(Acosta, 2007). 

 

 V počátku infiltrace pákistánských sil v okolí Kárgilu byla reakce indické armády 

na nastalou situaci srozumitelně v rámci pokračování potlačování vzbouřeneckých skupin 

limitovaná a počítající se zásadním faktorem konvenčního zastrašení vzbouřenců,  

díky jejich absenci širšího výcviku, komplexnější výzbroje a především jasné početní 

disproporci (Anand, 1999). Výsledek poměrně laxní prvotní reakce přinesl razantní ztráty 

v nasazených jednotkách, ovšem především i zjištění šíře infiltrace na široké množství 

strategicky významných pozic v regionu, kdy značné množství těchto pozic navíc díky 

blízké proximitě k NH1 značně narušovalo logistické operace indické armády.  

Šok způsobený rozsahem a formou infiltrace tedy nuceně musel znamenat korespondující 

změny v rámci širšího strategického zpracování situace, tedy adaptace formovaná  

za pochodu (Acosta, 2007).  

 

Při evaluaci strategického rozpoložení vyšlo jasně najevo, že v rámci Kárgilského 

konfliktu je třeba pochopit vliv terénu na početní rozdíly ve střetávajících se jednotkách, 

neboť v nedostatku operačního prostoru velehorského pásma dochází k značné redukci 

reálně aktivních jednotek, a tedy potenciálnímu vyrovnání početního rozdílu, díky 

prostorově omezujícím podmínkám prostředí (Rose, 2000). Indické síly vnímajíce 

problematiku prostředí implementovaly operační taktiku, v níž se stavělo na maximalizaci 

leteckých a dělostřeleckých úderů proti opevněným pozicím Pákistánců na indické straně 

linie kontroly (IAF, 2019), doprovázené následným úderem pěších jednotek, jejichž 

činnost doplňovaly speciální jednotky, jejichž cílem byla eliminace nejrizikovějších cílů, 

kde neexistovala praktická možnost užití dělostřelectva, či leteckého úderu. Indické velení 

tedy ve snaze zredukovat vlastní ztráty maximalizovalo užití nepřímo úderných platforem, 

čímž zvyšovalo šanci limitovaných pěších úderů na úspěch (Qadir, 2002).  

 

Komplexní strategie po zisku průkazných argumentů pro prokázání pákistánského 

zapojení, především díky uniklé komunikaci mezi členy Pákistánského generálního štábu 

(Dateline Kargil, 1999), se centralizovala kolem postupného tlaku v lokalizovaném 

prostředí se snahou eliminovat možnost rozšíření střetů na širší pohraniční pásmo skrze 

vlastní respektování linie kontroly, jak v pozemním, tak vzdušném hledisku,  

zisku mezinárodní podpory pro operaci cílené k zachování územní integrity  

a vícefaktorového nátlaku na Pákistán, například ve formě často opomíjené námořní 

blokády cílené na dodávky zboží a především ropy do země, skrze což indické velení 

zvyšovalo tlak na jejich Pákistánské protějšky ve snaze ukončit konflikt bez další eskalace, 

díky jednoznačné konvenční převaze v rámci námořních sil, jak ostatně ve svém sloupku 

pro Rediff popisuje generálmajor Ashok K. Mehta (Mehta, 1999). V rámci jaderných 
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zbraní byla snaha Indie obecně stavěná na etablování jaderného odstrašování, přičemž 

praktickým cílem bylo znovunastolení statutu quo, v němž navzdory konstantnímu násilí 

v rámci paradoxu stability a nestability, nehrozila zásadním způsobem eskalace směrem 

k užití jaderných kapacit, což v indickém postavení dostatečně řešilo reálně méně 

významnou problematiku Pákistánu a uvolňovalo kapacity k odstrašování silnějšího 

protivníka v podobě Číny (Kapur, 2007).  

 

 

 Navzdory faktickému narušení vlastního indického území pákistánskými 

jednotkami, což lze vzhledem k jadernému odstrašování chápat, jako recept na odvetný 

úder jaderných sil, došlo z indické strany na zásadně racionální reakci, v níž figurovala 

vlastní snaha o zabránění dalšímu šíření konfliktu a případné eskalaci. V případě indického 

letectva došlo k značné operační omezenosti, díky implementaci zákazu překročení linie 

kontroly, což jakožto krok k zabránění eskalace konfliktu veřejně deklarovalo indické 

ministerstvo obrany v prohlášení pro tisk (BBC, 1999). Skrze omezení vlastních možností 

v rámci nepřekročování linie kontroly sice došlo ke zvýšení závěrečné ceny za konflikt 

(Anand, 1999), ovšem s přihlédnutím k faktoru eskalace byla cena v rámci vyšší složitosti 

operací naprosto marginální. Ač implementace blokády pákistánské ekonomiky a souběžné 

snížení ropných kapacit v jádru věci byla rizikem přivádějícím možnost nekontrolovatelné 

eskalace v rámci zoufalých kroků pákistánské vlády, ve spojení s obecnou mezinárodní 

podporou v konfliktu znamenala pouze další páku k dosažení brzkého návratu statutu quo, 

ve formě jaderného odstrašování, v němž zásadní roli hraje tabuizace jaderného užití 

(Tannenwald, 1999), která z obecného hlediska stála, jakožto faktor v případě volby 

sebesvazujícího strategického plánu pro Kárgilský konflikt. Ona zmíněná tabuizace 

působila na konflikt i skrze mezinárodní nátlak, který v rámci snížení možnosti eskalace 

zapůsobil přímým jednáním s pákistánskými zástupci cíleným na stažení jednotek za linii 

kontroly, a na druhé straně doplněným o vyjadřování sympatií k indické reakci, například 

ze strany prezidenta Spojených Států Billa Clintona, který obdivoval indickou racionalitu 

v přístupu k natolik eskalačně nebezpečné situaci (Clinton, 2010). 

 

5.3 Sumarizace 

 

 V rámci jaderného tabu lze spatřovat v případě strategických koncepcí jasnou 

argumentaci ve prospěch konceptu, jejímž jádrem bylo užití jaderných sil k udržování 

statutu quo před konfliktem, jakožto centrální prvek prevence vzájemných střetů, na což 

podobným stylem navazuje i situace po skončení konfliktu, v níž obě strany skrze 

manifestaci jaderných kapacit deklarují pevnost statutu quo. Pro stvrzení konceptu hraje  

i užití jaderné hrozby v momentě, kdy Pákistán mobilizovat své jaderné síly a Indie 

reagovala identickým krokem, v čemž jasně vyvstává popření snahy o jadernou výhružku, 

provedené skrze reinstalaci jaderného statutu quo, v němž se podařilo situaci stabilizovat. 

Ze strategického hlediska se však koncepci argumentačně staví rozhodnutí pákistánského 

vedení pro provedení infiltrace sil na indickou stranu linie kontroly, které za všech 

předpokladů znamenalo narušení do té doby jadernými zbraněmi stráženého statutu quo. 

Zásadní problematikou jaderného odstrašování zůstává implementace sebesvazujících 

taktik indické armády, která by v koncepci měla cílit na obnovu statutu quo za každou 

cenu, tedy ne v jasných mantinelech. Snaha o implementaci jaderné výhružky z chování 

obou aktérů poměrně zřetelně vystupuje, jakožto způsob, kterým chtěli dosáhnout změny 
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situace v průběhu války. Problémem výhružky však v případě Kárgilského konfliktu stál 

v praktické paritě arsenálů obou aktérů, snižující význam jednotlivých výhružek, kdy navíc 

snaha o tvorbu výhružky vždy skončila obnovou statutu quo skrze jaderné odstrašování. 

 

 V případě paradoxu stability a nestability je nepochybně zásadní vyzdvihnout 

Pákistánské zapojení do fungování vzbouřeneckých organizací bojujících na indické straně 

linie kontroly, jejichž aktivita je ukázkovým příkladem nárůstu násilí mezi dvěma aktéry 

disponujícími jadernými zbraněmi, které je skrze jaderné odstrašování drží v statutu quo 

neumožňujícím vznik otevřených konfliktů. Ovšem právě absence širších konfliktů tvoří 

katalyzátor pro tvorbu lokálních proxy válek, skrze něž navzdory jaderným zbraním 

pokračují střety znesvářených aktérů. Fungování konceptu však podporuje svou aktivitou 

pouze Pákistán a v průběhu Kárgilské války situace značně překročila hranice střetů,  

jež koncept popisuje, neboť došlo ke střetnutí regulérních sil, jejichž kontakt se v paradoxu 

vylučuje. V rámci komplexního odstrašování lze ze strategických dokumentů dojít 

k závěru, že stejně jako v historickém kontextu pro aplikaci konceptu v období vztaženém 

na případ Kárgilské války dochází pouze k proměnám situace, z nichž postupem času 

vyvstanou argumenty podporující komplexní odstrašování. Konvenční odstrašování  

se potýká vzhledem k významu jaderných zbraní pro výsledek konfliktu a bezpečnostní 

situací v regionu s nedostatkem podpůrných argumentů, přičemž se v jejím rámci nedaří 

indické straně ani výrazněji odstrašovat vzbouřeneckou aktivitu v Kašmíru. 

 

 

 Aplikovatelnost jaderného tabu při náhledu na chování politických elit,  

či strategické řešení situace v průběhu Kárgilské války, se zdá být poměrně dobře 

argumentovatelná vzhledem k snaze elit co nejvíce snížit riziko další eskalace konfliktu 

skrze omezení aktivity jaderných sil, Pákistánské aktivity v mezinárodním společenství, 

kde s cílem moderace konfliktu byly povolány Spojené státy americké, pro něž mimo 

samotnou tabuizaci jaderných zbraní netvořilo riziko jaderného konfliktu na subkontinentu 

reálné množnosti škod, motivující jejich vstup do konfliktu. Ze strany strategického 

plánování operací obě strany aplikovaly silně sebesvazující taktiky, skrze které došlo 

k prodloužení konfliktu a zvýšení jeho ceny, ovšem jež přispívaly k snížení rizika další 

eskalace směrem k jaderným zbraním. Obecně lze formování strategického přístupu obou 

stran rozumět, jakožto snaze nastalou situaci deeskalovat, navzdory jednoznačnému 

narušení statutu quo, kdy jedinou motivací pro tuto deeskalaci obou stran, která navíc 

anulovala veškerý vojenský a územní potenciál situace, byla tabuizace jaderných zbraní 

svým tlakem působící skrze společnost na politické představitele a zástupce armády, 

přičemž zároveň ovlivňovala podvědomě i je samotné. Argumentem stavícím se proti 

konceptu zůstává vystupování radikálnějších aktérů v rámci politické scény Pákistánu, 

přičemž mnozí islámští fundamentalisté se přímo stavěli proti ukončení války i za cenu 

nárůstu rizika jaderného konfliktu, ovšem jejich vliv nebyl ani z daleka dostačující  

na proměnu situace. 
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6. Závěr 

 

Tato bakalářská práce se věnovala problematice vlivu jaderných zbraní na konflikty 

v kontextu Kárgilské války mezi Indií a Pákistánem. Jaderné zbraně jsou považovány  

za zásadní prvek mitigace ozbrojených konfliktů v mezinárodním prostředí, přičemž 

z teoretického hlediska existuje na příčinu této jejich vlastnosti dvojice názorových směrů. 

Historicky prvním způsobem vysvětlení bylo jaderné odstrašování založené  

na materialistickém náhledu na potenciál jaderného konfliktu, jakožto na událost,  

jejíž následky by ve formě škod, zajištěných navazujícím konceptem odvetného úderu, 

byly pro obě strany natolik zničující, že dochází k zamezení vzniku, či eskalace konfliktu 

na základě realistického kalkulu nevýhodnosti. Na straně druhé se během devadesátých  

let stvořil idealistický teoretický směr, zaměňující materialistickou nevýhodnost škod,  

za společenskou tabuizaci jaderných zbraní, jakožto prvku vojenské moci státu, přičemž 

samotný zrod popisované tabuizace přišel již k období po prvotním užití jaderných zbraní 

na sklonku druhé světové války, kdy vznikaly první diskuze o morální správnosti nasazení 

natolik ničivých zbraní, z nichž se později vyvinul společenský odpor k těmto 

prostředkům, který etabloval tabuizační prvek jaderných zbraní v celkové společnosti. 

 

 

 Slabinou obou teoretických směrů a jejich následných koncepcí popsaných v třetí 

kapitole je však převážná koncentrace na bipolární svět studené války, v němž byl právě 

výzkum absence užití jaderných zbraní primárně koncentrován na vztah supervelmocí, 

jejichž arsenály byly schopny zničit veškerý život na planetě. V případě států 

nedisponujících natolik významnými arsenály, či států bez jaderných kapacit se však 

výzkum vztahů těchto aktérů silně podcenil, z čehož pramení problematická 

aplikovatelnost fundamentálních teoretických koncepcí na jejich situaci. V případě 

Indického subkontinentu se tedy v akademickém světe vytvořila poměrně polarizovaná 

diskuze již jen v rámci konceptu jaderného odstrašování, přičemž se akademická komunita 

rozdělila na proliferační optimisty, kteří tvrdí, že vstup jaderných zbraní do vztahů aktérů 

na Indickém subkontinentu je pozitivní, neboť s příchodem jaderných zbraní dochází 

k absenci ozbrojených konfliktů, na něž nebyl v minulosti vztah Indie a Pákistánů chudý,  

a na druhé straně stojící proliferační pesimisty, v jejichž očích je přítomnost jaderných 

zbraní na subkontinentu pouze dalším rizikem nebránícím eskalaci vzájemných konfliktů, 

který navíc přináší potenciál k nevyzpytatelné eskalaci končící až v zničující jaderné 

výměně. 

 

 

 K zodpovězení první výzkumné otázky posloužila kombinace čtvrté a páté 

kapitoly, přičemž čtvrtá kapitola pojednávala o historických událostech v kontextu 

Kárgilského konfliktu ve vztahu k jednotlivým koncepcím absence užití jaderných zbraní, 

na což navazovala kapitola pátá, jejímž jádrem bylo srovnání strategických koncepcí obou 

stran, popsaných v rámci strategických studií konfliktu, a veřejných výstupech aktérů 

s výše zmíněnými koncepcemi absence užití jaderných zbraní. Obě kapitoly poměrně 

dobře vypovídají o reálné parciální aplikovatelnosti většiny z konceptů představených  

ve třetí kapitole, kdy stabilní chaotičnost reálných situací nabízí nesčetné variace chování 

aktérů. Ač se v rámci konfliktu jednoznačně z obecného hlediska prosazuje vliv jaderného 

odstrašování, který lze spatřovat v stabilním udržování absence jaderné výměny,  

jejíž prvky najdeme například na počátku července, kdy pákistánské jaderné síly 

mobilizovaly své prostředky a působily nátlakově na další vývoj situace směrem k udržení 
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k statutu quo, jež můžeme považovat za jádro konceptu, manifestované i po skončení 

konfliktu v rámci navrácení situace do původní linie kontroly. Nelze však koncept 

jaderného odstrašování považovat za jednoznačně vysvětlující pro veškeré aspekty 

konfliktu, především díky vnitřnímu popření koncepce v prvotních měsících roku 1999  

a následných událostech, jejichž extenze se nepochybně vymykala i koncepci paradoxu 

stability a nestability, neboť šlo o reálné zapojení armád obou států, a tedy plnohodnotné 

porušení statutu quo. 

 

 

Koncept paradoxu stability a nestability však nabyl svůj význam především 

v období předcházejícím samotný konflikt a období po jeho konci, kde docházelo 

k pravidelnému násilí v omezené formě, skrze níž nedocházelo k zvýšení rizika eskalace. 

Parciální aplikovatelnost konceptu na konflikt tedy především stojí na období mimo něj, 

ovšem zůstává aplikovatelný na počáteční fáze konfliktu, v nichž z Indické strany  

bylo k válce přistupováno pouze, jakožto k dalšímu násilnému střetu s povstalci. Jadernou 

výhružku v rámci konfliktu je možné posuzovat se značnou skepsí, neboť navzdory 

přístupu obou stran, kdy se s nejvyšší pravděpodobností snažily o její dosažení, nebyla ani 

jedna z nich úspěšná a místo jeho proměny došlo k návratu statutu quo. Konvenční 

odstrašování se na případě Kárgilské války prakticky neprojevilo, navzdory značné 

převaze na straně Indie, jeho popření není však těžké vysvětlit, neboť konvenční aspekt 

konfliktu byl značně mitigován tím jaderným. Na straně druhé je však možné konvenční 

odstrašování provázat s nastupujícím komplexním odstrašováním, které sice v rámci 

konfliktu není příliš aplikovatelné, ovšem jehož aplikovatelnost na období po konfliktu  

je s rozvojem nového tisíciletí mnohonásobně realističtější, vzhledem k vývoji technologií 

a situace v regionu i na globální sféře. 

 

Dle získaných informací lze usuzovat, že navzdory většinovému pohledu  

na Kárgilskou válku v rámci jaderného odstrašování, či výhružky, je možné primární vliv 

na absenci eskalace konfliktu až k jaderným rovinám přisuzovat tabuizaci jaderných 

zbraní, která navzdory poměrně krátkodobé etablaci těchto zbraní v rámci Indického 

subkontinentu ovlivnila, zřejmě i díky převzetí z mezinárodní komunity, v níž díky 

zbrojnímu závodu supervelmocí v průběhu studené války bylo jaderné tabu silně 

etablováno, rozhodování aktérů na obou stranách konfliktu do té míry, že riziko další 

eskalace vedlo k sebesvazujícím taktikám Indické armády, či snaze Pákistánu o přivedení 

USA do konfliktu, v roli moderátora. Vzhledem k formě rozhodnutí, implementovanými, 

jak oběma z aktérů konfliktu, tak členy mezinárodní komunity, kdy především Spojené 

státy americké z materiálního hlediska neriskovaly prakticky žádnou újmu, můžeme 

považovat za bázi vzniku těchto rozhodnutí jaderné tabu, které s poměrně značnou 

pravděpodobností díky svému etablování do globální společnosti ovlivnilo uvažování 

jednotlivých aktérů ve vztahu ke Kárgilské válce. 

 

Zodpovězení druhé výzkumné otázky se v celkovém kontextu Indického 

subkontinentu formuje v několika aspektech, kdy v rámci konceptualizace jaderného tabu 

je v případě Spojených států amerických zmiňována nutnost určitého období  

pro etablování zmíněné tabuizace skrze společnost na úroveň, v níž má vliv na politická 

rozhodnutí států (Tannenwald 1999, S. 436). Ač přítomnost jaderných zbraní v širším 

měřítku v rámci Indie a Pákistánu je možné sledovat prakticky pouze od počátku 

devadesátých let, je v rámci chápání společenského pohledu na jaderné zbraně nutné 

nahlížet na aktéry nejen v rámci jejich vlastního držení jaderných zbraní, nýbrž i jakožto 
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členy mezinárodní komunity v průběhu studené války, kdy ač ani jeden ze států  

nebyl přímým účastníkem střetu ideologií, formulace pohledů na nukleární zbraně 

nepochybně přišla díky komunikačním technologiím i na území subkontinentu,  

kde navzdory vlastní absenci jaderných zbraní velmi pravděpodobně došlo, jak ostatně 

poukazuje Nina Tannenwald na Evropském příkladu (Tannenwald 1999, s. 435), k vzniku 

negativního společenského postoje k těmto prostředkům války. Na základě tohoto 

předběžného etablování společenského odporu k nukleárním zbraním tedy pravděpodobně 

došlo k jednoduššímu rozvoji tabuizace samotných jaderných zbraní krátce po jejich 

získání jednotlivými státy subkontinentu. Druhým aspektem pravděpodobného vlivu 

jaderného tabu na aktéry byla mezinárodní komunita, která díky svému tlaku dokázala 

ovlivňovat přístup obou aktérů ke vzájemným konfliktům a k vlastnímu zacházení 

s jadernými arsenály, přičemž tak konala navzdory absenci širšího rizika škod pro většinu 

jejích členů, z čehož lze pravděpodobně usuzovat, že většina z aktérů mezinárodní 

komunity, logicky díky průběhu studené války, byla pod vlivem jaderného tabu, 

formovaného nejen díky zásadními vlivu soupeřících supervelmocí na její formování, 

ovšem i skrze formování veřejného mínění v jednotlivých členských státech. 

 

 

Hypotéza 1: Nedochází k užití jaderných zbraní, navzdory situaci v níž by 

dle materialistického pohledu použity být měly. 

 

Primární hypotéza, ač může znít poměrně paradoxně, zůstává relativně snadno 

potvrditelná, neboť rámcově lze hledět na strategická rozhodnutí jednotlivých aktérů  

a jasně spatřovat sebesvazující taktiky, skrze něž sice roste nákladnost probíhajícího 

konfliktu. Doplňkem se stalo o strategicky nevýhodné dojednávání vnějšího moderátora 

konfliktu, kdy ovšem nedochází k zvýšení šance na eskalaci konfliktu a riziko užití 

jaderných zbraní je minimalizováno, tedy plánovači nepřipouští užití vlastního nukleárního 

arsenálu, přičemž takticky cílí na dosažení identického přístupu oponenta deeskalací.  

Za zásadní argument pro potvrzení primární hypotézy můžeme brát i popření základního 

bodu materialistické koncepce, kdy v případě Kárgilské války došlo k jasnému narušení 

statutu quo, vzhledem ke kterému by mělo dle materialistických koncepcí dojít k užití 

jaderných zbraní. Nepřítomnost jaderného konfliktu tedy empiricky poukazuje na 

fungování tabuizace jaderných zbraní, skrze nějž bylo konfliktu zabráněno. 

 

Hypotéza 2: Rozhodnutí aktérů o neužití jaderných zbraní způsobuje namísto jaderného 

tabu mezinárodní nátlak. 

 Na rozhodování obou aktérů značně tlačila mezinárodní komunita,  

především po praktickém potvrzení účasti pákistánské armády, kdy byly kroky Pákistánu 

okamžitě odsouzeny a potrestány uvalením sankcí. S průběhem vývoje války však 

zásadním způsobem na konflikt zapůsobila až účast Spojených států amerických v roli 

moderátora, kterého ve snaze deeskalovat situaci přizval Pákistán. Vzhledem k významu 

zásahu do konfliktu je mezinárodní moderaci přisuzován zásadní vliv, což ovšem 

z teoretického hlediska nelze spojit s předpoklady materialistických koncepcí, u nichž  

by zásah do konfliktu, v němž intervenující aktér nemá materiální motivaci, nebyl možný.  
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Na druhé straně však stojí koncepce jaderného tabu, na jehož etablování do regionu měla 

právě mezinárodní komunita, v níž se v průběhu studené války tabuizace jaderných zbraní 

formulovala, lze tedy usuzovat, že vliv mezinárodního tlaku na vývoj konfliktu  

je aspektem celkového působení tabuizace jaderných zbraní, jakožto globálního fenoménu, 

ovlivňujícího rozhodnutí jednotlivých aktérů. 

Závěrem lze uvést, že navzdory poměrně krátké době na etablování vlivu jaderných 

zbraní na oba účastníky Kárgilské války bylo pravděpodobně zásadním způsobem viníkem 

neužití jaderných zbraní v rámci zmíněného konfliktu jaderné tabu, jehož přítomnost 

navzdory předešlé dlouhodobé nepřítomnosti arsenálů pomohla etablovat mezinárodní 

komunita skrze jeho vlastní vývoj v průběhu studené války. Je tedy možné usuzovat,  

že jaderné tabu slouží jakožto hlavní koncept, aplikovatelný na případ Kárgilské války, 

přičemž jeho přítomnost samotná v kontextu Indického subkontinentu je navzdory v jádru 

nepříznivým podmínkám etablována do společností obou zúčastněných států.  

6.1 Summary 

 This bachelor thesis is the result of research of the impact of nuclear weapons  

on the relationship between India and Pakistan, the main aim of which was to examine  

the applicability of theoretical concepts on the Kargil War, accompanied by testing  

the concept of nuclear taboo. Through the comparison of empirical data, which included 

strategic documents, public statements, or historiographical records, with the theoretical 

concepts of nuclear non-use, the thesis highlighted the concept of nuclear taboo as best 

applicable to the examined conflict. Through the use of similar data, supplemented  

by another historical and international context, the influence of nuclear taboo has been 

described as practically affecting actors on the Indian subcontinent.  
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