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Anotace 

Předmětem této práce je Nová dohoda START, která je zatím poslední z dlouhé série 

bilaterálních dohod, jež měly za úkol zmírnit či zcela eliminovat proliferaci jaderných zbraní 

a zároveň snižovat celkové množství aktivních nebo uskladněných mezikontinentálních 

balistických raket vyzbrojených jadernou hlavicí. Uzavírání těchto smluv se děje již zhruba 

60 let. Po celou tuto dobu se dohody adaptovaly na aktuální potřeby boje s rozšiřováním 

jaderného arzenálu mocností, které tyto zbraně vlastnily. Dohody byly většinou inspirovány 

svými předchůdkyněmi, nicméně při vytváření každé z nich muselo být pomýšleno na 

aktuální geopolitickou situaci, technologický pokrok, vůli druhé strany ke kooperaci a 

mnoho dalších kritérií.   

Stejně tak je tomu i u dohody Nový START, která byla ratifikována roku 2010 a její životní 

cyklus skončí v roce 2021 za předpokladu, že nebude prodloužena o dalších pět let. Signatáři 

jsou Spojené státy americké a Ruská federace. Stejně jako předešlé dohody má i Nová 

dohoda START za úkol nastolit stabilitu mezi těmito dvěma mocnostmi. Tato práce se 

věnuje problematice vzniku, nastavení a plnění Nové dohody START. Vyhodnocuje tedy 

její pozitivní a negativní stránky. Pozornost je věnována zejména vyhodnocování role 

monitoringu a roli technologického pokroku.  

Annotation 

The subject of this thesis is the New START Agreement, which is the latest in a long series 

of bilateral agreements aimed at mitigating or eliminating nuclear proliferation while 

reducing the total amount of active or stored intercontinental ballistic missiles armed with a 

nuclear warhead. The treaties have been concluded now for approximately 60 years. 

Throughout this period, these agreements had to be changed in accordance to new challanges 

in the area of technological advancements, political development and other criteria. Many of 

these agreements were mostly inspired directly by their predecessors. Nevertheless, in the 

process of their creation, each of them had to be customized to the current geopolitical 

situation, technological progress and willingness of the other side to cooperate. 

The same applies to the New START agreement, which was ratified in 2010 and its life cycle 

ends in 2021, provided that it is not extended for another five years. The signatories are the 

United States of America and the Russian Federation. As with the previous agreements, the 



New START Treaty also aims to establish and retain nuclear stability between these two 

powers. The thesis deals with the issue of the establishment, setting and fulfillment of the 

New START Treaty. It evaluates its positive and negative aspects. Attention is paid 

especially to the evaluation of the role of monitoring and the role of technological progress. 

Klíčová slova: Nová dohoda START, jaderné zbraně, bilaterální dohoda, proliferace, 

Rusko, Ruská federace, USA 

Keywords: New START treaty, nuclear weapons, bilateral treaty, proliferation, Russia, the 

Russian federation, the USA 
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Úvod 

USA i Rusko stále drží světové prvenství vzhledem k množství držených nukleárních 

zbraní. Diametrálně odlišný politický vývoj těchto dvou zemí a z něj pramenící rozdílné 

určení geopolitických cílů byly reflektovány vzájemnou nevraživostí Ruska a USA, která 

vyvrcholila studenou válkou v šedesátých letech 20. století. Konkrétně pak Karibskou krizí, 

která mohla mít za následek apokalypsu. Po celou dobu trvání studené války se konflikt 

ideologií odrážel zejména na síle a rozsahu jaderného arzenálů obou stran. Přirozeným 

vývojem v rámci vzájemného konfliktu tedy bylo navyšování objemu jaderného arzenálu a 

vytváření nových způsobů, jak druhou stranu v případě konfliktu zcela eliminovat v co 

nejkratším možném čase. Tento stav však byl z dlouhodobého hlediska jak politicky, tak 

ekonomicky naprosto neudržitelný. Nejen kvůli zcela ničivým potenciálním dopadům 

nukleárních zbraní tak bylo zapotřebí realizovat společnou politiku, zaměřující se na 

eliminaci možných rizik použití těchto zbraní či zmenšení rozsahu dopadu při použití 

jaderného arzenálu. Vývoj tohoto společného snažení obou stran přinesl plody v podobě 

bilaterálních dohod uzavřených za účelem jak snížení rizika vzniku jaderného konfliktu, tak 

snížení jeho možného dopadu. Jednalo se o sérii dohod, které byly navrženy tak, aby 

v průběhu příštích dekád zajišťovaly postupnou eliminaci arzenálu obou zemí. Poslední 

ratifikovanou dohodou, která vstoupila v platnost je Nová dohoda START (dále jen NDS) 

jejíž účel spočívá v regulaci objemu jaderného arzenálu a nastavení nových pravidel 

týkajících se vzájemné kontroly. Tato bilaterální dohoda by tedy měla definovat, jakým 

směrem se má ubírat odzbrojování v oblasti jaderného arzenálu dvou největších jaderných 

velmocí. Nutno ovšem dodat, že tyto dohody mají pouze dočasný charakter a vyvstává 

nutnost je po uplynutí dohodnutého časového úseku znovu obnovit nebo přijít s 

alternativním řešením v podobě nové smlouvy, která by nahradila svého předchůdce. 

Je taktéž potřeba říci, že mnozí považují NDS za univerzální a implicitní řešení ruské 

a americké proliferace nukleárního zbrojení. Samotná dohoda však představuje jen sadu 

pravidel, kterými by se měly obě strany řídit a zároveň ustanovuje mechanismy jakými oba 

aktéři mohou kontrolovat stav plnění dohody vzhledem k aktuálně užívaným technologiím. 

Musíme však myslet na to, že NDS neodkazuje na hlubší a složitější problémy, než je pouhá 

proliferace a dodržování plnění dohody. Je tedy nutné se věnovat nejen sledování plnění 

limitů stanovených dohodou, ale zejména dalším trendům, které můžou v konečném 

důsledku potencovat rozšiřování jaderného arzenálu zejména Ruska a USA.  
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Úvodní část práce zasazuje NDS do historického kontextu a zohledňuje postupný 

vývoj bilaterálních dohod, které mezi sebou Rusko a USA v průběhu let uzavíraly. Dalším 

bodem práce je zhodnocení současného stavu dohody i jejího dosavadního průběhu za 

využití identifikace a následné charakteristiky hlavních problémů spojených s plněním 

klíčových podmínek. Pro účely této práce je stanovena jedna hypotéza, která bude posléze 

potvrzena či naopak vyvrácena: 

1) „NDS je účinným nástrojem ke snižování množství jaderného arzenálu Ruska a 

USA.“ 

Práce se věnuje několika rovinám. Nejdříve se zabývá chronologickým vývojem 

uzavírání bilaterálních smluv mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem, resp. 

později Ruskou federací a zohledňuje logický vývoj, který vedly obě strany k uzavření této 

dohody. Je tedy charakterizována série bilaterálních smluv mezi oběma velmocemi, z nichž 

nejdůležitější smlouvou, která ovlivňuje plnění NDS, je smlouva o likvidaci raket středního 

a krátkého doletu z roku 1987, známá jako INF. Je potřeba se zabývat současným vývojem 

této dohody, protože možné vypovězení INF bude znamenat celkové přehodnocení role a 

relevance NDS.  

K pochopení současné podoby a formy NDS je zapotřebí pochopit vývoj uzavírání 

přímých předchůdců NDS. Konkrétně tedy Dohodou o snížení počtu strategických zbraní 

START-START I z roku 1991, jakož i dohodou START II z roku 1993, ale také nikdy 

neuskutečněnou dohodou START III. Stejně tak je důležité se věnovat Smlouvě o omezení 

strategických útočných zbraní SORT, známé také jako Moskevská dohoda, kterou Spojené 

státy americké a Ruská federace podepsaly v roce 2002. Všechny tyto smlouvy, ať už byly 

či nebyly uzavřeny, definovaly, jakým způsobem se budou další snahy o snižování 

proliferace jaderných zbraní a tím pádem definovaly i dnešní podobu NDS. 

Dále se práce zabývá již samotnou Dohodou o snížení počtu strategických zbraní 

neboli NDS. Tato bilaterální smlouva, která nahrazuje START I a SORT byla podepsána 

Barackem Obamou a Dimitrijem Medveděvem v Praze roku 2010, přičemž její platnost 

vyprší v roce 2021. Pro uvedení do dané problematiky se práce věnuje charakterizaci 

bezpečnostní strategie Baracka Obamy a je také vysvětleno pozadí uzavírání NDS. Následně 

jsou definovány parametry NDS a opomenut není ani její monitoring či kontrola. Následuje 

samotné vyhodnocení role NDS. 
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Informace byly čerpány z dostupné odborné literatury, ale využito bylo i množství 

zahraničních elektronických zdrojů. Dostupné jsou zdroje jak v anglickém, tak i ruském 

jazyce. Anglické i ruské texty se převážně orientují na plnění samotné dohody v rámci 

dohodnutých pravidel a snaží se zároveň zohledňovat současnou geopolitickou situaci, 

respektive aktuální vztahy mezi Ruskem a USA. Co se formy textů týče, do práce bylo 

zahrnuto mnoho různých forem zdrojů. Jedná se o ročenky vládních organizací, které práci 

poskytují faktická data. Oficiální vyjádření vládních představitelů, práce odborníků na 

problematiku nukleární proliferace, studie a elektronické příspěvky think-tanků práci slouží 

jako zdroj informací pro zpracování kapitol o samotném plnění NDS a vyhodnocení NDS. 

Využito bylo také velké množství článků a reportáží z mainstreamových médií, nicméně 

minimální množství těchto zdrojů pracuje s komplexním pohledem na celou problematiku. 

Jedná se však vesměs o média s vysokou kredibilitou. Tyto zdroje byly využity kvůli jejich 

schopnosti rychle reagovat na vývoj v této problematice. Vzhledem k citlivosti tématu 

nebylo vždy možné pracovat se stoprocentně nezaujatými zdroji. Do tématu se prolínají 

nejrůznější politické a názorové proudy a existuje zde tedy určitá vyhraněnost názorů 

vzhledem k politické příslušnosti publikujících subjektů. I přesto ale byla zachována 

faktická přesnost. 

Tato práce by měla primárně sloužit k analýze problematiky přínosu NDS a potažmo 

k vyhodnocení role NDS. Napříč kapitolami jsou tedy průběžně kritizovány detaily dohody. 

Sekundárně by práce měla sloužit jako zevrubný a zároveň srozumitelný průvodce tímto 

komplexním okruhem problémů. 
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1 Bilaterální dohody související s Novou dohodou START 

1.1 INF 

Rozdíl mezi touto dohodou a jejími předchůdci je možné spatřovat v tom, že INF 

představuje dohodu, která cílí na nestrategické jaderné zbraně, přičemž jejím účelem měla 

být ověřitelná likvidace všech balistických a řízených raket, které byly odpalovány ze 

zemského povrchu s celkovou dráhou letu mezi 500 a 5 500 km. Zbraně tohoto typu 

představují největší hrozbu, jelikož jsou konstrukčně jednoduché, manévrovatelné, levné a 

nachází se velmi blízko cílové země, což prakticky znamená její neschopnost včas 

zareagovat na blížící se hrozbu. 

Charakter vykonávaných kontrol byl bezprecedentním a intruzivním režimem, který 

zahrnoval fyzickou účast na prohlídkách, tudíž ohledávání potenciálních míst výskytu těchto 

zbraní. INF zároveň rámcově předurčila směr, jakým se měly později ubírat dohody START. 

Samotná dohoda INF vstoupila v platnost 1. června roku 1988, přičemž obě strany byly 

zavázány naplnit podstatu této dohody přesně do tří let od jejího podpisu. Celkem bylo z 

akceschopnosti vyřazeno a posléze také zničeno 2 692 raket.1 

Dohoda byla následně po rozpadu Sovětského svazu multilateralizována jak mezi 

zúčastněné země východního bloku, tak mezi Rusko a USA. Bělorusko, Kazachstán, 

Ukrajina, Turkmenistán a Uzbekistán souhlasily, že danou dohodu budou i nadále uznávat, 

avšak neparticipují na vykonávání kontrol, ani na shromážděních. Dodejme, že INF je stále 

v platnosti.2 

Realizace této dohody však zažívá stinné chvíle. Dohoda je v současnosti předmětem 

krize mezi NATO a Ruskem. V současnosti je na cestě ke svému vypovězení. Důvodem 

sporů, které pravděpodobně vyvrcholí ukončením smlouvy k srpnu roku 2019, je 

dlouhodobý vývoj a zavádění nových technologií ze strany Ruské federace. Konkrétně se 

                                                 
1 RICHARD L. GARWIN & GEORGES CHARPAK. Megawatts and megatons. Chicago: The University of 

Chicago Press, 2002. str.282 ISBN 9780226284279. 
2 Treaty Between The United States Of America And The Union Of Soviet Socialist Republics On The 

Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty) [online]. US Department 

of State [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: https://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm. 
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jedná o vývoj a nasazení rakety SSC-8 neboli také 9M729.3 Jedná se o raketu, kterou Rusko 

začalo testovat v roce 2008. Tato raketa svými parametry přímo porušuje podmínky dohody 

INF. Další zbraní, která dohodu porušuje, je raketa Iskander.4 

Rusko evidentně nemá zájem o pokračování v plnění dohody INF. Už více než deset 

let Moskva vynakládá značné množství peněz na vylepšení řízené rakety SSC-8. V roce 2014 

pak porušila smlouvu rozmístěním SSC-8 poblíž Jekatěrinburgu a v testovacím areálu 

Kapustin Jar v kaspickém regionu. Tyto rakety středního doletu jsou také plně integrovány 

do ruské doktríny „aktivních opatření“, jejímž cílem je destabilizovat protivníky kombinací 

konvenčních, hybridních a jaderných sil. Ruští vůdci se také obávají, že rozšíření amerických 

protiraketových obran v Evropě a Asii by mohlo oslabit jejich schopnost druhého jaderného 

útoku, a tím i jejich nezávislost. Řízené rakety SSC-8 Rusku nabízejí levný, spolehlivý a 

rychlý způsob, jak eliminovat americkou raketovou obranu v Evropě.5 

Co se týče americké strany a jejich iniciativy ve vypovídání této dohody, zde sehrál 

hlavní roli Donald Trump. Americký prezident svými aktivitami a rozhodnutími dlouhodobě 

budí kontroverze a obecnou nejistotu. Například v roce 2017 se Trump Pentagonu dožadoval 

odpovědi na otázku „Proč nemůžeme zvýšit kapacity jaderných hlavic desetkrát?“ 6 Tento 

výrok koresponduje s Trumpovou představou o USA jako světové dominantní vojenské 

velmoci. Vojenská síla a nátlak je výchozím bodem prezidenta Trumpa k dosáhnutí lepších 

mezinárodních dohod. Odstoupení od dohody INF by tedy pro Trumpa znamenalo například 

zvýšení vojenského tlaku na Čínu a vzhledem k jeho logice tedy i lepší vyjednávací 

                                                 
3 

ISACHENKOV, V. (2018) ‘Vladimir Putin Boasts of New Russian Nuclear Weapons’, Time.com, p. 

1.dostupné z 

:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=128272546&lang=cs&site=ehost-live  
4
 Weapons of Mass Destruction (WMD): 9M729 - SSC-8 [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: 

https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/ssc-8.htm 
5
 Defense one: Europe Has No Attractive Options in the Post-INF World [online]. [cit. 2019-07-15]. 

Dostupné z: https://www.defenseone.com/ideas/2019/07/europe-has-no-attractive-options-post-inf-

world/158421/?oref=d-topictop 
6
 CNBC NEWS: Trump Wanted Tenfold Increase in Nuclear Arsenal, Surprising Military [online]. [cit. 

2019-07-15]. Dostupné z: https://www.nbcnews.com/news/all/trump-wanted-dramatic-increase-nuclear-

arsenal-meeting-military-leaders-n80970 
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podmínky. Ukončení platnosti dohody INF by s největší pravděpodobností představovalo 

velmi významný prekurzor k vypovězení, respektive neprodloužení NDS v roce 2021. 7 

1.2 START I 

Dohoda Strategic Arms Reduction Treaty neboli zkráceně START se svým 

ratifikačním procesem sice vymyká NDS, avšak velké množství funkčních prvků svému 

následníkovi zároveň předává. 

Jednání týkající se dohody START I započala v roce 1982 během Reaganovy 

administrativy, a to jako alternativa k dohodě SALT, proti které Reagan tvrdě vystupoval. 

Tato dohoda tedy měla napravit veškeré předchozí nedostatky. Napravením je chápáno 

zejména zaměření se na skutečné snižování počtu reálných zbraní, tj. jaderných hlavic, a ne 

na pouhé snižování počtu nosičů, jak tomu bylo právě v případě dohody SALT I. Dalším 

bodem agendy pak mělo být také reálné snižování počtu jaderných zbraní na rozdíl od 

pouhého nastavování stropu jejich maximálního počtu. 

Co se týče delikátnosti přístupových jednání, stejně jak tomu bylo i během odchodu 

Rusů od přístupového jednání během rozhovorů o INF, stalo se tak i během počínajících 

rozhovorů v rámci dohody START I. Došlo k tomu právě kvůli umístění netaktických 

jaderných střel Pershing II v Německu v roce 1983. Po tomto incidentu ovšem následovalo 

opětovné sbližování obou stran. V září roku 1983 došlo k navázání dialogu mezi americkým 

ministrem vnitra Georgem Schultzem a Andrejem Gromykovem.8  

Co se týče samotných parametrů dohody START I, její druhý článek uváděl přesné 

vymezení počtu jaderných nosičů. Konkrétně se jednalo o 1 600 raket odpalovaných z 

pozemních a ponorkových nosičů. Toto číslo pro Rusko znamenalo nutnost zredukovat 

celkový počet nosičů na polovinu. Co se týče samotných jaderných hlavic, které nosiče 

směly nést, jejich maximální počet měl činit 6 000 pro ICBM a SLBM – jim podobné 

                                                 
7 Defence one: Four Perfectly Trump Reasons Why He Wants Out of the INF Treaty [online]. [cit. 2019-07-

15]. Dostupné z: https://www.defenseone.com/ideas/2018/10/four-reasons-why-trump-wants-out-inf-

treaty/152399/?oref=d1-related-article 
8 SCHNECK, Lisa M. a Robert A. YOUMANS. From Start to Finish: A Historical Review of Nuclear Arms 

Control Treaties and Starting Over with the New Start: Cardozo Journal of International and Comparative Law 

(JICL), Vol. 20, No. 399, 2012. George Washington University - Law School, 2012. Research paper. George 

Washington University - Law School. 
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odpalovací a nosné prvky, včetně bombardérů. Dále se jednalo o 1 100 mobilních 

odpalovacích systémů ICMB a SLBM a 1 540 těžkých ICBM. 

Systém redukce těchto počtů měl tři fáze:9 

1) Třicet šest měsíců po vstupu dohody v platnost měly být počty odpalovacích systémů 

ICBM, SLBM a těžkých bombardérů sníženy na 2 100 kusů. Maximální počet 

nasazených hlavic měl být 9 150 pro ICBM, SLBM a těžké bombardéry a 8 050 jen 

pro hlavice v samotných odpalovacích systémech ICBM a SLBM. 

2) Šedesát měsíců po vstupu v platnost měla být tato množství upravena na 1 900, 7 950 

a 6 750 kusů. 

3) Všechna povinná snížení musela být provedena do sedmi let po vstupu v platnost. 

Smlouva START I vstoupila v platnost v roce 1994 a nejzazší termín pro naplnění 

smluvených podmínek byl stanoven na prosinec 2001. V roce 2001 skutečně obě strany 

prohlásily, že došlo k plné implementaci dohody START I. Za úspěchem této dohody stál 

zejména systém velmi detailních kontrol, kterých bylo 12 typů. Ročně pak mělo docházet až 

k 28 detailním kontrolám.10 Vzájemná spolupráce obou stran byla velmi intenzivní a 

telemetrická data byla poskytována prakticky ke každému letovému testu.  

1.3 START II 

V polovině června 1992, tudíž měsíc poté, co došlo k podpisu Lisabonského 

protokolu, prezident Gorge. Bush a ruský prezident Boris Jelcin uspořádali summit ve 

Washingtonu D.C., na kterém byla v zásadě dosažena dohoda mezi Spojenými státy a 

Ruskem o dalším snižování objemů zbraní z původní dohody START I. Dohoda START II 

byla podepsána 3. ledna roku 1993 prezidentem Georgem Bushem a prezidentem Borisem 

Jelcinem, přičemž Senát USA poskytl své vyjádření a souhlas s její ratifikací dne 26. ledna 

1996. Ratifikace smlouvy v ruské dumě proběhla roku 1996 a byla definitivně ukončena dne 

14. dubna 2000. Tato dohoda vešla ve známost jako START II. Smlouva zmenšila množství 

                                                 
9 GRAHAM, Thomas a Damien J. LAVERA. Cornerstones of security: arms control treaties in the nuclear 

era. Seattle: University of Washington Press, c2003. str. 884 ISBN 9780295982960. 
10 The Heritage Foundation: New START: Potemkin Village Verification [online]. [cit. 2019-07-15]. 

Dostupné z: https://www.heritage.org/arms-control/report/new-start-potemkin-village-verification#_ftnref5 
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bojových hlavic z 6 000 na 3 000 – 3 500 kusů a vytvořila další omezení zahrnující 

strategické bombardéry. Rusové požadovali dodržení počtu 2 500 hlavic, ale Spojené státy 

nesouhlasily. Rusové tudíž nakonec přijali množství 3 000 až 3 500 hlavic, což bylo ovšem 

číslo, které nemohli ekonomicky ustát. Právě počet hlavic se tak stal překážkou ratifikace 

smlouvy START II. Po Helsinské dohodě v roce 1997 byl však vyjednán počet 2 500 hlavic. 

V porovnání se svým předchůdcem byla realizace dohody START II poněkud 

odlišná. V Clintonově administrativě panovalo dilema, že pokud budou mluvit američtí 

senátoři až moc pozitivně, převezme ruská duma podezření a zareaguje negativně. Poté co 

Clinton převzal prezidentskou agendu, započala velmi intenzivní vyjednávání o podobě 

dalšího postupu v této záležitosti. Prezidentova administrativa se nicméně v konečném 

důsledku přiklonila k tomu, aby byla smlouva postoupena k ratifikačnímu procesu. Jednalo 

se o velmi delikátní situaci, protože se vyjednávalo s velice mladým režimem a bylo potřeba 

postupovat opatrně.11 

1.4 START III 

Už v březnu roku 1997 se americký prezident Bill Clinton a ruský prezident Boris 

Jelcin na helsinském summitu dohodli na vyjednávání ohledně nové smlouvy, kterou měla 

být START III, a to prakticky ihned poté, co předcházející START II vstoupí v platnost. 

Konzultace tudíž započaly v létě roku 1997 a pokračovaly až do roku 2000. Základním 

ustanovením této smlouvy mělo být:12 

- snížení celkového počtu strategických nukleárních hlavic na 2 000 – 2 500 kusů 

pro obě zainteresované strany, tzn., že mělo dojít ke snížení o dalších 1 000 kusů 

oproti smlouvě START II, 

- vytvoření strategických opatření k zabezpečení transparentnosti nukleárních 

zásob, což mělo zajistit nevratnost snížení počtu nukleárních zbraní a udělit 

dohodě START I a START II neomezené trvání. 

                                                 
11 Article by Article Legal Analysis of the START II. Treaty and its Associated Documents: BUREAU OF 

ARMS CONTROL, VERIFICATION, AND COMPLIANCE [online]. [cit. 2017-06-22]. 
12 Treaty On Further Reduction And Limitation Of Strategic Offensive Arms - START II (online). Washington 

D.C.: NTI, 2011 (cit. 2019-06-07). Dostupné z: https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/treaty-between-

united-states-america-and-union-soviet-socialist-republics-strategic-offensive-reductions-start-ii/. 
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Nicméně jednání nakonec k vypracování nové smlouvy nevedlo. V roce 2000 totiž 

Rusko oficiálně navrhovalo snížení agregátní úrovně stropu na 1 000 – 1 500 nukleárních 

hlavic. Tento návrh však neobdržel podporu ze strany Spojených států amerických. Rusové 

navíc dali Američanům najevo, že se výsledky vyjednávání ohledně smlouvy START III 

budou odvíjet od podpory smlouvy ABM ze strany USA. 14. června 2002 Rusko oznámilo, 

že odstupuje od START II, a to na základě odmítnutí Spojených států ratifikovat dohodu, 

jakož i jejich odstoupení od ABM, která je po odstupu USA neplatná. Tímto bylo zároveň 

zmařeno i jakékoliv další vyjednávání ohledně START III.13 

Zatímco původní plány počítaly se zachováním logiky postupného snižování počtu 

nukleárních hlavic a jejich nosičů včetně stanovení nových podlimitů, což by znamenalo 

velmi postupné redukce v několika etapách, jednání o odzbrojování v oblasti strategických 

útočných zbraní se nakonec ubralo zcela odlišnou cestou, tedy cestou k podpisu smlouvy 

SORT.14 

1.5 SORT 

V druhém jaderném věku, respektive v období po zániku bipolarity, došlo kromě 

výrazné transformace celosvětového bezpečnostního prostředí, jakož i bezpečnostních 

hrozeb, rovněž k určité změně pohledu na význam procesu kontroly zbrojení a odzbrojení 

mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Je zřejmé, že tento proces nebyl ani 

jednou ze stran zastaven či odmítnut. Asi žádná dohoda nedokumentuje tento trend lépe než 

tzv. Moskevská smlouva z roku 2002 neboli smlouva SORT (Strategic Offensive 

Reductions).15 

Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní (SORT) podepsali 24. května 

2002 prezidenti George Bush a Vladimir Putin. V platnost pak tato smlouva vešla 1. června 

2003. Je třeba poznamenat, že daná dohoda je z velké části výsledkem kompromisu. 

Američané sice trvali na tom, že žádné bilaterální smlouvy nejsou potřebné, avšak nakonec 

                                                 
13 Treaty On Further Reduction And Limitation Of Strategic Offensive Arms - START II (online). Washington 

D.C.: NTI, 2011 (cit. 2019-06-07). Dostupné z: https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/treaty-between-

united-states-america-and-union-soviet-socialist-republics-strategic-offensive-reductions-start-ii/. 
14 KOLESÁR, Peter, KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ, ed. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení 

a odzbrojování: marnost nad marnost?. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 

ISBN 80-210-3881-0. 
15 Treaty Between the United States of America and the Russian Federation On Strategic Offensive Reductions 

- The Moscow Treaty [online]. U.S. Department, 2003 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: 

http://www.state.gov/t/avc/trty/127129.htm. 
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souhlasili s neústupnými návrhy Ruska. Na druhou stranu však neustoupili od své nejvyšší 

priority svobodné volby týkající se osudu svých vyřazených hlavic, zatímco Rusko se vzdalo 

svého dřívějšího návrhu o zaručeném zničení hlavic.16 

Konkrétní limity smlouvy SORT jsou následující:“:17 

- Spojené státy americké i Ruská federace sníží a omezí počet strategických 

nukleárních hlavic tak, že do konce roku 2012 jejich souhrnný počet nebude 

přesahovat 1 700 a 2 200 kusů, 

- každá ze zúčastněných stran si sama definuje složení a strukturu svých 

strategických útočných zbraní, a to na základě stanoveného celkového horního 

limitu, 

- obě strany se dohodly na tom, že smlouva START I zůstává i nadále platná, a to 

v souladu s jejími podmínkami, 

- obě strany se sejdou minimálně dvakrát ročně, aby bylo možné diskutovat 

ohledně pokroku a procesu této dohody. 

Nicméně v únoru roku 2003 došlo k ujednání dalších dvou dodatečných podmínek této 

smlouvy, a to:18 

- vytvoření výroční zprávy týkající se stavu americko-ruské iniciativy ke snížení 

hrozeb, 

- každoroční aktualizace stavu procesu implementace této dohody, a to včetně: 

o konkrétních čísel stavu hlavic, 

o plánované redukce na patřičný kalendářní rok, 

o verifikačních opatření, 

o zabezpečení transparentnosti. 

Dále je třeba dodat, že dohoda SORT neobsahuje žádná zvláštní ověřovací 

ustanovení či schvalování. Pro tyto účely ustanovení slouží dohoda START I. Od dohody 

                                                 
16 Strategic Offensive Reductions Treaty - SORT [online]. Middlebury Institute of International Studies: James 

Martin Center for Nonproliferation Studies [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://www.nti.org/learn/treaties-

and-regimes/strategic-offensive-reductions-treaty-sort/. 
17 Treaty On Strategic Offensive Reductions - The Moscow Treaty [online]. U.S. Department of State Bureau 

of Public Affairs [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://www.state.gov/t/isn/10527.htm. 
18 Strategic Offensive Reductions Treaty - SORT [online]. Middlebury Institute of International Studies: James 

Martin Center for Nonproliferation Studies [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://www.nti.org/learn/treaties-

and-regimes/strategic-offensive-reductions-treaty-sort/. 
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lze odstoupit do tří měsíců od podání oznámení od vstupu, a to za předpokladu mimořádných 

okolností, které by mohly ohrozit prioritní zájmy zúčastněných. Tato smlouva vypršela 

koncem roku 2012.19 

 

2 Nová dohoda START 

2.1 Bezpečnostní strategie Baracka Obamy (Svět bez jaderných zbraní) 

Za výrazný milník uzavírání bilaterálních dohod je možné považovat prezidentské volby ve 

Spojených státech amerických v roce 2008. V těchto volbách zvítězil představitel 

Demokratické strany Barack Obama. Celé volby se nesly zejména v duchu polarizace 

zahraničně politických a bezpečnostně politických témat.20 

Nutno podotknout, že právě Barack Obama byl jedním z největších kritiků předcházející 

bezpečnostní a zahraniční politiky. Jeho hlavní výzva se tudíž týkala revize předchozí 

politiky G. W. Bushe a posléze zavedení nové bezpečnostní a zahraniční politiky, která by 

se měla výrazně odlišovat od té předcházející, jež inklinovala k prosazování tzv. „hard 

power“ přístupu. Obamova administrativa naopak slibovala tzv. „soft power“ přístup, který 

byl založen na nepřímém užití síly a v pojetí společné bezpečnosti a společných hodnot 

lidstva.21 Paradoxně byl ale Barack Obama v pořadí už dvanáctým prezidentem Spojených 

států amerických vlastnícím výsadu, která dovolovala souhlasit s použitím jaderných 

zbraní.22 

Vůbec první klíčové kroky týkající se oblasti bezpečnostní a politické kultury Baracka 

Obamy byly formovány již během prvních dvou let jeho prezidentské funkce. Na samotném 

                                                 
19 Treaty On Strategic Offensive Reductions - The Moscow Treaty [online]. U.S. Department of State Bureau 

of Public Affairs [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://www.state.gov/t/isn/10527.htm. 
20 EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Univerzita Karlova v Praze: 

nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1956-9. 
21 ZWEIRI, Mahjoob a Rula AWWAD. Obama's "Smart-Power" Strategy, One Year On: The Case of the 

Middle East. Digest of Middle East Studies, Vol. 19, No. 1, 2010. ISSN 10604367. 
22 THRÄNERT, Oliver a Roland HIEMANN. A World without Nuclear Weapons? The New Charms of an Old 

Vision [online]. Stiftung Wissenschaft und Politik, 2008 [cit. 2019-06-06]. Dostupné z: https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2008C04_hie_trt_ks.pdf. 
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počátku své vlády nový prezident nejprve představil své zahraniční cíle. Mezi tyto cíle 

patřila zejména:23 

- obnova vztahů s Ruskou federací, 

- zvýšená pozornost týkající se vývoje íránského nukleárního programu, 

- zvýšená pozornost týkající se vývoje izraelsko-palestinského konfliktu. 

Všechny tyto body úzce korespondovaly s nutností vypořádat se s jadernou proliferací.  

Cestu k bezatomové budoucnosti Obama započal na zahraniční půdě, konkrétně v České 

republice v rámci pražského projevu z 5. dubna 2009. Čtyřiačtyřicátý prezident Spojených 

států amerických zde zdůraznil několik myšlenek, proč je podle jeho názoru nutné usilovat 

o odstranění nukleárních zbraní, přičemž zároveň představil i klíčové kroky, kterými by 

tohoto cíle mělo být dosaženo. Obama prohlásil:24 

„A já dnes jednoznačně a přesvědčivě vyjadřuji závazek USA usilovat o mír a bezpečnost 

světa bez nukleárních zbraní“. 

Prezident dal jednoznačně najevo, že bude usilovat o přiblížení se takovému světu, který 

bude bez jaderných zbraní, avšak zároveň sám připustil, že tohoto cíle zřejmě nebude 

dosaženo v nejbližší době a velice pravděpodobně ani za jeho vlády. Ovšem pochopitelně se 

zároveň nabízí otázka, zda je splnění takové cíle vůbec reálně možné dosáhnout. Prezident 

v této souvislosti zdůraznil, že tohoto cíle je možné dosáhnout pouze společnými silami, 

přičemž Spojené státy americké jsou ochotny cestu k němu nejenom započít, ale rovněž celý 

proces řídit. Klíčovou podmínkou podle Obamy je snížení počtu atomových zbraní nejenom 

v bezpečnostní strategii Spojených států, ale je nutno k tomuto samému vyzvat i další země, 

neboť pozůstatky nukleárních zbraní ze studené války představují velice nebezpečné 

dědictví. Za jakési vstřícné gesto je pak možné považovat skutečnost, že Spojené státy se 

rozhodly samy snižovat svůj jaderný arzenál.  

Nicméně podstatné však je, že svůj sklon k multilaterálním řešením projevil americký 

prezident rovněž v rámci vyjádření, že USA začnou vyjednávat s Ruskou federací zcela 

                                                 
23 FIŘTOVÁ, Magdalena, Jan HORNÁT a Jana SEHNÁLKOVÁ. Prezidentství Baracka Obamy: naplněné 

vize? Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 9788024635576. 
24 Remarks By President Barack Obama In Prague As Delivered [online]. The White house, 2009 [cit. 2019-

06-06]. Dostupné z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-

prague-delivered. 
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novou dohodu START o omezení jaderných hlavic a zásob. Obama zmínil, že poté, co se o 

této skutečnosti 50 let mluvilo, konečně nastal čas k tomu, aby došlo i ke globálnímu zákazu 

testování nukleárních zbraní. K celkovému posílení Smlouvy o nešíření nukleárních zbraní 

by však bylo nutno, aby zainteresované země přijaly určité zásady, které je zapotřebí 

dodržovat. Mezi tři základní pravidla, která Obama vyslovil v souvislosti se světem bez 

jaderných zbraní, patří následující:25 

- státy s nukleárními zbraněmi budou usilovat o odzbrojení, 

- nejaderné země nebudou usilovat o jejich získání, 

- všechny země budou mít právo na atomovou energii použitou k mírovým 

účelům. 

2.2 Pozadí uzavírání Nové dohody START 

Výše popisovaná Obamova politika se už krátce po jeho projevu v Praze těšila 

velkému úspěchu v souvislosti se sbližováním USA s Ruskou federací. Vůbec prvním 

z prohlášených cílů se tak stal podpis NDS. Je možné konstatovat, že tímto bylo zároveň 

započato znovuobnovení vztahů s Ruskou federací.26 

Americký prezident usiloval o to, aby byla nalezena určitá rovnováha mezi 

nukleárními a konvenčními zbraněmi, která by lépe odrážela aktuální bezpečnostní 

požadavky Spojených států amerických.27 

NDS představuje zároveň vyvrcholení snahy Obamovy vlády o jaderné odzbrojení. 

Vznik NDS měl celkem dvě hlavní příčiny:28 

- úsilí pokračovat s postupným jaderným odzbrojováním, 

                                                 
25 Remarks By President Barack Obama In Prague As Delivered [online]. The White house, 2009 [cit. 2019-

06-06]. Dostupné z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-

prague-delivered. 
26 Treaty between The United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further 

Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (New START) [online]. NTI, 2010 [cit. 2019-06-06]. 

Dostupné z: https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/treaty-between-the-united-states-of-america-and-

the-russianfederation-on-measures-for-the-further-reduction-and-limitation-of-strategic-offensive-arms/. 
27 FUTTER, Andrew. Obama’s Nuclear Weapons Policy in a Changing World [online]. LSE, 2016 [cit. 2019-

06-06]. Dostupné z: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR009/futter.pdf. 
28 DEYERMOND, Ruth. Assessing the reset: successes and failures in the Obama administration's Russia 

policy, 2009–2012 [online]. European Security, 2013, no. 4 [cit. 2019-06-06]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2013.777704. 



 

15 

 

- vypršení platnosti dohody SORT a také vypršení platnosti dohody START I.  

Jednání o NDS s Ruskou federací bylo potřebné, neboť bylo třeba co nejrychleji 

nahradit končící dohodu zcela novou smlouvou. Za vedlejší cíl nové dohody je pak možné 

označit demonstraci spolupráce a jednoty USA a Ruské federace a jejich ochoty řešit 

společným přičiněním důležité celosvětové problémy.29 

Nová dohoda START ve své podstatě dodržuje mnoho stejných konvencí, jako tomu 

bylo i v případě předchozích dohod. Obsahuje například podrobné definice a systematické 

postupy, prostřednictvím kterých má být určeno množství jaderných zbraní a také „jaderná 

síla“ druhé strany. Dohoda rovněž pověřuje, aby účastníci procesu vedli rozsáhlou databázi, 

která bude popisovat přesné umístnění, počty a technickou charakteristiku zbraní, které jsou 

danou dohodou limitovány. Stranám je umožněno využívat několika různých cest jak 

provádět fyzické kontroly, resp. inspekce ověření počtů, typů a umístění jednotlivých 

jaderných nosičů, případně odpalovacích zařízení. 

Tato dohoda ovšem nepředstavuje pouhé rozšíření dohody START. USA a SSSR 

byly v době, kdy byla vyjednávána dohoda START I, protivníky. Železná opona stále stála 

a západ se v této době obával dalších možných kroků SSSR. Obě strany byly tudíž i ke konci 

studené války stále velice opatrné a zevrubně monitorovaly schopnosti, možnosti a záměry 

svého protivníka. V tomto duchu se neslo i znění dohody START I, která byla „prosáknuta“ 

paranoiou, strachem a obavami. NDS je však již produktem zcela odlišné éry, a tudíž i 

diametrálně odlišných vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými.30 

Nová dohoda o snižování strategických zbraní (Nová dohoda START) byla 

podepsána 8. dubna 2010 v Praze mezi Ruskem a Spojenými státy americkými, přičemž 

v platnost vstoupila dne 5. února 2011. Nahradila tak původní smlouvu START I, jejíž 

platnost vypršela v prosinci 2009 a taktéž nahradila Smlouvu o snižování strategických 

útoků (SORT) z roku 2002, která skončila v okamžiku, kdy vstoupila v platnost NDS. 

Už od začátku se však nová dohoda nacházela pod velkým časovým tlakem.  Ten byl 

způsobem zejména vypršením předcházející dohody START I, která měla být co nejdříve 

nahrazena. Proces vnitřní ratifikace ze strany USA trval pouhý rok a díky tomuto časovému 

                                                 
29 Ibid. 
30 The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions [online]. F. WOOLF, Amy. Congressional 

Research Service, 2017 [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf. 
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tlaku nebylo možné detailně probrat některé další klíčové oblasti dohody, ze kterých je 

nejdůležitější oblast redukce strategických ICBM a SLBM s konvenčními hlavicemi.31 

Někteří senátoři byli proti tomuto „skoku“ a hodlali s Rusy diskutovat na téma 

nestrategických jaderných zbraní, strategických konvenčních zbraní a taktéž systému 

protiraketové obrany. Podpora stávající formy dohody nicméně převážila nad těmito hlasy, 

a to i díky tomu, že existovaly obavy, aby tyto dodatečné body kritiky a dialogu nebyly 

spouštěčem eliminačního procesu potenciální dohody s Ruskem.32 

2.3 Parametry Nové dohody START 

Tůma vysvětluje, že Dohoda o snížení počtu jaderných zbraní neboli NDS se 

konkrétně skládá z:33 

- textové části,  

- protokolu, 

- technické přílohy. 

Dohoda obsahuje také preambulní a operativní část, která je tvořena celkem 16 

články. V preambuli je uvedeno, že obě zúčastněné strany vyjadřují přesvědčení, že 

celosvětové změny a hrozby si žádají zcela nové přístupy. Ty by měly zahrnovat celý rozsah 

jejich strategických vztahů, vyžadující vzájemnou důvěru, otevřenost a spolupráci. Těmto 

vztahům by ovšem měly odpovídat i jejich jaderné doktríny, přičemž by v jejich rámci mělo 

dojít ke snížení úlohy a významu nukleárních zbraní. Obě strany hodlají poskytnout nový 

impuls pro postupné snižování a omezování nukleárních zbraní, avšak se zachováním vnitřní 

i vnější bezpečnosti svých nukleárních arzenálů.34 

                                                 
31 New START: The Anatomy of a Failed Negotiation. SCHNEIDER, Dr. Mark B. New START: The Anatomy 

of a Failed Negotiation [online]. Fairfax VA: National Institute Press, 2012 [cit. 2017-06-25]. Dostupné z: 

http://www.nipp.org/wp-content/uploads/2014/12/New-start.pdf. 
32 The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions [online]. F. WOOLF, Amy. Congressional 

Research Service, 2017 [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf. 
33 TŮMA, Miroslav. Jaderné odzbrojení: utopie, nebo projev politického realismu. Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2011. ISBN 978-80-86506-96-8. 
34 TŮMA, Miroslav. Jaderné odzbrojení: utopie, nebo projev politického realismu. Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2011. ISBN 978-80-86506-96-8. 
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Zúčastněné strany pak především uznávají existenci vzájemných vztahů mezi 

strategickými útočnými a obrannými zbraněmi. Tento vztah by měl nabýt na důležitosti 

společně s omezováním strategických nukleárních zbraní.35 

Dohoda o snížení počtu jaderných zbraní pak pro strategické zbraně konkrétně zavádí 

tyto tři souhrnné limity:36 

- Snížení počtu strategických jaderných hlavic na 1 550, a to pro obě zúčastněné 

strany. Je tak možné konstatovat, že tento limit je nyní nastaven o 74 % níže, než 

byl limit v případě dohody START I z roku 1991 a zároveň o 30 % nižší, než 

tomu bylo v případě dohody SORT z roku 2002. 

- Kombinovaný strop 800 kusů týkající se rozmístěných i nerozmístěných 

strategických nosičů nukleárních zbraní. Sem spadají: 

o rakety, 

o letadla, 

o ponorky. 

- Samostatný strop 700 kusů týkající se rozmístěných i nerozmístěných 

strategických nosičů nukleárních zbraní. Je třeba doplnit, že daný limit je o více 

než 50 % nižší, než tomu bývalo v případě smlouvy START I. 

Další pravidla se týkají charakteristik jaderných hlavic, potažmo charakteristik jejich 

nosičů, kterým může být buďto takzvané RV – nosič sloužící k vynesení hlavice do vesmíru 

a jejích následného dopravení zpět do atmosféry, nebo těžký bombardér. RV je počítáno jako 

jedna jaderná hlavice, taktéž pak těžký bombardér, který ale může reálně nést až 20 hlavic 

najednou.37 

                                                 
35 Ibid. 
36 Trump chce nahradit smlouvu o strategických zbraních START, přizvat hodlá i Čínu, tvrdí CNN [online]. 

Praha: ČT24, 2019 [cit. 2019-06-08]. Dostupné z:https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2797886-trump-chce-

nahradit-smlouvu-o-strategickych-zbranich-start-prizvat-hodla-i-cinu-tvrdi. 
37 Fact Sheet: Understanding the New START Agreement [online]. Washington, D. C: The Center for Arms 

Control and Non-Proliferation, 2017 [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: 

https://armscontrolcenter.org/understanding-new- start-agreement/. 
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Smlouva stanovuje, že složení i strukturu strategických útočných zbraní má každá ze 

zúčastněných stran právo určit si sama. Součástí dohody je také ověřovací mechanismus, 

v rámci kterého je zahrnuta:38 

- inspekce na místech, 

- výměna informací, 

- ohlašovací povinnost, 

- výměna dálkových měření. 

Visingr ovšem dodává, že v NDS se ve skutečnosti „ukrývá“ daleko více než výše 

zmiňované tři limity. Stěžejním problémem týkajícím se omezení strategických nukleárních 

hlavic v případě každé země na zmiňovaný maximální počet 1 550 kusů spočívá v novém 

způsobu počítání. Ten totiž počítá jeden strategický bombardér jakožto jednu hlavici. Avšak 

ve skutečnosti jich bombardér může nést více než dvacet. Zmiňovaný systém počítání tak 

vlastně umožňuje dané zbraně nahradit modernějšími. Autor dodává, že popisovaný princip 

„bombardér = hlavice“ údajně prosadilo Rusko, neboť pro něj představují strategické 

bombardéry pouze vedlejší prvek. Pro Američany ovšem byly strategické bombardéry vždy 

daleko důležitější.39 

Problém také je, že Američané mají díky této smlouvě možnost instalovat na své 

rakety větší množství hlavic, než jaká je aktuální situace. Díky zmiňovanému počítání tak 

Rusko i USA mohou teoreticky uskladnit mnohem více hlavic pro rakety. NDS nijak 

neomezuje kvalitu hlavic či jejich nosičů. Nutno dodat, že obě velmoci mají své nukleární 

arzenály koncipovány velice odlišně, neboť zatímco pro Spojené státy jsou klíčové zejména 

ponorkové rakety a zmiňované bombardéry, pro Rusko jsou daleko důležitější pozemní 

mezikontinentální rakety. Právě naprostý zákaz mezikontinentálních střel s více hlavicemi 

představoval hlavní důvod, proč Rusko odstoupilo od START II.40 

 

                                                 
38 Trump chce nahradit smlouvu o strategických zbraních START, přizvat hodlá i Čínu, tvrdí CNN [online]. 

Praha: ČT24, 2019 [cit. 2019-06-08]. Dostupné z:https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2797886-trump-chce-

nahradit-smlouvu-o-strategickych-zbranich-start-prizvat-hodla-i-cinu-tvrdi. 
39 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
40 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
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2.4 Dodržování podmínek – Monitoring a kontrola 

Aby bylo možné alespoň přibližně odhadnout efektivitu současného plnění NDS, je 

potřeba nahlédnout do původních principů plnění a monitoringu předchozí dohody START, 

která v mnoha ohledech slouží jako předloha pro NDS. Předchozí dohoda START 

zahrnovala velmi komplexní systém ustanovení. Ten byl navržen za účelem vzájemné 

kontroly USA a SSSR prostřednictvím shromažďování širokého spektra údajů a dat o jejich 

odpalovacích silech, potažmo aktivitách. Tyto údaje byly posléze vyhodnoceny a bylo 

stanoveno, zda jsou, či nejsou v souladu se všemi limity dohody. Tohoto bylo dosahováno 

zejména skrze tzv. NTM systémy, tj. získávání dat pomocí družic a dalších systémů pro 

dálkové snímání.  

Původní smlouva nicméně taktéž předurčovala obě strany k extenzivní výměně všech 

relevantních údajů, které udávaly počty a rozmístění zbraní. Rovněž stanovila, aby obě 

strany podstupovaly nejrůznější prohlídky odpalovacích sítí při exhibicích či výstavách, ale 

aby se také účastnily prohlídky přímo v montážních zařízeních pro výrobu mobilních ICBM. 

V původní dohodě byl taktéž odsouhlasen rovný přístup k získávání informací, což 

zahrnovalo absenci jakéhokoliv šifrování telemetrických údajů a dalších datových údajů 

produkovaných během letových testů raket. Tímto způsobem bylo zaručeno, že obě strany 

budou mít možnost porovnat a vyhodnotit efektivitu svých raketových systémů. 

V porovnání s výše uvedeným, NDS vesměs naplňuje prvky předchozí dohody a dle 

expertů byly navíc všechny procesy zjišťování informací o polohách zbraňových systémů a 

jejich aktuálních počtech zjednodušeny a urychleny. Díky tomu by měly být kvalitnější a 

měly by mít i vyšší vypovídající hodnotu, aby bylo možné prakticky v reálném čase určit, 

zda nedochází k porušování limitů dané dohody. Na druhou stranu, sledování telemetrie u 

testů raket bylo vzhledem ke staré dohodě pozměněno na pouhých pět sledování ročně. 41 

Toto lze považovat za jeden z vážných nedostatků monitoringu. Jak Moskva, tak 

Washington nejsou nuceni podávat žádná jiná telemetrická data než z pěti libovolných 

letových testů jakékoliv ICBM nebo SLBM z aktuálního roku. 42 Přirozeně jsou tedy 

poskytovány irelevantní data z letových testů obsoletních raket. Důraz na transparentnost, 

                                                 
41 PHILLIPS, MACON. The New START Treaty and Protocol [online]. 2010 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/04/08/new-start-treaty-and-protocol. Část 7, odstavce 1 až 3. 
42 Ibid. 
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kooperaci a otevřenost je tedy sice v NDS proklamován, nicméně obě strany se vzájemně 

podpisem NDS omezují, pokud porovnáme podmínky kontroly telemetrických zkoušek 

z původní dohody START a NDS. Jedná se o jeden z nedostatků NDS, který představuje 

určité riziko spíše vůči USA, jelikož neupravuje množství hlavic na jednom ICBM či SLBM 

nosiči. Toho naopak využívá Rusko, které svůj vývoj cílí na vylepšení raket, které jsou 

schopny nést násobně větší množství hlavic, než tomu bylo doposud. USA nemá díky 

absenci přístupu k relevantním telemetrickým datům způsob, kterým by determinovaly, 

jakým směrem se ubírá vývoj těchto technologií.  

K naplnění cílů monitoringu je tedy v základu používáno totožných technických 

prostředků, jak tomu bylo i u předchůdce, nicméně na druhou stranu je potřeba dodat, že 

technologie jsou v dnešní době na daleko vyšší úrovni, jsou mnohem přesnější a také 

spolehlivější, než tomu bývalo v minulosti. Je tudíž možné konstatovat, že současná situace 

je mnohem přívětivější, než tomu bývalo v případě předchozí dohody. 

Běžnou praxí je taktéž informování protistrany o pohybech jednotek disponujících 

jadernými zbraněmi, počtech a přesné poloze. NDS umožňuje oběma stranám uskutečnit 

každý rok až osmnáct prohlídek libovolně vybraných lokalit sloužících jako aktivní 

odpalovací zařízení pro ICBM, SLBM nebo skladovacích zařízení pro neaktivní rakety. Je 

potřeba uvážit, že možnost monitoringu přesné polohy a počtu jaderných sil během plnění 

staré dohody neexistovaly, a proto lze považovat současné plnění za mnohem 

transparentnější a také otevřenější, než tomu bývalo.43 

Kritika monitoringu se taktéž týká oblasti robustnosti celého systému. NDS 

neumožňuje USA nepřetržitě monitorovat jednu z nejdůležitějších lokalit ruské produkce 

mobilních odpalovačů ICBM ve Votkinsku, což může ovlivnit schopnost spojenců 

započítávat tyto produkované jednotky ICBM. Monitoring této lokality je zajištěn zejména 

prostředky NTM. Dohoda na problematiku Votkinské továrny řeší tak, že každá jednotlivá 

                                                 
43 New START: TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE RUSSIAN 

FEDERATION ON MEASURES FOR THE FURTHER REDUCTION AND LIMITATION OF STRATEGIC 

OFFENSIVE ARMS [online]. 2017 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://www.nti.org/learn/treaties-and-

regimes/treaty-between-the-united- states-of-america-and-the-russian-federation-on-measures-for-the-further-

reduction-and-limitation-of- strategic-offensive-arms/. 
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ICBM nebo SLBM opouštějící areál továrny, musí být okamžitě označena identifikátorem, 

kterým je možné za pomocí systémů NTM tyto zbraně přesně sledovat. 44 

 

3 Vyhodnocení role NDS 

Hned úvodem je možné konstatovat, že jak Spojené státy americké, tak i Ruská 

federace dosáhly definitivního naplnění limitů NDS už začátkem února roku 2018, když 

dosáhly omezení svých rozmístěných strategických jaderných hlavic přibližně o třetinu. Ty 

jsou nyní umístěné na maximálně 700 odpalovacích zařízeních. Lze tedy tvrdit, že proces 

jaderného odzbrojování skutečně opět pokročil, o což se zasloužila DNS, která byla 

podepsána v roce 2010 v Praze. Připomeňme totiž, že na základě smlouvy SORT (Strategic 

Offensive Reductions) z roku 2002 se podařilo omezit rozmístěné strategické jaderné hlavice 

na maximálně 2 200 kusů na obou stranách. Aktuálních 1 550 kusů tak představuje 

zmiňované snížení o celých 30 %. Od smlouvy START I pak došlo dokonce ke snížení o 74 

%. 45 

Na přiloženém grafu (viz graf č. 1) je pak možné vidět celosvětový odhadovaný 

vývoj množství jaderných hlavic od konce druhé světové války, tj. od roku 1945 až po 

současnost: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 New START at a Glance [online]. Arms Control Association, 2018 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/NewSTART. 
45 Ibid. 
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Graf č. 1 – Odhadovaný vývoj množství jaderných hlavic (1945 – 2019) 

 

Zdroj: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/. 

Nicméně kromě skutečnosti, že NDS podle plánu dosáhla omezení jaderného 

arzenálu Spojených států amerických i Ruské federace, je možné za jeden z jejích 

nejdůležitějších přínosů považovat také skutečnost, že zavedla jednoznačné deklarační, 

kontrolní a ověřovací mechanismy. Odzbrojovací dohoda SORT z roku 2002 se totiž sice 

zapříčinila o relativně značnou redukci nukleárních hlavic, jak bylo zmíněno výše, avšak 

měla také dvě poměrně velké slabiny. Podle Visingra se jedná o následující:46 

- na jejím základě bylo požadováno pouze odmontování jaderných hlavic z nosičů, 

avšak nebylo nutné jejich zničení, tudíž je bylo možné jednoduše uskladnit, 

- neobsahovala prakticky žádné efektivní prostředky týkající se kontroly a 

ověřování. 

Smlouva z roku 2002 tak byla v podstatě založena pouze na jakési „vzájemné 

důvěře“, přičemž neobsahovala inspekce, verifikace či další opatření. Právě i z tohoto 

důvodu je tak možné Novou dohodu START považovat za velmi významný příspěvek 

                                                 
46 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
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nejenom k procesu jaderného odzbrojení, ale rovněž k celkové normalizaci vztahů mezi 

Spojenými státy americkými a Ruskou federací.47 

Ovšem je třeba poukázat také na fakt, že NDS nijak nereflektuje současné potřeby 

zemí chránit se před konvenčními strategickými raketami, které nejsou předmětem této 

dohody. V celé dohodě je zmíněn pouze jeden odstavec, který pojednává o strategických 

raketách. Znění této preambule je následující:48 

„Obě strany si uvědomují dopad konvenčně ozbrojených ICBM a SLBM na 

strategickou stabilitu.“  

Vyzbrojení SLBM a ICBM konvenčními hlavicemi tudíž není v přímém rozporu s 

žádným nařízením, kterého se obě strany zavázaly plnit.49 V současnosti tak například Ruská 

federace dalekosáhle převyšuje počty aktivních strategických nosičů konvenčních hlavic.50  

Další bod je spojen taktéž s americkou administrativou, konkrétně s americkým 

kongresem, ve kterém NDS nasbírala přemíru kritických pohledů, a to zejména ze strany 

konzervativců, kteří neschvalují unáhlený způsob, jakým byla tato dohoda uzavřena. 

Co se týče dalšího možného prodloužení NDS, jejíž platnost vyprší již v roce 2021, 

ukazuje se, že v tomto ohledu představuje velký problém už pouze samotná skutečnost, že 

je daná dohoda pouze bilaterální a účastní se jí pouze Spojené státy americké a Ruská 

federace, zatímco ostatní jaderné mocnosti nikoliv. Proti tomuto faktu se staví především 

Spojené státy americké. 

Původně se plánovalo, že by redukce celkového množství strategických hlavic měla 

být daleko výraznější. Řeč byla přibližně o 500 – 600 hlavicích pro každou ze zúčastněných 

stran. Tato skutečnost by tak prakticky znamenala přechod na zcela novou doktrínu, a tudíž 

tzv. doktrínu minimálního odstrašení. Ovšem nejenom nynější, ale také předchozí prezident 

Barack Obama se vyjádřil, že by bylo velice vhodné, aby se smlouvy účastnily i další jaderné 

státy. Nakonec však byla dohoda opět podepsána „pouze“ jako bilaterální. Američané a 

                                                 
47 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
48 New START at a Glance [online]. Arms Control Association, 2018 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/NewSTART. 
49 Ibid. 
50 The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions [online]. F. WOOLF, Amy. Congressional 

Research Service, 2017 [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41219.pdf 
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Rusové sice vlastní více než 90 % veškerých nukleárních zbraní na světě, nicméně zapojení 

dalších jaderných mocností by mohlo mít minimálně symbolický význam. Daleko lépe by 

to odráželo multipolární charakter nynějšího globálního prostředí. Navíc je možné 

předpokládat, že další oficiální jaderné mocnosti by vůbec nemusely svůj nukleární arzenál 

redukovat, neboť na rozdíl od USA či Ruské federace jsou skutečně velmi malé.51 

Ovšem problémem je, že v případě Velké Británie se jedná o 215 hlavic (z toho 120 

hlavic v pohotovostním režimu) a v případě Francie o 300 hlavic (z toho 280 hlavic 

v pohotovostním režimu), poněkud odlišná je situace například v Číně. Její jaderný arzenál 

je sice taktéž nízký, jelikož Číňané aktuálně disponují 290 hlavicemi (navíc zřejmě žádná 

z nich není v plně pohotovostním režimu), ovšem v případě tohoto počtu se jedná spíše o 

odhady. Britové i Francouzi svůj počet nukleárních hlavic dobrovolně deklarují, Číňané 

ovšem nikoliv.52 

Aktuální počet nukleárních hlavic všech světových jaderných mocností, ať už v těch, 

které jsou v plném pohotovostním režimu či nikoliv, znázorňuje tabulka (viz tabulka č. 1) 

přiložená níže. Je třeba dodat, že se jedná o nejnovější data, konkrétně z května roku 2019: 

Tabulka č. 1 – Aktuální stav světových jaderných sil 

 

Zdroj: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/. 

                                                 
51 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
52 KRISTENSEN, Hans M. and Matt KORDA. Status of World Nuclear Forces [online]. Federation od 

American Scientists, 2019 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-

nuclear-forces/. 
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Od Číny, která s největší pravděpodobností spoléhá na koncept minimálního 

odstrašení, by nikdo neočekával omezování množství jejího jaderného arzenálu, avšak zcela 

určitě je možné počítat s tím, že by bylo požadováno, aby uvedla oficiální informace o 

daném počtu.53 

Čínská strategie je však založená na mlžení a neprůhlednosti, tudíž je zcela zřejmé, 

že zapojení do podobné dohody by se jí vůbec nehodilo. Ve skutečnosti až v roce 2015 vůbec 

poprvé tato země začala mluvit například o své vojenské strategii. 54 

Podle posledních zpráv je však zřejmé, že prezident Spojených států Donald Trump 

bude o možném prodloužení NDS definitivně rozhodovat až v roce 2020. Tuto skutečnost 

potvrdil na konferenci ve Washingtonu ředitel americké Národní bezpečnostní rady Tim 

Morrison. Trump smlouvu o omezení nukleárních zbraní již několikrát kritizoval s tím, že 

pro potřeby dnešního světa se jedná o nedostatečné řešení. Naopak uvedl, že vhodnější by 

bylo uzavření zcela nové dohody a zejména pak opět zdůraznil fakt, že by neměla být 

bilaterální, ale měla by zahrnovat i další jaderné mocnosti, pochopitelně včetně zmiňované 

Číny.55  

Jak však bylo možné očekávat, Peking tuto možnost okamžitě vyloučil. Čína 

prohlásila, že se neplánuje připojit k jednání Spojených států a Ruska o jaderném 

odzbrojování, neboť to nepovažuje za nutné. Nukleární arzenál totiž podle Wanga udržuje 

Čína dlouhodobě na nezbytném minimu, které odpovídá požadavkům obranné politiky této 

země.56 

Současný ruský prezident Vladimir Putin však zmínil, že pokud Spojené státy 

americké skutečně nehodlají tuto danou smlouvu prodloužit, ani on sám o to usilovat nebude. 

Dodal, že Rusko již několikrát zdůraznilo, že na prodloužení NDS je připraveno. Putin tak 

                                                 
53 VISINGR, Lukáš. Co přináší nová smlouva START? [online]. Praha: Britské listy, 2010 [cit. 2019-06-08]. 

Dostupné z: https://legacy.blisty.cz/art/52004.html. 
54 Overview of all China's white papers on national defense [online]. China Military Online, 2015 [cit. 2019-

06-10]. Dostupné z: http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2015-

05/27/content_6510652.htm. 
55 Defence one: A US-Russia-China Arms Treaty? Extend New START First [online]. 2019 [cit. 2019-07-23]. 

Dostupné z: https://www.defenseone.com/ideas/2019/05/us-russia-china-arms-treaty-extend-new-start-

first/156693/ 
56 Arzenál udržujeme na minimu [online]. Praha: iRozhlas, 2019 [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/wang-i-sergej-lavrov-jednani-jaderne-odzbrojeni-usa-rusko-cina-zbrane-

dohoda_1905131914_pla. 
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zjevně reagoval právě na vyjádření Trumpa, že o prodloužení smlouvy bude definitivně 

rozhodovat až v roce 2020.57 

Je zřejmé, že Bílý dům se touto strategií pokouší o daleko ambicióznější dohodu než 

jakou aktuálně představuje NDS. Nejenom, že usiluje o zapojení dalších jaderných mocností 

do této dohody, ale zahrnuté by měly být i nestrategické zbraně. V podstatě by byly také 

likvidovány celé třídy výzbroje. Nutno však dodat, že tyto okolnosti mohou zároveň 

představovat velké riziko zhroucení mezinárodního systému kontroly nukleárních zbraní. 

Mnoho expertů se obává, že díky této skutečnosti nakonec nemusí být NDS vůbec 

prodloužena a žádná nová smlouva podepsána. Příliš ambiciózní plán může být zároveň 

velice riskantní. Donald Trump je znám svou slabostí pro velké projekty, a právě tento by 

mohl být jedním z nich, neboť v případě podepsání podobné dohody by šlo jednoznačně o 

obrovský úspěch jeho zahraniční politiky. Někteří odborníci však naopak pravý důvod 

shledávají v pouhé snaze dostat Spojené státy americké z aktuální NDS. Je totiž dobře 

známo, že na současného amerického prezidenta má značný vliv jeho poradce John Bolton, 

který je považován za jednoho z největších odpůrců mezinárodních smluv, jejichž cílem je 

kontrola a omezování zbrojení. Důvodem proč zmiňovat Čínu může být právě ten, že USA 

nehodlá prodlužit tuto dohodu. Teoreticky totiž existují pouze dvě možnosti:58 

- Čína vstoupí do širšího paktu jakožto slabší partner. S tímto však souhlasit 

pravděpodobně nebude, 

- Čína se připojí k NDS. 

v takovém případě bude ovšem spojené státy čekat těžké rozhodnutí. Buď sníží 

nukleární arzenál na úroveň čínského, k čemuž bude muset donutit i Rusko, anebo naopak 

dovolí Číně masivně zbrojit. Zda bude či nebude NDS nakonec prodloužená tak aktuálně 

představuje zřejmě vůbec největší problém týkající se jaderného odzbrojování.59 

                                                 
57 Nechce-li USA dál dohodu START, Rusko ji neprodlouží. Dokument byl podepsán v Praze [online]. Praha: 

Echo24.cz, 2019 [cit. 2019-06-11]. Dostupné z: https://www.echo24.cz/a/SBv5w/nechce-li-usa-dal-dohodu-

start-rusko-ji-neprodlouzi-dokument-byl-podepsan-v-praze. 
58 Grandiózní projekt? USA chtějí novou dohodu omezující jaderné zbraně, v klubu má být i Čína [online]. 

Praha: iRozhlas, 2019 [cit. 2019-06-11]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/donald-trump-usa-

smlouva-strategicka-zbrane-jaderne_1904261112_och. 

59 The Washington Post: Trump orders staff to prepare arms-control push with Russia and China [online]. 2019 

[cit. 2019-07-23]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-orders-staff 

to-prepare-arms-control-push-with-russia-and-china/2019/04/25/c7f05e04-6076-11e9-9412-

daf3d2e67c6d_story.html?utm_term=.c4089e538a93 
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3.1 Nedostatky NDS 

Plnění limitů NDS bylo skutečně respektováno oběma stranami, a to zejména díky 

tomu, že dohoda přinesla některé hodnotné prostředky a inovativní postupy, jakými bylo 

možné dosáhnout snížení počtu aktivních jaderných zbraní. Dohoda taktéž přinesla nové 

metody verifikace aktuálního množství uskladněných zbraní. Nicméně, aby bylo možné 

skutečně vyhodnotit roli NDS, je nutné postavit tyto „výhody“ do kontrastu s ostatními 

faktory jako například vývoj nových zbraňových technologií.  

Dohoda má v zásadě sloužit jako mediátor rovnováhy nukleárních sil mezi Ruskem 

a USA. Nicméně lze sledovat, že Rusko svými aktivitami tuto rovnováhu narušuje. Jedná se 

právě o vývoj nových technologií, které se vymykají čemukoliv, co bylo doposud v NDS 

adresováno či charakterizováno. Jedná se zejména o tyto dva zbraňové systémy: Poseidon; 

ponorka-dron s jaderným pohonem. 60 Burevestnik; ICBM a SLBM raketa s jaderným 

pohonem. 61  

Poseidon má produkovat podvodní jaderné exploze o síle dvou megatun, které by 

měly být schopny vyvolat radioaktivní tsunami a kompletně tak zničit libovolné pobřežní 

město na světě. Mimo jiné by tato dálkově ovládaná ponorka měla být schopna extrémní 

manévrovatelnosti a taktéž pro ni nemá být problém dosáhnout rychlosti 200 km/h. 

Samozřejmostí je prakticky nekonečný dosah této zbraně, která je poháněna jaderným 

reaktorem. Tato zbraň je v současnosti plně funkční a podstupuje další testy. V Ruské 

výzbroji již má být zakomponováno 32 těchto zbraní. 62 

Burevestnik neboli SSC-X-9 SKYFALL jak tuto zbraň pojmenovala CIA, je 

mezikontinentální balistická raketa, poháněná jaderným reaktorem. Její dosah je prakticky 

neomezený. Další komparativní výhodou tohoto nekonvenčního zbraňového systému je jeho 

velmi vysoká manévrovatelnost, stejně jako tomu bylo v případě nového systému Poseidon. 

                                                 
60 Russian Navy Will Soon Deploy 32 "Poseidon" Nuclear Drones Across 4 Submarines: How worried 

should the U.S. Navy be? [online]. 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russian-navy-will-soon-deploy-32-poseidon-nuclear-drones-across-4-

submarines-41617 
61 Presidential Address to Federal Assembly: The President of Russia delivered the Address to the Federal 

Assembly. The ceremony took place in Gostiny Dvor. [online]. Moskva, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/59863 
62 Russian Navy to put over 30 Poseidon strategic underwater drones on combat duty - source[online]. 

TASS, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: https://tass.com/defense/1039603 
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Raketa nemá mít problém se změnou dráhy letu a je v současnosti prakticky imunní vůči 

jakýmkoliv pokusům o sestřelení.  63 

Obě velmoci sice dodržují principy NDS, nicméně technologický pokrok dává 

prostor k významné modernizaci arzenálů, aniž by byly překročeny mantinely. 

Nicméně, implementací těchto dvou zbraňových systémů Rusko získá vůči USA výraznou 

komparativní výhodu a vytvoří tím signifikantní dysbalanci, která může vyústit mnoha 

scénáři. Od vypovězení NDS až po nastartování nového zbrojního závodu.  

  

                                                 
63 Tests of Burevestnik nuclear powered cruise missile successfully completed, says source[online]. TASS, 2019 [cit. 

2019-07-23]. Dostupné z: https://tass.com/defense/1045012 
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4 Závěr 

NDS, kterou v roce 2010 v Praze podepsali Barack Obama a Dimitrij Medveděv, 

byla vrcholem snahy Obamovy administrativy o prosazení jaderného odzbrojení. Její vznik 

měl dvě hlavní příčiny. Jednak šlo o zmiňovanou snahu dále pokračovat v jaderném 

odzbrojování a dále pak bylo potřeba nahradit předcházející smlouvy, neboť SORT vypršela 

v roce 2009 a START I v roce 2012. Jedním z vedlejších cílů bylo mimo jiné i posílení 

spolupráce mezi Spojenými státy a Ruskou federací. I přes určitou unáhlenost, která 

provázela ratifikační proces, je však možné Novou dohodu START obecně považovat za 

úspěšný projekt. Tímto je také potvrzená hypotéza, která tuto skutečnost předpokládala. Za 

úspěšnou ji lze považovat z více důvodů. Především se jedná o nástroj, prostřednictvím 

kterého bylo možné zajistit relativní transparentnost strategických jaderných sil a držet uzdu 

bujarého jaderného zbrojení. Limitů, které tato smlouva nastavila, dosáhly Spojené státy 

americké i Ruská federace už počátkem minulého roku, když omezily své strategické jaderné 

hlavice na 1 550 kusů, což představuje 30% snížení oproti stavu, který byl dosažen díky 

smlouvě SORT z roku 2002 a 74% snížení oproti stavu, který byl dosažen díky dohodě 

START I z roku 1991. Dosaženo bylo také samostatného limitu 700 kusů rozmístěných a 

nerozmístěných strategických nosičů nukleárních zbraní. Smlouva samozřejmě 

nepředstavuje zcela ideální výsledek, ale i tak je možné říct, že je vyváženým kompromisem, 

kterého bylo možné dosáhnout díky mnoha ústupkům obou stran, ať už v samotné metodě 

počítání nebo v otázce protiraketové obrany. Jaderné odzbrojování tak díky NDS opět o něco 

pokročilo a vztahy Spojených států amerických a Ruské federace se díky této spolupráci 

alespoň nepatrně zlepšily. Co vzájemné vztahy nezlepšuje je fakt, že Rusko začalo 

v posledních několika letech vyvíjet a implementovat nové zbraňové systémy, které se 

naprosto vymykají jakýmkoliv konvencím a zasazují ránu kooperaci a vzájemné důvěře mezi 

USA a Ruskem. K tomu přispívá i porušování podmínek dohody INF ze strany Ruska, což 

je dalším spouštěčem vzájemné nedůvěry mezi těmito dvěma zeměmi a narušení možné 

budoucí kooperace, která by zajišťovala kontinuální globální denuklearizaci.  

Je jisté, že budeme v budoucnu svědky dalšího zbrojení, ale zejména ve smyslu 

přezbrojování, aplikace inovací, nových technologií a dalších dílčích prvků, které budou 

zbraně činit výkonnějšími. Výrazné zásahy do vylepšení jaderné triády je možné 

v posledních letech vidět zejména ze strany Ruské federace. Ta v posledních deseti letech 
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vyzbrojování mimo jiné zavedla například sofistikované ponorky s jaderným pohonem, 

které jsou osazené mezikontinentálními balistickými raketami. To samé zrealizovala i 

v případě pozemních sil, resp. mobilních odpalovacích zařízení. V blízké době je možné 

zajisté očekávat větší posun i ze strany Spojených států amerických. Ty plánují v příštích 

třiceti letech investovat do modernizace svého arzenálu více než 1, 2 bilionu dolarů, přičemž 

kromě údržby nynějšího arzenálu by měla celá jedna třetina padnout na vývoj zcela nových 

zbraní. Je možné očekávat, že pokud se budou dále objevovat úspěchy ze strany společností 

soukromého sektoru, jakou je například americká SpaceX, s největší pravděpodobností by 

to mohlo otevřít dveře ke vzniku zcela nového zbraňového systému, který by mohl současné 

jaderné či termonukleární zbraně prakticky zcela vyřadit, či je odsunout na druhou kolej. 

Kinetické zbraně umístěné na orbitě by totiž představovaly naprostou revoluci. 

Nicméně i přes jednoznačné přínosy NDS je možné říct, že celý projekt nebyl nijak 

výrazně ambiciózní a počet strategických nukleárních hlavic 1 550 kusů pro každou stranu 

je stále obrovským číslem. Nutno také dodat, že NDS se například vůbec nezmiňuje o 

taktických nukleárních zbraních, které jsou hlavní hrozbou pro Evropu. Ruská federace 

navíc plánuje úlohu těchto zbraní ještě povýšit. Na základě této smlouvy také není nijak 

omezena ani kvantita hlavic nebo jejich nosičů.  

Jedním z kritiků mnoha nedostatků této smlouvy je i současný americký prezident 

Donald Trump, který prohlásil, že namísto prodlužování aktuální NDS by raději podpořil 

zcela nový projekt, kterým by bylo uzavření multilaterální smlouvy, které by se účastnily i 

další země disponující jadernými zbraněmi. Podobný nápad se však jeví jako velice 

nereálný, neboť jak bylo v práci vysvětleno, jen těžko lze očekávat, že by se Čína podobného 

projektu chtěla dobrovolně účastnit. Sice by pravděpodobně nebylo možné očekávat, že by 

byla nucena své relativně malé zásoby nukleárních hlavic nějak výrazně omezovat (slouží 

pouze k minimálnímu odstrašení protivníka), ale zcela jistě by musela uvést oficiální 

informace o daném počtu těchto hlavic. A právě v případě Číny a jejího počtu jaderných 

hlavic se jedná stále pouze o odhady. Čínská strategie je nicméně založená na neprůhlednosti 

a mlžení, tudíž její zapojení do podobné smlouvy je silně nepravděpodobné. Je však pouze 

otázkou, zda Spojené státy americké tímto krokem skutečně plánují prosadit velice 

ambiciózní projekt, který je navíc vzhledem k zmiňovaným okolnostem velice riskantní, 

anebo se jedná o pouhou zástěrku a možnost, jak od možného prodloužení NDS či od 

podpisu zcela nové smlouvy jednoduše odstoupit. 
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Co se týče upevnění vztahů mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací, je 

možné tvrdit že na základě této smlouvy k danému upevnění došlo, avšak v tomto případě 

není situace až tak jednoznačná. Že došlo k určitému upevnění vztahů ovšem potvrzuje už 

pouze samotný fakt, že bylo dosaženo hlavních cílů této bilaterální smlouvy, tudíž především 

omezení strategických jaderných hlavic na 1 550 kusů, a to na obou stranách. Je teda zřejmé, 

že k tomuto kroku byla nutná spolupráce Spojených států amerických i Ruské federace. 

Celkově je také možné říct, že společný vztah těchto velmocí se od konce studené války 

výrazně posunul. Avšak i přesto bude cesta k naprosté vzájemné spolupráci velice dlouhá, 

ne-li přímo nemožná. Pramení to už ze aktuálního stavu, kdy se Rusko snaží o překotný 

vývoj v oblasti nukleárních zbraní i když není přímo ohroženo. V procesu denuklearizace 

stoji velké množství překážek a je zřejmé, že je vytváří jak Spojené státy americké, tak i 

Rusko. Naposled byly vzájemné vztahy obou velmocí opět otřeseny po odstoupení USA od 

smlouvy INF týkající se likvidace raket středního a krátkého doletu. Ovšem i když se díky 

tomuto kroku předpokládal dominový efekt, který by mohl vyústit i v odstoupení Ruské 

federace od NDS, nestalo se tak. Vztahy mezi oběma velmocemi však tento krok rozhodně 

nezlepšil. Otázkou také zůstává, jak se bude dále vyvíjet situace ohledně zmiňovaného 

prodloužení NDS. 
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5 Summary 

 

The NDS, signed in 2010 by Barack Obama and Dimitri Medvedev in Prague, was 

the peak of the Obama administration's efforts to promote nuclear disarmament. Its origin 

had two main causes. Firstly, this was an attempt to continue nuclear disarmament. Secondly, 

it was necessary to replace the previous treaties, as SORT expired in 2009 and START 

expired in 2012. One of the secondary objectives was, inter alia, to strengthen cooperation 

between the United States and the Russian Federation. However, despite the hasty nature of 

the ratification process, the New START Agreement can generally be considered a 

successful project. Therefore, the hypothesis is confirmed.  

It can be considered successful for several reasons. Above all, it is a tool which 

ensures the relative transparency of strategic nuclear forces and keeps nuclear armament at 

bay. The limits set by the agreement were reached by the United States and the Russian 

Federation early last year, limiting their strategic nuclear warheads to 1,550, which translates 

to a 30% reduction from the 2002 SORT and 74% reduction compared to the situation 

achieved thanks to the START I agreement of 1991. A separate limit of 700 pieces of 

deployed strategic nuclear weapons carriers was also fulfilled. Of course, the treaty does not 

represent an ideal result, but it can still be said that it is a balanced compromise which has 

been achieved through many concessions from both sides. Either in the counting method 

itself or within the question of the missile defense system. The process of nuclear 

disarmament has shown some progress with the implementation of NDS.  

The relationship between the United States and the Russian Federation has slightly 

improved. What has not contributed to improvement of mutual relations is the fact that 

Russia has begun to wildly develop and implement new weapon systems over the past few 

years. These are completely beyond any conventions and are wounding cooperation and 

mutual trust between the US and Russia. The actual distrust is also catalyzed by Russia's 

violation of the terms of the INF treaty. This represents another trigger for mutual mistrust 

between the two countries and the disruption of possible future cooperation that could have 

otherwise ensured continuous global denuclearization. 
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It is certain that we will see further armaments in the future. This trend will occur 

especially in terms of rearmament, application of innovations, new technologies and other 

sub-elements that will make weapons more powerful. Significant interventions in nuclear 

triad improvements have been seen in recent years, especially by the Russian Federation. 

During the last decade of armaments were introduced sophisticated nuclear-powered 

submarines, which are fitted with intercontinental ballistic missiles. The same trend could 

be seen in the case of ground forces, respectively mobile launchers. We can certainly expect 

a greater shift from the United States in the near future. The United States are planning to 

invest more than $ 1.2 trillion into upgrading its arsenal over the next thirty years, and in 

addition to maintaining the current arsenal, one-third should go to the development of brand 

new weapons. It is expected that, if success continues to emerge from private sector 

companies such as SpaceX, it could also most likely open the door to a completely new 

weapon system that could virtually eliminate current nuclear or thermonuclear weapons, or 

move them to the background. The kinetic weapons placed in orbit would represent a 

complete revolution. 

Despite the clear benefits of NDS, it can be said that the whole project was not very 

ambitious and the number of strategic nuclear warheads of 1,550 pieces for each side is still 

a significant number. It should also be added that the NDS does not mention tactical nuclear 

weapons, which are a major threat to Europe. In addition, the Russian Federation plans to 

promote the role of these weapons to the whole new level. There is also no restriction on the 

number of warheads or their carriers within this agreement. One of the sound critics of these 

deficiencies is current US President Donald Trump, who stated that instead of extending the 

current NDS, he would rather support a brand new project, which would represent the 

conclusion of a multilateral treaty, which would also include the participation of other 

countries possessing nuclear arsenal. However, a similar idea seems very unrealistic 

because, as explained in the thesis, it is difficult to expect that China would like to participate 

in a similar project on a voluntary basis. Although, as it is not expected that China would be 

forced to somehow reduce its relatively small stock of nuclear warheads, it would certainly 

have to provide official information about the number of warheads it possesses. 

Nevertheless, China's based its opaque strategy on fogging, therefore its involvement in a 

similar treaty is highly unlikely. Considering other eventualities, it also remains a question 

whether the United States of America really intends to push this very ambitious project 
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through. This would be very hazardous given the circumstances mentioned above. The 

general belief also remains that it is only a mere cover and a possibility how to simply 

withdraw from NDS.  

Regarding the consolidation of the relationship between the United States of America 

and the Russian Federation, it can be argued that the NDS treaty was beneficial. Limitation 

of strategic nuclear warheads to 1 550 units on both sides shows that the relations have been 

somewhat improved. It is therefore clear that some extent of direct cooperation between the 

United States of America and the Russian Federation was required.  

It is also possible to state that the relationship of these superpowers has shifted 

considerably since the end of the Cold War. Nevertheless, the path to a complete mutual 

cooperation will be very long, maybe even impossible. This statement stems from the current 

state of affairs, when Russia is striving for rapid development in the area of nuclear weapons 

rearmament, even if it is not directly endangered or threatened. Many obstacles occur in the 

process of denuclearization, and it is clear that both the United States and Russia are 

willingly creating them. For the last time, the relations of the two superpowers were shaken 

again after the withdrawal of the US from the INF treaty on the destruction of medium and 

short-range missiles. However, it should be noted that everybody expected a domino effect 

to occur after the US took these steps. The situation could have easily resulted in the 

withdrawal of the Russian Federation from the NDS. Nevertheless, it did not. 
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