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Abstrakt 

Témou bakalárskej práce je porovnanie prístupov Georgea W. Busha a Baracka Obamu 

k otázkam jadrovej politiky. Hlavná téza je zaloţená na predpoklade, ţe hoci sa 

čiastočne líšia v rétorike a pouţitých prostriedkoch, primárne ciele oboch administratív 

sú totoţné, rovnako ako bezpečnostné hrozby, ktorým sa musia prispôsobovať. Po 

stručnom popise nového bezpečnostného prostredia nasleduje kapitola venovaná 

prezidentovi Georgeovi W. Bushovi, v ktorej sú hodnotené jeho kroky v oblasti jadrovej 

politiky ako medzinárodné zmluvy a prístup k štátom odmietajúcim medzinárodné 

normy. Pozornosť je tieţ venovaná otázke zbraní hromadného ničenia spojenej 

s vojenskými intervenciami v zahraničí. V nasledujúcej kapitole sú rozobrané kroky 

súčasného prezidenta Baracka Obamu  v jadrovej oblasti ako zmluva New START, 

snaha o zabránenie šíreniu jadrového materiálu a, rovnako ako v prechádzajúcej 

kapitole, prístup k Severnej Kórei a Iránu. Nasledujúca časť je venovaná porovnaniu 

dvoch prezidentov v spomínaných otázkach. Záver práce podporuje pôvodnú tézu, ţe 

východiská, teda aj hlavné zámery Busha a Obamu v jadrovej politike, sa zhodujú. 

Abstract 

The topic of the bachelor thesis is a comparison of George W. Bush and Barack 

Obama`s approaches to nuclear policy issues. The principal argument is based on 

a presumption that although there are partial differences between the two in terms of 

rhetoric and instruments used, the two administration`s primary goals are identical, just 

as the security threats they are based on. A brief characterization of new security 

environment is followed by a chapter dedicated to President George W. Bush with an 

evaluation of his nuclear policy steps like international agreements and the relationship 
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with countries which refuse to comply with international norms. The focus is also on the 

issue of weapons of mass destruction as a pretext to military interventions abroad. The 

next chapter analyzes the current President Barack Obama`s nuclear policy measures 

such as the New START Treaty, prevention of fissile material proliferation and, equally 

as the previous chapter, the approach towards North Korea and Iran. The next part is 

dedicated to the comparison of the two Presidents in the previously mentioned issues. 

The conclusion supports the initial argument that the basis, and consequently the 

principal goals of Bush and Obama nuclear policy are identical.  

Kľúčové slová 

jadrová politika, Bush, Obama, nešírenie, odzbrojenie, jadrové zbrane 
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nuclear policy, Bush, Obama, non-proliferation, disarmament, nuclear weapons 
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Úvod 

V období od konca Studenej vojny sa jadrová politika Spojených štátov amerických 

musela prispôsobiť novej bezpečnostnej situácii vo svete. Bipolárne svetové 

usporiadanie bolo nahradené systémom viacerých vzájomne sa vyvaţujúcich aktérov 

v oblasti ako bezpečnostnej, tak politickej a ekonomickej. Jadrová otázka sa stala 

komplexnejšou; na jednej strane pozorujeme snahu vyvíjať jadrové zbrane v štátoch, 

ktoré v minulosti nemali na to potrebnú technologickú kapacitu či záujem. Sú medzi 

nimi štáty, ktoré sa odmietajú riadiť medzinárodnými zmluvami upravujúcimi otázku 

vývoja jadrových technológií. Správanie týchto štátov vzbudzuje obavu v regiónoch 

Blízkeho a Ďalekého východu, ako aj svetových veľmocí, a prispieva k úvahám ďalších 

štátov vyvíjať vlastné jadrové programy s cieľom ochrany vlastnej národnej 

bezpečnosti. 

V protiklade k tomuto trendu je postoj lídrov svetových veľmocí, v prvom rade 

Spojených štátov: v posledných rokoch pozorujeme snahu presadzovať jadrové 

odzbrojenie, zníţenie počtu jadrových zbraní vo svete, zaistenie zraniteľného 

nukleárneho materiálu a odradenie iných krajín od rozvoja jadrových zbraní. Za jednu 

z najváţnejších hrozieb spojených s jadrovými technológiami sa povaţuje moţnosť 

neštátneho aktéra, ako teroristickej organizácie, zneuţiť jadrovú zbraň na ohrozenie 

Spojených štátov alebo ich spojencov. V záujme kaţdej americkej administratívy je 

takémuto vývoju zabrániť, čo sa odráţa v spomínaných zásadách jadrovej politiky. 

Spoločným znakom vlád Georgea Walkera Busha a Baracka Husseina Obamu je snaha 

zniţovať počty jadrových zbraní dvoch superveľmocí Studenej vojny, čo sa odrazilo 

v podpisoch bilaterálnych odzbrojovacích zmlúv Spojených štátov a Ruskej federácie. 

V snahe posilniť svetovú bezpečnosť Bush aj Obama uskutočnili kroky s cieľom 

obmedziť pokrok ďalších štátov vo vývoji jadrových zbraní. V záujme Spojených štátov 

bolo a je zabrániť hlavne zbrojeniu krajín, ktoré sa odmietajú riadiť medzinárodnými 

normami v tejto oblasti, bránia sa medzinárodným mechanizmom vytvoreným v záujme 

kontroly zbrojenia a pod zámienkou jadrového výskumu pre mierové účely sa pokúšajú 

vyvíjať a testovať jadrové bomby. Obaja spomínaní americkí prezidenti sa vyznačovali 

odmietavým prístupom ku spomínaným aktivitám týchto štátov, ako aj zdôrazňovaním 
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teroristickej hrozby, ktorú so sebou prináša nezaistený jadrový materiál, alebo jadrové 

technológie v rukách štátov, ktoré sú voči USA nepokryte nepriateľské. 

Spomínané východiská boli pre oboch prezidentov totoţné, hoci sa Bush a Obama 

odlišujú v pouţívanej rétorike a prostriedkoch. George W. Bush počas svojej vlády 

presadzoval okrem iného rozvoj amerického jadrového arzenálu ako odpoveď na hrozbu 

zbraní hromadného ničenia v rukách nepriateľských reţimov a teroristov, čím zvýšil 

úlohu jadrových zbraní v americkej bezpečnostnej stratégii. Administratíva Baracka 

Obamu taktieţ počíta s modernizáciou jadrového arzenálu, no zároveň sa snaţí zníţiť 

úlohu jadrových zbraní v americkej bezpečnostnej stratégii, rozvíjať spoluprácu 

s ďalšími štátmi v záujme presadenia potrebných medzinárodných zmlúv, a k problému 

nepriateľských reţimov sa stavia viac diplomaticky. Obaja prezidenti však zdieľajú 

spoločný cieľ zvýšiť americkú národnú bezpečnosť, aj keď medzi jednotlivými 

aspektmi ich jadrových politík sú určité rozdiely. 

Zdôvodnenie výberu témy a cieľ práce  

Zatiaľ čo deväťdesiate roky sa vyznačovali transformáciou bezpečnostnej situácie 

Studenej vojny, za vlády Georgea Busha sa naplno ukázali nové hrozby pre americkú 

a medzinárodnú bezpečnosť, ktoré ostávajú nemenné počas vlády Baracka Obamu. 

Jadrové programy štátov ignorujúcich medzinárodné normy v tejto oblasti a terorizmus 

otvorili otázku, ako sa vyrovnať s existenciou tisícok jadrových zbraní a nezaisteného 

jadrového materiálu, zabezpečiť dodrţovanie medzinárodných zmlúv a vyuţívanie jadra 

na mierové účely. Posledné dve americké administratívy boli v tomto novom prostredí 

nútené riešiť spomínané otázky, pričom ich prístupy sa líšia iba čiastočne. Spomínaní 

dvaja prezidenti uţ vládli v období multipolárneho svetového usporiadania, čo malo 

vplyv na spôsob, akým presadzovali svoju víziu bezpečnostnej politiky. Počas dvoch 

funkčných období prezidenta Busha boli jasne stanovené bezpečnostné priority 

a stratégie, ktoré vyústili do konkrétnych krokov v otázke jadrovej politiky. Súčasný 

prezident Obama vládne necelé tri roky, no jeho plány v tejto oblasti boli známe uţ od 

prezidentskej kampane. Dodnes sa mu podarilo presadiť niekoľko významných iniciatív 

spojených s jadrovou problematikou. Riešenia ďalších problémov, s ktorými sa potýkal 

aj jeho predchodca, sa ukazujú ako zloţité a dlhodobé. 
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Pokúsim sa porovnať jadrovú politiku USA dvoch posledných administratív, pričom 

pojem jadrová politika zahŕňa otázky súvisiace s jadrovým vývojom, teda jadrovými 

bombami a materiálmi pouţiteľnými na ich výrobu. Z dôvodu obmedzeného rozsahu 

práce sa budem venovať hlavne bezpečnostne politickej problematike v tejto oblasti, 

ako jadrové zbrane a ich úloha v americkej národnej bezpečnosti, zaistenie štiepneho 

materiálu, prístup k štátom nedodrţujúcim medzinárodné normy a národné 

a medzinárodné iniciatívy súvisiace s jadrovou bezpečnosťou. Vzhľadom na rozsah 

práce však nebudem analyzovať otázku amerického systému raketovej obrany a ďalšie 

aspekty jadrovej politiky, ako je energetický, environmentálny, vedecký, atď. 

V práci vyuţívam metódu komparácie pri porovnaní dvoch po sebe nasledujúcich 

amerických administratív v otázke prístupu k jadrovej politike. Vychádzam pri tom 

z tézy, ţe hoci sa jadrová politika presadzovaná počas vlády Busha a Obamu líšila 

v pouţitých prostriedkoch a prístupoch ku konkrétnym čiastkovým problémom, mala 

veľa zhodných znakov v dôsledku  rovnakých otázok, ktorými obe administratívy boli 

nútené sa zaoberať. Ich jadrová politika mala spoločný primárny cieľ zabrániť 

nepriateľským štátom v rozvoji nukleárnych technológií a udrţať stabilný systém 

svetovej bezpečnosti pod vedením Spojených štátov ako vojenskej veľmoci. Ako 

v minulosti, tak aj dnes je v záujme USA udrţať stabilitu na Blízkom východe ako aj na 

Kórejskom polostrove zo strategických, politických a v neposlednom rade 

ekonomických dôvodov, a prístup Busha aj Obamu k jadrovej otázke túto skutočnosť 

odráţa. 

Štruktúra práce 

Moja práca je zloţená z úvodu, štyroch hlavných kapitol a záveru. V prvej kapitole sa 

pokúsim stručne načrtnúť hlavné rozdiely medzi geopolitickou realitou Studenej vojny 

a tou súčasnou, aby som mohla poukázať na nové hrozby, ktorými sa súčasná 

bezpečnostná situácia vyznačuje. Okrem teroristickej hrozby a novému prístupu 

k zásade odstrašenia sa zameriam aj na opis multilaterálnych iniciatív v oblasti nešírenia 

jadrových zbraní, ktoré vznikli v období pred nástupom Georgea W. Busha do 

prezidentského úradu. Druhá kapitola je analýzou jadrovej politiky, ktorou sa 

vyznačovalo obdobie administratívy G. W. Busha v reakcii na spomínané súčasné 
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hrozby, pričom sa zameriam na konkrétne kroky, ako je prístup vlády k odzbrojovacím 

zmluvám, postoj k štátom odmietajúcim medzinárodné normy v tejto oblasti a ďalšie 

otázky jadrovej politiky. Rovnakým spôsobom budem v tretej kapitole postupovať pri 

analýze krokov, ktoré doteraz oznámila alebo podnikla vláda Baracka Obamu, aby som 

sa v nasledujúcej štvrtej časti pokúsila charakterizovať podobnosti a rozdiely prístupov 

oboch prezidentov k otázkam jadrovej politiky. V závere zhrniem základné zistenia 

a pokúsim sa podporiť tvrdenie, ţe pri vyuţívaní často odlišných postupov a rétoriky 

Busha a Obamu boli a sú primárne ciele daných administratív v tejto oblasti totoţné. 

Kritika prameňov a literatúry 

V prvej kapitole práce opisujem zmeny v oblasti bezpečnosti, ku ktorým došlo od konca 

obdobia Studenej vojny, pričom primárne vychádzam z publikácie K. B. Payna The 

Great American Gamble: Deterrence Theory And Practice From The Cold War To The 

Twenty-First Century (2008). Pri rozbore jadrových stratégií oboch vlád čerpám 

z politických dokumentov ako Quadrennial Defense Review 2001, 2006 a 2010, 

Nuclear Posture Review 2002
1
 a 2010, Rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN číslo 1540 

a 1778, ďalej medzinárodných zmlúv upravujúcich odzbrojovaciu problematiku, 

konkrétne Strategic Offensive Reductions Treaty z roku 2002 a New Strategic Arms 

Reduction Treaty z roku 2010. V neposlednom rade vychádzam z publikácie Strategic 

Survey 2010: The Annual Review of World Affairs vydanej uznávaným nezávislým 

think tankom The International Institute for Strategic Studies, ďalej Nuclear Weapons 

and Strategy (Stephen J. Cimbala, Routledge, 2005), The Tradition of Non-Use of 

Nuclear Weapons (T. V. Paul, Stanford University Press, 2009), The Nuclear Taboo 

(Nina Tannenwald, Cambridge University Press, 2007) a Nuclear Terrorism: The 

Ultimate Preventable Catastrophe (Graham Allison, Holt Paperbacks, 2005). 

Alternatívny pohľad vzhľadom na menované zdroje predstavuje publikácia Atomic 

Obsession (John Mueller, Oxford University Press, 2010). Taktieţ vychádzam 

z výskumných publikácií pripravených Carnegie Endowment for International Peace, 

jedného z najvplyvnejších think tankov v bezpečnostnej oblasti, v ktorom pôsobí široké 

názorové spektrum odborníkov a Arms Control Association, ktorá je dlhodobo 

                                                
1 NPR bola vypracovaná v roku 2001 a publikovaná v na začiatku roka 2002, preto sa v rôznych zdrojoch 

uvádza ako NPR 2001, resp. 2002 
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zameraná na podporu odzbrojenia. Tento konzistentný pohľad je výhodou pri hodnotení 

prístupov oboch administratív. V práci som ďalej pouţila vyjadrenia samotných 

prezidentov Georgea W. Busha a Baracka Obamu, členov ich vlád a bezpečnostných 

poradcov a informácie z odborných periodík ako The RUSI Journal alebo Jane„s 

Intelligence Review. 
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1 Nové výzvy a zmeny jadrovej politiky USA 

1.1 Zmeny po Studenej vojne 

Počas trvania Studenej vojny boli na základe vtedajšieho geopolitického usporiadania 

zauţívané isté modely, ktoré po jej skončení v dnešnej geopolitickej realite stratili 

opodstatnenie. V bipolárnom svete sa rozvíjali dva masívne jadrové programy v záujme 

odradenia rivala od pouţitia jadrovej zbrane, pričom základným cieľom bola moţnosť 

spôsobiť protivníkovi pre neho neprijateľné straty. Dnes sa štáty vnímané ako jadrové 

veľmoci prikláňajú k politike udrţania vysoko efektívneho no rozsahom obmedzeného 

arzenálu jadrových zbraní v záujme zachovania bezpečnosti a obmedzenia výdavkov na 

jadrové zbrojenie. Bipolárny systém svetového usporiadania nahradil systém 

multipolárny, kde do globálneho diania zasahuje vyšší počet svetových mocností 

a ďalších štátov, ktoré sa snaţia zvýšiť svoju prestíţ a politický vplyv. Viaceré z nich sa 

z rôznych dôvodov pokúšajú, alebo aspoň uvaţujú o vývoji jadrových zbraní, čo je 

v rozpore s bezpečnostnými záujmami Spojených štátov. 

Z uvedeného vyplýva zvýšenie počtu štátov disponujúcich jadrovými zbraňami 

v porovnaní s obdobím Studenej vojny. Zmluva o nešírení jadrových zbraní
2
 definovala 

päť oficiálnych jadrových mocností: USA, vtedajší Sovietsky zväz, Čínu, Francúzsko 

a Veľkú Britániu. Dnes sa dá s istotou povedať ţe jadrovými zbraňami disponujú aj 

nečlenovia NPT Izrael, India a Pakistan, na jej výrobe intenzívne pracuje Severná 

Kórea, podozrievaný z podobných pokusov je Irán. Ďalšie štáty sú viac či menej 

úspešné vo vývoji technológií, ktoré je moţné vyuţiť na konštrukciu jadrových zbraní. 

Ďalšiu problémovú skupinu predstavujú producenti štiepnych materiálov, odmietajúci 

sa podrobiť medzinárodnej kontrole.  Za riziko je potom v neposlednom rade 

povaţovaná moţná spolupráca štátov s ambíciou vyvinúť jadrovú bombu s producentmi 

jadrových materiálov v rozpore s medzinárodnými reţimami nešírenia, rovnako ako 

hrozba získania jadrovej zbrane teroristickou organizáciou.  

Situácia sa diametrálne zmenila aj v otázke financovania zbrojenia. Obranná politika 

Spojených Štátov bola počas Studenej vojny zaloţená na predpoklade, ţe kaţdá strana 

                                                
2 Non-Proliferation Treaty (NPT) 
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bude sledovať a udrţiavať rovnováţny stav v zbrojení s cieľom zaistiť „rovnováhu 

hrozby“
3
. Rozvíjali sa teda dva masívne jadrové programy s cieľom vyrovnať sa jeden 

druhému a odstrašiť protivníka od prípadného útoku. Sovietsky zväz ako akútna hrozba 

pre Spojené štáty zanikol, a dnes jadrový program rozvíjajú štáty disponujúce 

neporovnateľne menšími zdrojmi financií. „Súčasný rozpočet na obranu USA je 

pribliţne 50-krát väčší ako celý hrubý domáci produkt (HDP) Kórejskej ľudovej 

republiky.“
4
 V prípade nových jadrových „mocností“ sa teda nedá hovoriť o moţnosti 

týchto štátov vojensky alebo hospodársky konkurovať Spojeným štátom. Geopolitické 

implikácie jadrového zbrojenia v štátoch nepriateľských voči USA, ktoré sa nachádzajú 

v politicky citlivých regiónoch, sú však obrovské, a práve preto tvorí politika voči nim 

súčasť zahraničnopolitickej agendy amerických vlád. 

1.2 Teroristická hrozba 

Jedno z najváţnejších rizík, ktoré so sebou prináša jadrové zbrojenie vo svete, je 

moţnosť zneuţitia jadrovej zbrane na spáchanie teroristického útoku. „Viac dostupných 

zbraní vo viacerých štátoch môţe pobádať bezohľadných politických alebo vojenských 

lídrov, alebo ich poradcov, šíriť technológiu alebo know-how pomocou utajených sietí 

cez štátne hranice. Tieto utajené siete by mohli slúţiť pri zmocnení nie len štátov ale aj 

teroristov.“
5
 Úspešné pouţitie jadrovej bomby proti civilnému alebo vojenskému cieľu 

v Spojených štátoch alebo u spojencov by vyvolalo neodvratnú reakciu zo strany USA. 

Jadrová odveta by však bola v takomto prípade nepredstaviteľná z mnohých dôvodov. 

Teroristická organizácia, ako aj skupina jej členov priamo zodpovedná za spáchanie 

pomyselného útoku je neštátnym činiteľom
6
, takţe napadnutý štát by bol nútený 

zamerať odvetný útok na ťaţko determinovateľné lokality. Oveľa efektívnejší spôsob, 

ako zamerať a eliminovať teroristickú bunku je pouţitie konvenčných zbraní, ktorému 

predchádza presné plánovanie s vyuţitím celej škály prostriedkov od spravodajských 

sluţieb po špičkovú vojenskú techniku. Jadrová odveta je tieţ nemysliteľná vzhľadom 

na problém „collateral damage“, teda isté zasiahnutie civilného obyvateľstva. V záujme 

                                                
3 Ballance of Terror 
4 K. B. Payne. The Great American Gamble : Deterrence Theory and Practice From The Cold War to The 

Twenty-First Century. Fairfax, VA : National Institute Press, 2008, s. 337 
5 Stephen J. Cimbala. Nuclear Weapons and Strategy : U.S. Nuclear Policy for the Twenty-First Century. 

New York : Routledge, 2005, s. 72 
6 Non-state actor 
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vyrovnať sa s teroristickou hrozbou je najideálnejším riešením takémuto vývoju úplne 

zabrániť, teda nedať teroristom moţnosť získať alebo pouţiť jadrovú zbraň kdekoľvek 

na svete (deterrence by denial). Takýto stav je moţné dosiahnuť dodrţovaním zásady 

nešírenia jadrových zbraní a zabezpečením existujúceho nukleárneho materiálu. 

V záujme zabráneniu teroristickému útoku je teda nevyhnutný rozvoj špičkových 

vojenských technológií zameraný na presnú lokalizáciu a zneškodnenie teroristickej 

bunky a v neposlednom rade rozvoj ľudských zdrojov v oblasti spravodajských sluţieb. 

Kroky v tomto smere podnikol uţ bývalý riaditeľ CIA Leon Panetta, keď oznámil 

iniciatívu do piatich rokov zvýšiť počet analytikov ovládajúcich „kritické jazyky“ ako 

arabčina, paštčina a urdština v záujme prispôsobiť HUMINT
7
 poţiadavkám novej 

doby.
8
  

V porovnaní s obdobím Studenej vojny uţ protivníkom Spojených štátov nie je z 

„racionálne“ kalkulujúci Sovietsky zväz snaţiaci sa udrţať rovnováhu hrozby získaním 

dostatočnej jadrovej kapacity na odradenie USA od útoku. Riaditeľ CIA počas 

administratívy prezidenta Clintona James Woolsey zhrnul novú bezpečnostnú situáciu 

slovami: „Sú dni kedy mi Sovieti chýbajú, keď si spomeniem na al-Qaidu a Hizballah. 

Sovieti boli zloţitým súperom, ale aspoň sme ich mohli odradiť a zadrţať.“
9
 Celý 

studeno-vojnový koncept vzájomne zaručeného zničenia
10

 je v prípade teroristických 

organizácií bezvýznamný. Stúpenci radikálneho výkladu islamu zameraného na 

zničenie západného sveta sú pripravení za „ochranu islamu“ poloţiť ţivot, pričom veria, 

ţe mučenícka smrť im zaručí večnú slávu a posmrtný ţivot. „Pre ľudí s takýmto 

zmýšľaním MAD nie je obmedzením, ale výhodou.“
11

 Obrovská vojenská kapacita 

Spojených štátov nie je faktorom, ktorý by dokázal odradiť novodobého protivníka, teda 

teroristov, od útoku.  

Ďalším problémom je nedostatočné poznanie a pochopenie protivníka, jeho podstaty 

a zámerov. Ako štáty nepriateľské k USA, tak teroristické organizácie sú pre 

                                                
7 Human Intelligence 
8 Mark Mansfield, bývalý CIA Director of Public Affairs, prednáška POL300C: CIA and the World of 

Intelligence, University of Miami, 1.2.2010 
9 K. B. Payne. The Great American Gamble : Deterrence Theory and Practice From The Cold War to The 

Twenty-First Century. Fairfax, VA : National Institute Press, 2008, s. 349 
10 Mutually assured destruction (MAD) 
11 K. B. Payne. The Great American Gamble : Deterrence Theory and Practice From The Cold War to 

The Twenty-First Century. Fairfax, VA : National Institute Press, 2008,  s. 352 
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amerických lídrov ťaţšie uchopiteľné a ich zámery ťaţšie vypočítateľné. To znamená, 

ţe je zloţitejšie odhadnúť ich plány, zabrániť prípadnému útoku, alebo na takýto útok 

adekvátne reagovať. V rámci spomínaného „deterrence by denial“ sú najdôleţitejším 

zdrojom spoľahlivé a včasné informácie, tomto smere má teda nenahraditeľnú úlohu 

americká spravodajská sluţba pri zbieraní všetkých relevantných poznatkov z oblasti 

obrazovej, signálnej, ľudskej, meracej a verejne dostupnej inteligencie, ako ich opisuje 

Mark M. Lowenthall.
12

 Bývalý riaditeľ CIA George Tennet opísal zámer teroristických 

organizácií získať jadrové zbrane nasledovne: „ak sa im podarí vyrobiť hríbový mrak, 

zapíšu sa do histórie. Taká udalosť by Al-Qaidu vyniesla na úroveň veľmocí a splnila 

Bin Ladinovu vyhráţku zničiť našu ekonomiku a priniesť smrť do kaţdej americkej 

domácnosti. Aj v najtemnejších dňoch Studenej vojny sme sa mohli spoliehať na fakt ţe 

Sovieti, presne ako my, chceli preţiť. U teroristov to neplatí. Al-Qaida vyhlasuje, ţe 

zatiaľ čo my sa smrti bojíme, oni ju vítajú.“
13

  

1.3 Nová forma odstrašenia 

Studeno-vojnová zásada odstrašenia nepriateľa od útoku tak naráţa na ďalší problém: 

vzniká otázka, či je vôbec moţné aplikovať spomínanú zásadu vo vzťahu k 

nepriateľským reţimom alebo teroristickým organizáciám. Vláda Spojených štátov totiţ 

v prípade znepriatelených štátov môţe, okrem diplomatických vyjednávaní s neistými 

výsledkami, jedine dúfať v skorú zmenu ich vlády.
14

 V prípade teroristov je v záujme 

USA ich kompletné zničenie. Neštátni aktéri teda nemajú záujem na vyjednávaní 

s americkou vládou alebo súhlas s akýmikoľvek ústupkami, pretoţe by za to nič 

nezískali. Naopak, Sovietsky zväz mohol vyjednávaním dosiahnuť isté zmeny vo 

vzájomnom vzťahu alebo ústupkom zabrániť hrozbe jadrovej konfrontácie. V dnešnej 

bezpečnostnej situácii bolo odstrašenie v studeno-vojnovom zmysle nahradené tzv. 

„tailored deterrence“
15

, ktoré má brať do úvahy špecifických protivníkov, identifikovať 

ich zámery, prostriedky a v neposlednom rade vzájomné vzťahy. Príprava pomyselného 

teroristického útoku s pouţitím jadrovej zbrane by totiţ zahŕňala veľké mnoţstvo často 

                                                
12 Mark Lowenthal. Intelligence: From Secrets to Policy. Washington D.C. : CQ Press, 2009, s. 82-106 
13 K. B. Payne. The Great American Gamble : Deterrence Theory and Practice From The Cold War to 

The Twenty-First Century. Fairfax, VA : National Institute Press, 2008, s. 366 
14 Gary Samore, White House Coordinator for Arms Control and WMD, Proliferation and Terrorism, 

prednáška v Institute of International Relations, Praha, 13.4.2011 
15 U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review Report. 6.2.2006, s. 49, 

http://www.defense.gov/qdr/report/report20060203.pdf, dátum prístupu 5.5.2011 
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na sebe nezávislých aktérov, ako producenta štiepneho materiálu, osoby poskytujúce 

vedeckú, technickú či logistickú podporu, aţ po samotného teroristu ktorý útok vykoná. 

Snaha zamerať a zneškodniť čo najviac častí tejto „reťaze“ je dnes cieľom amerických 

vlád a základom novej formy odstrašenia, teda „tailored deterrence“. S uvedeným súvisí 

snaha zabrániť šíreniu jadrových zbraní vo svete, zníţenie počtu existujúcich zbraní 

a zaistenie nukleárneho materiálu.         

1.4 Politika nešírenia jadrových zbraní 

V záujme čeliť spomínaným hrozbám sa americké vlády pokúšajú prispôsobiť jadrovú 

politiku novej dobe prostredníctvom redukcie a modernizácie jadrového arzenálu. 

Iniciatíva nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, ako súčasť bezpečnostnej 

a zahraničnopolitickej agendy Bushovej aj Obamovej administratívy, je mimoriadne 

zloţitý a časovo náročný proces. Desaťročia Studenej vojny zanechali nie len 

psychologický a kultúrny odkaz v štátoch celého sveta, no jej fyzické pozostatky, teda 

existujúce jadrové zbrane, sú dodnes predmetom diskusií na scéne medzinárodnej 

politiky. Takzvané jadrové veľmoci, medzinárodne uznané ako štáty disponujúce 

jadrovým arzenálom, sú dnes spravidla práve tie, ktoré prichádzajú s iniciatívami 

odzbrojenia. Modernizácia zásob jadrových zbraní, teda zníţenie ich počtu, a snahy o 

obmedzenie výroby a distribúcie materiálov pouţiteľných na výrobu bômb pramenia 

z obavy ich zneuţitia takzvanými „rogue states“, ktorými sú  krajiny sponzorujúce 

terorizmus, „nepriateľské štáty tretieho sveta s veľkou vojenskou silou a vyvíjajúce 

zbrane hromadného ničenia... v snahe sabotovať stávajúce svetové usporiadanie.“
16

 

Spojené štáty znepokojuje „rozvoj siete jadrových transferov zahrňujúci Pakistan, Irán, 

Severnú Kóreu a Líbyu. Tieto siete váţne ohrozujú reţim nešírenia, keďţe tieto výmeny 

zahŕňajú dokonca členské štáty NPT.“
17

 

V období pred vládou Georgea W. Busha a Baracka Obamu sa začali významné 

iniciatívy zamerané na odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní na globálnej úrovni, 

ktoré sú z dôvodov rozdielnych záujmov zainteresovaných štátov dodnes neukončené. 

                                                
16 Mary Caprioli, Peter F. Trumbore. Rhetoric vs. Reality : Rogue States in Interstate Conflict. The 

Journal of Conflict Resolution. Október 2005, 49, 5, s. 770, http://www.jstor.org/stable/30045152, dátum 

prístupu 13.4.2011  
17 T. V. Paul. The Tradition of Non-Use of Nuclear Weapons. Stanford, CA : Stanford University Press, 

2009, s. 179 
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Medzinárodné rokovania a snahy o ich ratifikáciu však tvorili súčasť bezpečnostnej 

agendy oboch spomínaných administratív, čo rozoberiem v kapitolách venovaných 

konkrétnym prezidentom.  

Základným dokumentom v oblasti nešírenia je Zmluva o nešírení jadrových zbraní 

NPT, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu jadrových zbraní a technológií, podporiť mierové 

vyuţitie jadrovej energie a prispieť k odzbrojeniu. Do platnosti vstúpila v marci 1970 

a dodnes ju prijalo 190 krajín sveta. Zmluva dáva základ systému kontroly prevádzanej 

Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. NPT označuje päť nukleárnych 

mocností spomenutých v úvode kapitoly, pričom štáty disponujúce jadrovými zbraňami 

Izrael, India a Pakistan nie sú jej signatármi.  

Zmluva o eliminácii štiepnych materiálov
18

 dodnes nemá konkrétne znenie. Jej 

základom má byť obmedzenie výroby štiepnych materiálov pouţiteľných na výrobu 

bômb. Zmluva má tieţ definovať spôsoby kontroly jadrových zariadení za účelom 

zistenia, či signatári plnia poţiadavky, ku ktorým sa zaviazali. Problém redukcie 

štiepnych materiálov je uţ roky v navrhovanej agende Odzbrojovacej konferencie
19

. 

„Problém existujúcich zásob blokuje konsenzus pri vyjednávaní o FMCT. Niektoré 

štáty, ako napríklad členovia Hnutia nezúčastnených, tvrdia, ţe eliminácia by sa mala 

dotýkať uţ vyprodukovaného a uskladneného štiepneho materiálu ţiadajúc, aby jadrové 

štáty nezvratne obmedzili existujúce zásoby štiepnych materiálov, aby tieto uţ nikdy 

nemohli byť pouţité na výrobu jadrových zbraní. Ostatné krajiny, ako Spojené štáty, 

Veľká Británia a Japonsko, uprednostňujú budúce obmedzenie materiálov. Niektoré 

štáty si tieţ myslia, ţe FMCT by mala upravovať zaobchádzanie so štiepnymi 

materiálmi, nie len zákaz ich produkcie.“
20

 Presadiť FMCT je nepochybne v záujme 

USA, pretoţe existencia štiepnych materiálov vo svete a ich ďalšia výroba odporuje 

zásade nešírenia jadrových zbraní, zvyšuje riziko nelegálneho obchodovania s týmto 

materiálom, dáva nepriateľským reţimom moţnosť vyvíjať jadrové programy, a zvyšuje 

hrozbu jadrového terorizmu.  

                                                
18 Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT) 
19 Conference on Disarmament 
20 Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT), Reaching Critical Will, Women‟s International League for 

Peace and Freedom, http://reachingcriticalwill.org/legal/fmct.html, dátum prístupu 17.11.2010  
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Zmluva o úplnom zákaze jadrových skúšok
21

 bola prijatá na Valnom zhromaţdení OSN 

10. septembra 1996, ale dodnes nevstúpila do platnosti. CTBT na území členských 

štátov zakazuje všetky jadrové explózie, či uţ pre civilné alebo vojenské účely. Taktieţ 

zaväzuje signatárov, aby sa vzdali akejkoľvek podpory alebo úlohy pri vykonaní testu 

jadrovej zbrane alebo akejkoľvek inej jadrovej explózie.
22

 Vláda Georgea Busha nemala 

záujem na ratifikácii CTBT, pretoţe nechcela prísť o moţnosť nových jadrových testov 

v prípade, ţe by sa bezpečnostná situácia nečakane zhoršila. Tento prístup je zaloţený 

na predpoklade, ţe pokiaľ trvá jadrové nebezpečenstvo zo strany externého protivníka, 

americká vláda by sa nemala vzdávať moţnosti svoj jadrový arzenál vylepšovať a tak 

zaistiť národnú bezpečnosť. Podľa Asociácie kontroly zbrojenia
23

 by CTBT naopak 

americkú bezpečnosť posilnila. „Najdôleţitejší dôvod pre ratifikáciu CTBT je 

zabránenie ostatným krajinám zlepšovať ich arzenály – Číne, Indii, Pakistanu, Severnej 

Kórei a Iránu, ak to dospeje aţ tak ďaleko... získame oveľa viac limitovaním ostatných 

krajín ako stratíme zákazom testovania.“
24

 Podľa správy ACA Spojené štáty 

nepotrebujú jadrové testy, aby si udrţali svoj jadrový arzenál. CTBT je taktieţ efektívne 

overiteľná. „Ak druhá strana prekročí limity akýmkoľvek vojensky významným 

spôsobom, budeme schopní zaznamenať takéto porušenie a včas zareagovať, a tým 

vziať druhej strane výhodu plynúcu z porušenia... zabránilo by sa podvádzaniu pretoţe 

potenciálne výhody jadrového testu, ktorý by nebol zaznamenaný, by boli malé 

(vojensky bezvýznamné) a potenciálna cena by bola vysoká vzhľadom na 

medzinárodnú reakciu, moţné sankcie a vojenskú odvetu.“
25

 Americká ratifikácia je 

potrebná pre vstup zmluvy do platnosti, tak isto ako ratifikácia 44 jadrovými štátmi ako 

sú definované v Prílohe 2 Zmluvy. Z týchto štátov Čína, Egypt, India, Indonézia, Irán, 

Izrael, Severná Kórea, Pakistan a USA Zmluvu zatiaľ neratifikovali. Keď ju schváli 

americký Senát, Čína bude pravdepodobne nasledovať. Podobná spojnica existuje 

medzi ratifikáciou v Indii a Pakistane. Správa ACA zhŕňa problematiku nasledovne: 

„Ratifikácia CTBT by významne zredukovala schopnosť jadrovo ozbrojených štátov 

                                                
21 Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) 
22 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBTO, 

http://www.ctbto.org/fileadmin/content/treaty/treaty_text.pdf, dátum prístupu 12.3.2011 
23 Arms Control Association 
24 Tom Z. Collins, Daryl G. Kimball. Now more than ever: The Case For The Comprehensive Nuclear 

Test Ban Treaty. Arms Control Association Briefing Book, február 2010, 

http://www.armscontrol.org/system/files/ACA_CTB_Briefing_Book.pdf, dátum prístupu 17.11.2010 
25 Tamtéţ 
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vyvíjať nové a smrtonosnejšie jadrové zbrane, obmedzila moţnosti štátov vyvíjajúcich 

technológie jadrových zbraní, výrazne zlepšila národné a medzinárodné spôsoby ako 

zaznamenať a vyšetriť tajné jadrové testovanie a podporila vedúcu pozíciu Spojených 

štátov v boji proti šíreniu jadrových zbraní, zvyšujúc americkú bezpečnosť v budúcich 

rokoch.“
26

 Ratifikáciu zmluvy CTBT označil Obama ako jednu zo svojich priorít, bude 

však musieť o výhodách zmluvy presvedčiť dostatočný počet senátorov zdieľajúcich 

názory s predchádzajúcou vládou. 

1.5 Politika jadrového odzbrojenia 

Okrem krokov v záujme politiky nešírenia jadrových zbraní George W. Bush a Barack 

Obama podpísali počas svojej vlády konkrétne medzinárodné zmluvy v oblasti 

jadrového odzbrojenia. Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT), nazývaná tieţ 

Moskovská zmluva, bola podpísaná Georgeom W. Bushom a Vladimirom Putinom 

v máji 2002 v Moskve. V apríli 2010 ju nahradila zmluva New START Treaty 

podpísaná Barackom Obamom a Dimitrijom Medvedevom na stretnutí v Prahe. Obe 

spomínané bilaterálne zmluvy opíšem v nasledujúcich kapitolách venovaných 

jednotlivým administratívam. 

Vlády Busha a Obamu sa museli vyrovnať s novými hrozbami pre národnú bezpečnosť 

vyplývajúcimi zo zmien po skončení Studenej vojny. Ich spoločným znakom je snaha 

obmedziť aţ zastaviť šírenie jadrových technológií iných štátov v záujme zabránenia 

zneuţitia jadrových zbraní nepriateľskými reţimami alebo teroristickými organizáciami 

na útok voči Spojeným štátom a ich spojencom. Spomínané zásady a rezolútny postoj 

voči nerešpektovaniu medzinárodných noriem v prípade „rogue states“ sú hlavnými 

spoločnými charakteristikami Bushovej a Obamovej administratívy. V nasledujúcej 

kapitole rozoberiem konkrétne kroky a ciele prvého z nich. 

                                                
26 Tom Z. Collins, Daryl G. Kimball. Now more than ever: The Case For The Comprehensive Nuclear 

Test Ban Treaty. Arms Control Association Briefing Book, február 2010, 

http://www.armscontrol.org/system/files/ACA_CTB_Briefing_Book.pdf, dátum prístupu 17.11.2010 
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2 George W. Bush 

George Walker Bush nastúpil do úradu ako 43. prezident Spojených štátov v roku 2001. 

Jeho funkčné obdobie bolo okrem iného poznačené teroristickým útokom na New York 

a Washington 11. septembra 2001. Jeho administratíva presadzovala politiku 

nekompromisného postoja voči externým protivníkom ohrozujúcim USA a v dôsledku 

toho vojenské zásahy v Afganistane a Iraku. V otázke jadrovej politiky sa Bush 

vyznačoval snahou zabrániť šíreniu jadrových zbraní do rúk nepriateľských štátov 

a teroristických organizácií. Jeho rétorika zameraná proti hrozbe zbraní hromadného 

ničenia
27

 sa stala charakteristickou pre obdobie jeho vlády, keď stúpenci vojenskej 

intervencie v Iraku argumentovali údajnou existenciou WMDs v krajine diktátora 

Husseina. 

2.1 Novodobé hrozby 

Necelé tri týţdne po teroristických útokoch  11. septembra 2001 bol vydaný dokument 

Ministerstva obrany Quadrennial Defense Review 2001, v ktorom sa jasne odráţa 

zámer bojovať proti teroristom a reţimom, ktoré ich podporujú. Podľa správy budú 

Spojené štáty naďalej závislé na prírodných zdrojoch pochádzajúcich z Blízkeho 

východu, a práve v tejto oblasti sa vyskytujú štáty, ktoré by sa mohli pokúsiť získať, 

alebo uţ získali, jadrové zbrane. Tieto štáty vyvíjajú raketové programy a podporujú 

medzinárodný terorizmus. V jadrovej otázke upozorňuje na krajiny s nestabilnými 

vládami a nejasnými mocenskými štruktúrami, ktoré disponujú jadrovými zbraňami. 

Poukazuje na potrebu prispôsobiť vojenské kapacity USA tomuto trendu. QDR definuje 

novú „obrannú stratégiu“, ktorej súčasťou je odradiť ostatné štáty od zámeru vojensky 

konkurovať USA, zabrániť hrozbám a nátlaku voči krajine a schopnosť poraziť 

akéhokoľvek protivníka v prípade, ţe zásada zabránenia zlyhá. Zdôrazňuje potrebu 

transformovať americké vojenské kapacity tak, aby boli USA schopné „úspešne“ viesť 

dva vojenské konflikty súčasne a právo prezidenta rozhodnúť o vojenskom zásahu 

s cieľom zmeny reţimu či okupácie. Taktieţ sa venuje otázke protiraketovej obrany, 
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keď predstavuje plán vyvinúť nový, viacvrstvový obranný systém na ochranu 

amerických základní aj spojencov.
28

  

2.2 Odzbrojenie: SORT Treaty 

Administratíva Georgea Busha taktieţ presadzovala zásadu jadrového odzbrojenia, 

ktorá dostala konkrétnu podobu v bilaterálnej zmluve USA a Ruska pod názvom 

Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT), alebo Moskovská zmluva, podpísanej 

v 24. 5. 2002 v Moskve Georgeom Bushom a Vladimirom Putinom s platnosťou desať 

rokov. SORT bola koncipovaná ako pokračovanie zmlúv START I a START II. Tieto 

boli bilaterálnymi zmluvami Spojených Štátov a Ruska, ktoré obmedzovali počet 

rozmiestnených hlavíc pre obe zmluvné strany. START I bola podpísaná v roku 1991 

a vstúpila do platnosti v roku 1994. START II, ktorá mala slúţiť ako pokračovanie 

START I, bola podpísaná v roku 1993 americkým prezidentom Georgeom H. W. 

Bushom a jeho ruským náprotivkom Borisom Yeltsinom. Hoci bola v americkom 

Senáte ratifikovaná, nikdy nevošla do platnosti, keďţe ruská strana dlho váhala 

s ratifikáciou. Nakoniec START II nahradila zmluva SORT, na ktorej základe mali oba 

signatári zredukovať počet funkčných rozmiestnených jadrových hlavíc medzi 1700 

a 2200. SORT pritom nestanovil, ako majú strany naloţiť so skladovanými hlavicami..
29

 

Kritici tejto zmluvy upozorňovali na fakt, ţe v nej chýba kontrolný mechanizmus 

dodrţovania záväzkov, a ţe spomínané redukcie počtu rozmiestnených hlavíc 

neznamenajú skutočné zničenie týchto hlavíc. Zmluva SORT bola nahradená v apríli 

2010 podpisom zmluvy New START Treaty v Prahe.      

2.3 Zbrane hromadného ničenia 

Hrozba zbraní hromadného ničenia sa stala ústrednou témou Bushovej bezpečnostnej 

politiky. Národná stratégia boja proti zbraniam hromadného ničenia
30

 z decembra 2002 

označila WMDs ako jednu z najváţnejších hrozieb americkej národnej bezpečnosti. 

Podľa dokumentu je nevyhnutné „rozvíjať schopnosti našich vojenských, 

spravodajských, technických a právo vynucujúcich komunít na zabránenie pohybu 

                                                
28 U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review Report. 30.9.2001, s. 42, 

http://www.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf, dátum prístupu 1.4.2011  
29 The Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT), James Martin Center for NonProliferation Studies, 

NTI WMD 411, september 2010, http://www.nti.org/f_wmd411/f2b2_1.html, dátum prístupu 1.4.2011 
30 National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (WMD)   
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WMD materiálu, technológií a expertízy do nepriateľských štátov a k teroristickým 

organizáciám.“
31

 Dôkazy získané v Afganistane po útoku z roku 2001 „naznačujú, ţe 

Al-Qaeda a skupiny na ňu napojené sa aktívne snaţia získať zbrane hromadného 

ničenia.“
32

  

Vláda sa v spomínanej Národnej stratégii zaviazala podporovať úlohu NPT 

a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) a prijatie Dodatkového 

protokolu.
33

 Tento je povaţovaný za spôsob, ako zvýšiť autoritu IAEA pri prevádzaní 

inšpekcií jadrových zariadení. Protokol z roku 1997 by jej garantoval rozšírený prístup 

k informáciám a lokalitám štátov, ktoré ratifikovali NPT. Bez tohto protokolu totiţ 

IAEA nemôţe robiť kontroly nenahlásených zariadení. Štáty známe porušovaním 

medzinárodných noriem v otázke jadrového zbrojenia, ako sú Irán, Sýria a Severná 

Kórea, Dodatkový protokol neprijali,
34

 napriek Bushovmu zámeru ich o tom presvedčiť. 

Ďalším bodom Národnej stratégie boli rokovania týkajúce sa Zmluvy o zákaze 

štiepnych materiálov FMCT, ktoré by podporili americké bezpečnostné záujmy. Tieto 

záujmy nezahŕňajú redukciu amerických štiepnych materiálov, ako vyplýva z plánu 

obnoviť modernizáciu amerických jadrových zariadení načrtnutého v Nuclear Posture 

Review 2001. „Je jasná potreba obnoveného komplexu jadrových zbraní, ktorý... bude 

schopný v prípade nariadenia navrhnúť, rozvinúť, vyrobiť a overiť hlavice ako odpoveď 

na nové národné poţiadavky, a bude pripravený znovu obnoviť podzemné jadrové testy 

v prípade potreby.“
35

 Bezpečnostná hrozba počas Bushovej vlády nepostúpila do štádia, 

aby bolo nevyhnutné obnoviť podzemné jadrové testy. Na druhej strane Bushova vláda, 

ako uţ bolo spomenuté, nepovaţovala úplný zákaz jadrových skúšok do budúcnosti za 

krok v záujme národnej bezpečnosti, a preto nemala v úmysle presadzovať ratifikáciu 

CTBT.  

                                                
31 White House, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (WMD), december 2002, s. 
2, http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-wmd.pdf, dátum prístupu 2.5.2011 
32 Nina Tannenwald. The Nuclear Taboo : The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 

1945. New York : Cambridge University Press, 2007, s. 381 
33 White House, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (WMD), december 2002, s. 4  

http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-wmd.pdf, dátum prístupu 2.5.2011 
34 T. Kalionzes, K. McGrath. Obama„s Nuclear Nonproliferation and Disarmament Agenda: Building 

Steam or Losing Traction? Monterey Institute for International Studies, 15.1.2010, 

http://www.nti.org/e_research/e3_obama_administration_agenda.html, dátum prístupu 8.11.2010  
35 Excerpts from the 2001 Nuclear Posture Review. Global Security. Berlin Information Center for 

Transatlantic Security, http://www.bits.de/NRANEU/docs/nprexc.pdf, dátum prístupu 24.4.2011 
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NPR 2001 sa detailne venuje aj problematike podzemných vojenských zariadení 

(HDBTs
36

) vyuţívaných ako sklady zbraní hromadného ničenia, balistických striel či 

ako veliteľské a kontrolné základne. Schopnosť zamerať a zničiť takéto zariadenia je 

podľa správy v súčasnosti limitovaná. Konvenčné zbrane môţu iba prerušiť fungovanie, 

no nemôţu dlhodobo fyzicky zničiť zariadenia hlboko pod zemou. USA má 

v súčasnosti k dispozícii jediný typ jadrovej zbrane, ktorá dokáţe preniknúť pod zem, 

jej účinnosť je však otázna v závislosti od druhu terénu, pod ktorým sa spomínané 

HDBTs nachádzajú.
37

 Táto skutočnosť značne limituje schopnosť USA v prípade 

potreby zamerať a zničiť takéto zariadenia.  

2.4 Úloha jadrových zbraní v národnej bezpečnostnej stratégii 

Všetky spomínané technické inovácie majú za cieľ zlepšiť plánovanie, lokalizáciu, 

zameranie a efektívne zničenie zbraní hromadného ničenia protivníka v prípade 

ohrozenia amerických záujmov. V neposlednom rade má modernizácia zníţiť 

„collateral damage“ na minimum. Odzbrojovací projekt SORT spomínaný 

v predchádzajúcej kapitole teda ide ruka v ruke s modernizáciou stávajúceho jadrového 

arzenálu Spojených štátov tak, aby boli USA pripravené v prípade agresie efektívne 

reagovať. 

Podľa kritikov má rozšírenie úlohy jadrových zbraní v národne bezpečnostnej stratégii 

USA negatívny dopad na samotnú americkú bezpečnosť. Z NPR 2001 totiţ vyplýva 

snaha modernizovať jadrový arzenál tak, aby USA mohli odpovedať jadrovým útokom 

nie len na jadrový útok, ale aj na iné druhy útokov: konvenčných, chemických, 

biologických, ako aj na „prekvapivý vojenský vývoj“. Toto dáva jadrovým zbraniam 

mimoriadnu dôleţitosť v rámci americkej národnej bezpečnosti, a v skutočnosti 

vyvoláva snahu ďalších krajín spoliehať sa na jadrové zbrane ako záruku efektívnej 

obrany. Výhody plynúce z moţnosti USA okamţite reagovať jadrovým útokom na 

náhodný, chybný či neautorizovaný útok zo strany Ruska sú taktieţ dvojsečné. Takýto 

stav totiţ núti ruskú stranu udrţiavať časť jadrového arzenálu vo vysokom stupni 

pohotovosti, a tým zvyšuje riziko náhodného či nenariadeného útoku s nedozernými 

                                                
36 Hard and deeply buried targets (HDBTs) 
37 Excerpts from the 2001 Nuclear Posture Review. Global Security. Berlin Information Center for 

Transatlantic Security,  http://www.bits.de/NRANEU/docs/nprexc.pdf, dátum prístupu 24.4.2011 
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dôsledkami. NPR 2001 taktieţ vôbec nerieši otázku taktických jadrových zbraní, iba 

konštatuje, ţe takéto „nestrategické“ sily sú súčasťou amerického aktívneho jadrového 

arzenálu. Rusko aj USA vlastnia tisícky taktických jadrových zbraní, a keďţe tieto sú 

spravidla menej zabezpečené ako strategické, riziko nepovoleného pouţitia alebo 

krádeţe je u nich vyššie.
38

 

2.5 Vojenské intervencie 

Problém zbraní hromadného ničenia tvoril ústredný bod Bushovej rétoriky v mesiacoch 

ktoré predchádzali americkej ozbrojenej intervencii v Iraku v marci 2003. V Nuclear 

Posture Review z roku 2001 boli krajiny Severná Kórea, Irak, Irán, Sýria a Líbya 

označené sa dlhodobo nepriateľské k Spojeným štátom a ich bezpečnostným partnerom. 

„Obzvlášť Severná Kórea a Irak dlhodobo vzbudzujú vojenské obavy. Všetky 

podporujú a ukrývajú teroristov, všetky vlastnia aktívne zbrane hromadného ničenia 

a rozvíjajú raketové programy.“
39

   

Quadrennial Defense Review z roku 2006 vysvetľuje potrebu Bushovej Vojny proti 

terorizmu
40

 ako spôsob ochrany amerických občanov a spojencov USA vo svete. Znova 

upozorňuje na hrozbu teroristických organizácií vyuţívajúcich islam na ospravedlnenie 

útokov voči USA. Podľa dokumentu sa tieto organizácie všemoţne snaţia získať 

chemické, biologické a jadrové zbrane. Americká prítomnosť v Afganistane a Iraku je 

nevyhnutná, pretoţe v štátoch s nestabilnou vládou majú teroristi bezpečné základne
41

. 

QDR uvádza konkrétne príklady modernizácie vojenskej techniky vrátane konvenčných 

aj jadrových zbraní v rámci systému „odvetnej infraštruktúry“. Dokument sa do hĺbky 

venuje hrozbe zbraní hromadného ničenia a krokom, ktoré Bushova administratíva do 

roku 2006 podnikla.
42

  

                                                
38 Lisbeth Gronlund, Stephen Young. A Review of the 2002 US Nuclear Posture Review. Union of 

Concerned Scientists Working Paper. 14.5.2002, 

http://www.ucsusa.org/assets/documents/nwgs/npr_review.pdf, dátum prístupu 3.5.2011 
39 Excerpts from the 2001 Nuclear Posture Review. Global Security. Berlin Information Center for 

Transatlantic Security, http://www.bits.de/NRANEU/docs/nprexc.pdf, dátum prístupu 24.4.2011 
40 War on Terror 
41 Safe havens 
42 U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review Report. Február 2006, 

http://www.defense.gov/qdr/report/report20060203.pdf, dátum prístupu 2.5.2011 
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Namiesto redukcie jadrového arzenálu Bushova administratíva presadzovala jeho 

modernizáciu, a problém zbraní hromadného ničenia sa snaţila riešiť elimináciou 

reţimov, ktoré povaţovala za podporujúce terorizmus. Kritici tohto Bushovho prístupu 

tvrdia, ţe Bush riešil spojitosť „rogue states“, zbraní a terorizmu, keď „sa zameral 

namiesto „čo“ na „kto“. Nová stratégia sledovala elimináciu reţimov namiesto zbraní 

v presvedčení, ţe Spojené štáty môţu určiť, ktoré krajiny sú dosť zodpovedné mať 

jadrové zbrane a ktoré nie. Sila USA, nie multilaterálne zmluvy, mali vynucovať tento 

úsudok. Irak nemal program jadrového zbrojenia pred vojnou a nemá ho ani teraz, ale 

nepotrebná vojna destabilizovala región a zvýšila riziko jadrového terorizmu, zatiaľ čo 

Irán a Severná Kórea pokročili vo svojich jadrových programoch za posledných päť 

rokov viac, ako za predchádzajúcich desať... stále viac štátov sa pokúša získať 

technológie na výrobu jadrovej zbrane, a stále menej národov dôveruje Spojeným 

štátom.“
43

 Zástancovia Bushovho prístupu však argumentujú tým, ţe zásah v Iraku 

a Afganistane bol nevyhnutný v záujme americkej a svetovej bezpečnosti. 

V neposlednom rade prispel k zabráneniu šírenia jadrových zbraní v problémových 

štátoch. V decembri 2003 po deviatich mesiacoch rokovaní medzi zástupcami Líbye, 

USA a Británie súhlasila líbyjská vláda so zničením všetkých svojich chemických, 

biologických a jadrových zbraní. „Fungovalo to mimoriadne dobre, s nízkou cenou, 

ţiadnou stratou na ţivotoch a celý líbyjský jadrový program bol premiestnený do Oak 

Ridge v Tennessee.“
44

   

2.6 Medzinárodná spolupráca v oblasti jadrovej bezpečnosti 

Vláda Georgea Busha vytvorila počas svojho pôsobenia niekoľko multilaterálnych 

iniciatív s cieľom zvýšiť jadrovú bezpečnosť vo svete. V máji 2003 oznámil prezident 

Bush nový medzinárodný projekt s názvom Proliferation Security Initiative (PSI). Jeho 

podstatou je zabránenie transferu jadrového materiálu z a do štátov a neštátnych aktérov 

nerešpektujúcich zásady nešírenia, vrátane moţnosti zabavenia lodí z dôvodu prevozu 

jadrového materiálu. Členmi PSI je viac ako 90 štátov sveta vrátane Veľkej Británie, 

                                                
43 Joseph Cirincione. Strategic Collapse: the Failure of the Bush Nuclear Doctrine. Arms Control Today, 

Arms Control Association, november 2008, http://www.armscontrol.org/act/2008_11/cirincione, dátum 

prístupu 3.5.2011  
44 Alexandra Bell, Joseph Cirincione. The Nuclear Pivot : Change and Continuity in American Nuclear 

Policy. The RUSI Journal, Jún/Júl 2010, 155, 3, s. 35 
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Kanady, Ruska či Singapuru.
45

 PSI začala prinášať konkrétne výsledky krátko po jej 

vzniku, keď na jej základe bolo „zastavených jedenásť transferov spojených s WMD od 

roku 2004 do 2005, a viac ako dva tucty od roku 2005 do 2006.“
46

 V záujme zabrániť 

šíreniu jadrových zbraní ďalej vláda Georgea Busha podporila Rezolúciu Bezpečnostnej 

rady OSN 1540, ktorá nabáda členské štáty legislatívne ošetriť problém šírenia zbraní 

hromadného ničenia. Upozorňuje na potrebu zabrániť prístupu neštátnych aktérov 

k takýmto zbraniam.
47

 Nemenej dôleţitá je Globálna iniciatíva boja proti jadrovému 

terorizmu
48

 s vyše 80 členskými štátmi na celom svete a štyrmi pozorovateľmi, a to 

IAEA, EU, INTERPOL a UNODC.
49

 Iniciatíva bola vyhlásená Georgeom Bushom 

a Vladimirom Putinom v júli 2006 a má  za úlohu zabrániť jadrovému útoku teroristov, 

prípadne ho spoľahlivo rozpoznať a tieţ naň reagovať, zabrániť ilegálnemu obchodu 

s jadrovými materiálmi a zvýšiť bezpečnosť civilných jadrových zariadení.
50

 Jej členmi 

sú okrem iných Afganistan, India, Pakistan, Izrael a Čína. 

2.7 Bushova politika voči „rogue states“ 

2.7.1 Severná Kórea 

Po tom, čo KĽDR odmietala plniť predchádzajúce záväzky a zmraziť svoj jadrový 

program, ju v januári 2002 George W. Bush zaradil do „Osi zla“
51

 spolu s Iránom 

a Irakom. V čase amerického útoku na Irak na jar 2003 sa severokórejský reţim 

rozhodol vystúpiť z NPT a vyhostil z krajiny posledných západných inšpektorov 

monitorujúcich jadrové zariadenia. Nasledujúce obdobie bolo charakteristické 

stupňujúcimi sa obavami západu z prípravy jadrového testu. Ten sa uskutočnil 9. 

októbra 2006 a hoci podľa odborníkov nebol úspešný, posunul Severnú Kóreu bliţšie 

                                                
45 U.S. Department of State. Proliferation Security Initiative. http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm, 

dátum prístupu 24.4.2011  
46 Sharon Squassoni. Proliferation Security Initiative (PSI). CRS Report for Congress, 14.9.2006, 

Federation of American Scientists, http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RS21881.pdf, dátum prístupu 
2.5.2011  
47 United Nations Security Council. UNSC Resolution 1540. 28.4.2004, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement, dátum prístupu 1.5.2011  
48 Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) 
49 Renee Sonderman. Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) : Efforts in Nuclear 

Forensics. Japan Atomic Energy Agency, http://www.jaea.go.jp/04/np/activity/2011-02-02/2011-02-02-
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k výrobe jadrových zbraní. Spomínaný test odsúdilo medzinárodné spoločenstvo, 

a následne sa obnovili šesť stranné rokovania KĽDR, Spojených Štátov, Ruska, 

Japonska, Číny a Juţnej Kórei. George W. Bush sa vyjadril k moţnosti Severnej Kórei 

poskytnúť jadrové zbrane teroristom: „Severokórejský reţim zostáva jedným z vedúcich 

svetových šíriteľov raketových technológií, vrátane transferov do Iránu a Sýrie. Presun 

jadrových zbraní alebo materiálu Severnou Kóreou štátom alebo neštátnym aktérom by 

bolo povaţované za váţne ohrozenie Spojených štátov, a Severná Kórea by sa musela 

plne zodpovedať za dôsledky takéhoto konania.“
52

 V roku 2007 Bushova administratíva 

ustúpila v otázke bankových sankcií voči KĽDR, za čo sa severokórejský reţim 

zaviazal zastaviť svoj jadrový program. Na konci Bushovho funkčného obdobia 

v decembri 2008 sa však Severná Kórea odmietla podrobiť kontrole plnenia svojich 

záväzkov. Dôvodom tohto kroku bola podľa diplomatov snaha KĽDR získať 

výhodnejšie podmienky od nastupujúcej administratívy Baracka Obamu.
53

 Na nevýhody 

spojené s ekonomickými sankciami upozorňuje aj John Mueller. Podľa neho sú „ničivé 

ale tak isto v podstate kontraproduktívne, hlavne v spôsobe akým hrajú do karát 

neústupným lídrom v cieľových krajinách“
54

. Dlhodobý proces neúspešných rokovaní 

a neustála snaha severokórejského reţimu vyvinúť, testovať a demonštrovať jadrovú 

kapacitu znamenajú váţnu prekáţku zásady nešírenia jadrových zbraní. 

2.7.2 Irán 

Bushova administratíva označila Irán ako člena „Axis of evil“ a upozorňovala na snahu 

reţimu vyvinúť jadrovú zbraň. Iránska vláda privítala americkú vojenskú intervenciu a 

pád reţimu Saddáma Husseina, no o akomkoľvek diplomatickom zblíţení sa hovoriť 

nedá. Irán vyprodukoval priemyselné mnoţstvá obohateného uránu a pokročil 

v technologickom rozvoji s údajným cieľom priblíţiť sa výrobe jadrovej zbrane. 

Napriek tomu sa Bushova vláda zdráhala pustiť do diplomatických rokovaní s Iránom. 

Kritici presadzujú názor, ţe „americké odmietnutie uznať status Iránu ako legitímnej 
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sily nezniţuje vplyv Iránu, naopak, ho zvyšuje.“
55

 Na druhej strane vyjednávať 

s takýmto reţimom je mimoriadne zloţité, a v prípade „rogue states“ to málokedy 

prináša hmatateľné výsledky. 

2.8 Zhrnutie 

Receptom Bushovej administratívy na krajiny vyvíjajúce zbrane hromadného ničenia 

bolo zvýšenie amerických výdavkov na zbrojenie. Tieto zahŕňali aj program 

modernizácie jadrového arzenálu vrátane plánu konštrukcie nových zbraní, ktorý si 

vyţiadal značné finančné zdroje a podľa niektorých expertov v konečnom dôsledku 

neprispel k zvýšeniu svetovej bezpečnosti, práve naopak, podnietili ďalšie štáty 

zvaţovať jadrový program. Vláda pripustila moţnosť znovuobnovenia jadrového 

testovania, a teda nemala v pláne ratifikáciu Zmluvy o zákaze jadrových skúšok. 

Prezident Bush viedol významné medzinárodné iniciatívy v oblasti nešírenia jadrového 

materiálu ako Proliferation Security Initiative a Global Initiative to Combat Nuclear 

Terrorism, ktoré fungujú dodnes. Bush podpísal s ruským prezidentom odzbrojovaciu 

zmluvu SORT, na základe ktorej sa zníţil počet povolených strategických jadrových 

zbraní. Vo vzťahu k Ruskej federácii bol významný americký plán viacvrstvového 

systému raketovej obrany, ktorého určité prvky ruská strana povaţovala za ohrozenie 

svojej bezpečnosti. Obdobie vlády Georgea W. Busha bolo poznačené dôsledkami 

teroristického útoku 9/11 a charakteristické zdôrazňovaním hrozby zbraní hromadného 

ničenia, „rogue states“ a terorizmu, pričom tieto tri boli vzájomne prepojené. 

Primárnym cieľom Bushovej administratívy v tejto oblasti bolo posilnenie národnej 

bezpečnosti, aj keď význam jadrových zbraní v národnej bezpečnostnej stratégii bol 

podľa mnohých odborníkov priveľký. Barack Obama prevzal úrad prezidenta krajiny 

v zloţitej bezpečnostnej situácii, ktorej sa pokúša prispôsobiť svoju jadrovú politiku.    
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3 Barack Obama 

Barack Obama bol v novembri 2008 zvolený za prezidenta Spojených štátov po tom, čo 

sa mu podarilo presvedčiť verejnosť o potrebe výraznej zmeny v americkom vedení 

a politike. V otázke jadrovej politiky sa však jeho ciele nelíšia od jeho predchodcu, 

práve naopak. Hlavné plány v tejto oblasti zverejnil prostredníctvom svojho pamätného 

prejavu v Prahe v apríli 2009.  

3.1 Prejav v Prahe 

Barack Obama nastúpil do prezidentského úradu 20. januára 2009 a okrem riešenia 

vnútropolitických problémov sa hneď zaoberal aj zahraničnopolitickými 

a bezpečnostnými otázkami. 5. apríla 2009 predniesol na Hradčanoch verejný prejav, 

v ktorom upozornil na nebezpečenstvo plynúce z šírenia jadrových technológií 

a potrebu redukcie súčasného počtu jadrových zbraní, ktorých vo svete zostali tisíce z 

čias Studenej vojny. Ako prezident krajiny, ktorá ako jediná v histórii skutočne pouţila 

jadrovú zbraň, vyhlásil, ţe Spojené štáty sú morálne zodpovedné konať. Upozornil na 

nevyhnutnosť nájsť medzinárodného partnera pre spoluprácu v tomto projekte, pričom 

zdôraznil, ţe Spojené štáty majú záujem túto iniciatívu viesť. Obama poukázal na 

teroristickú hrozbu spojenú s jadrovými zbraňami. „Viaceré štáty si zadováţili tieto 

zbrane. Testovanie pokračuje. Na čiernom trhu sa obchoduje s jadrovými tajomstvami 

a materiálmi. Technológia výroby bomby sa rozšírila. Teroristi sú pripravení ju kúpiť, 

vyrobiť alebo odcudziť.“
56

  

Obama priznal, ţe táto iniciatíva si môţe vyţiadať veľa času, no USA obmedzia úlohu 

jadrových zbraní v rámci ich národnej bezpečnosti, a budú sa snaţiť presvedčiť ďalšie 

krajiny, aby ich príklad nasledovali. Prezident ďalej vyhlásil, ţe jeho administratíva 

bude presadzovať ratifikáciu Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), 

a bude sa snaţiť o novú zmluvu, ktorá by preukázateľne obmedzila produkciu štiepnych 

materiálov pouţívaných pre výrobu jadrových zbraní. Niekoľko hodín pred Obamovým 

praţským prejavom Severná Kórea uskutočnila raketový test. „Táto provokácia 

zdôrazňuje potrebu konať... Pravidlá musia byť záväzné. Porušenia musia byť 
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potrestané. Slová musia niečo znamenať.“
57

 Prezident podčiarkol dôleţitosť potrebnej 

medzinárodnej spolupráce a fungovania inštitúcií zaisťujúcich inšpekcie jadrových 

zariadení. Ďalej sa zaviazal viesť dialóg s Iránom, pričom by sa obe strany mali 

vzájomne rešpektovať. Vyjadril sa tieţ k otázke plánovanej protiraketovej obrany na 

území Českej republiky a Poľska. Osud tohto projektu bude podľa jeho slov závisieť 

práve na politike Iránu. Ak bude islamská republika naďalej predstavovať bezpečnostnú 

hrozbu pre región, v projekte sa má pokračovať. Ak by sa podľa neho podarilo hrozbu 

z Iránu eliminovať, USA by mali silnejšiu bezpečnostnú základňu, a konštrukcia 

raketovej obrany v Európe by nebola potrebná. Obama opakovane upozornil na 

teroristickú hrozbu a oznámil novú iniciatívu „zaistiť všetok zraniteľný nukleárny 

materiál vo svete počas nasledujúcich štyroch rokov.“
58

 

3.2 Nové prístupy k jadrovej problematike 

V septembri 2009 Obama zvolal špeciálne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, aby 

riešilo otázky nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia. Po prvý krát tak americký 

prezident viedol zasadnutie Bezpečnostnej rady. Bola tu jednohlasne prijatá Rezolúcia 

1887, z ktorej vyplýva primárna zodpovednosť Rady venovať sa otázkam jadrových 

hrozieb, a byť oboznámená so všetkými prípadmi porušovania medzinárodných 

jadrových zmlúv.
59

 Táto rezolúcia síce neurčila ţiadne nové povinnosti, nemenovala 

ţiadne konkrétne problémové štáty a vynechala otázku oblastí bez jadrových zbraní, 

ako je tá navrhovaná arabskými štátmi na Blízkom východe. Na druhej strane však 

pritiahla pozornosť na ciele Obamovej jadrovej politiky a pripravila pôdu pre ďalšie 

kroky nasledujúcu jar.
60

 

Ďalším dôleţitým dokumentom v tejto oblasti bola Nuclear Posture Review vydaná 

v apríli 2010. Znamenala zmenu americkej deklaratórnej politiky v oblasti prípadného 

pouţitia jadrových zbraní. V minulosti totiţ vlády pripúšťali pouţitie jadrovej zbrane na 

odvrátenie alebo odvetu útoku spôsobeného akýmikoľvek zbraňami hromadného 
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ničenia, alebo dokonca konvenčnými zbraňami. Nová NPR deklaruje, ţe hlavnou 

úlohou amerických jadrových zbraní je zabránenie jadrovému útoku. Stúpenci kontroly 

zbrojenia navrhovali ísť ešte ďalej a vyhlásiť zásadu „no-first-use“ zo strany USA, tento 

návrh sa im však vzhľadom na nedostatočnú podporu nepodarilo presadiť. Z NPR tak 

isto vyplýva zásada, ţe Spojené štáty nepouţijú jadrovú zbraň proti nejadrovému štátu, 

ktorý je členom NPT a riadi sa zásadami jadrového nešírenia.
61

  

3.3 Odzbrojenie: New START Treaty 

Jeden z prvkov odzbrojovacej iniciatívy, ktorú súčasný americký prezident načrtol vo 

svojom praţskom prejave, dostal konkrétnu podobu vo forme zmluvy New START 

Treaty. New START nahradila uţ spomínanú zmluvu SORT, podpísanú Georgeom W. 

Bushom a Vladimirom Putinom 24. mája 2002. Hlavné rokovania o obsahu zmluvy 

New START prebiehali vo švajčiarskej Ţeneve, pričom hlavou americkej delegácie 

bola zástupkyňa amerického Ministerstva zahraničia Rose Gottemoeller
62

 a ruskú stranu 

zastupoval riaditeľ pre bezpečnosť a odzbrojenie ruského Ministerstva zahraničných 

vecí Anatoly Antonov. 

3.3.1 Podpis zmluvy v Prahe a jej obsah 

Zmluva New START Treaty bola podpísaná 8. apríla 2010, teda rok po Obamovom 

praţskom prejave, prezidentmi Spojených štátov a Ruskej federácie. Zmluva obmedzuje 

počet strategických jadrových hlavíc nesených medzikontinentálnymi balistickými 

strelami (ICBMs) a balistickými strelami vypúšťanými z ponoriek (SLBMs) na 1550, 

a taktieţ ťaţkých bombardérov schopných niesť jadrové zbrane. Toto obmedzenie je 

o 74 percent niţšie, ako limit určený zmluvou START z roku 1991 a o 30 percent 

niţšie, ako ten pre rozmiestnené strategické hlavice určený Moskovskou zmluvou 

z roku 2002. Ďalej nová zmluva obmedzuje počet rozmiestnených strategických 

jadrových nosičov na 700 (ICBMs, SLBMs, jadrovo vybavené ťaţké bombardéry) a 

počet rozmiestnených aj nerozmiestnených ICBMs a SLBMs a ťaţkých bombardérov 

schopných niesť hlavice na 800. Cieľom zmluvy je splniť spomínané limity do 
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siedmych rokov. Platnosť zmluvy je desať rokov a so súhlasom oboch strán sa môţe 

predĺţiť o päť rokov.
63

   

Dôleţitou časťou zmluvy je dohoda o vzájomnej kontrole zaloţenej na vzájomných 

konzultáciách, výmenách detailných dát a osemnástich fyzických inšpekciách za rok. 

Odkedy v decembri 2009 vypršala platnosť START I nedošlo ani k jednej kontrole 

ruských jadrových zariadení.
64

 Satelitné monitorovanie a ďalšie spravodajské nástroje 

sa naďalej pouţívajú, nedokáţu však určiť, koľko hlavíc sa nachádza v rakete. To je 

moţné len na základe fyzickej inšpekcie.  

3.3.2 Výhrady voči novej zmluve 

3.3.2.1 Relatívne malé zníženie počtu zbraní 

Zástancom odzbrojenia prekáţa fakt, ţe New START nebude viesť k podstatným 

zmenám v zloţení strategických arzenálov oboch krajín. Napríklad limitovaný  počet 

rozmiestnených strategických jadrových nosičov na 700 (ICBMs, SLBMs a ťaţké 

bombardéry vybavené jadrovými zbraňami) ruská strana uţ spĺňa. Počet spomínaných 

nosičov je v prípade Ruska 571, a v prípade USA 798.
65

 Podľa novej zmluvy sa kaţdá 

rozmiestnená strela (ICBM alebo SLBM) zarátava do limitu podľa počtu jadrových 

hlavíc, ktoré sa na nej inštalované. Bombardéry sú však vţdy započítavané ako jeden, 

bez ohľadu na počet hlavíc ktorými sú vybavené. Pri takomto systéme počítania sa 

zničeniu „vyhne“ spolu 1200 jadrových hlavíc, z toho 400 na strane USA a 800 na 

strane Ruska, čo na druhej strane pre amerických oponentov odzbrojenia môţe 

znamenať veľký problém. Kaţdá strana teda zneškodní okolo 200 hlavíc, aby splnila 

limity stanovené novou zmluvou.  
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3.3.2.2 Skladované a zastarané zbrane 

Taktieţ je treba pripomenúť, ţe zmluva neadresuje zásoby skladovaných hlavíc, teda 

tých, ktoré nemôţu byť pouţité okamţite. Počet hlavíc na sklade sa bude stále 

pohybovať v tisícoch v prípade USA aj Ruskej federácie. To je jeden z argumentov 

kritikov novej zmluvy. Na druhej strane je moţné novú zmluvu chápať ako východisko 

k ďalším jednaniam smerujúcim k ešte výraznejším redukciám ako rozmiestnených tak 

skladovaných zbraní.  

Ďalší fakt hodný povšimnutia je, ţe ruský jadrový arzenál obsahuje veľký počet hlavíc 

„po expiračnej dobe“. Zbrane vyrobené za existencie Sovietskeho zväzu ostávajú 

v ruských vojenských skladoch a postupne zastarávajú, a tak ich jadrový potenciál je 

ťaţké determinovať. USA ani Rusko sa svojich arzenálov nevzdajú príliš jednoducho. 

Na základe zmluvy New START oba štáty eliminujú zastarané zbrane, ktoré sú náročné 

na údrţbu a v porovnaní s modernými strategickými systémami ich vyuţiteľnosť klesá. 

Týmto spôsobom sa môţu ušetriť prostriedky na investície do vývoja nových 

vojenských technológií. „Ruský strategický modernizačný program je aktívnejší ako ten 

americký. Je to hlavne z dôvodu starších zbraní, limitovanej moţnosti obnovovania 

stávajúcich systémov a tradičnej štruktúre ruského obranného priemyslu preferujúceho 

nový rozvoj na úkor predlţovania ţivotnosti.“
66

 K vylepšovaniu amerického arzenálu uţ 

dochádza v rámci Obamovho modernizačného plánu, ktorý rozoberiem v ďalšej časti. 

3.3.2.3 Naliehavá otázka fyzických inšpekcií 

Kritici novej zmluvy z radov republikánov okrem iného vyjadrili obavy, ţe Ruskej 

federácii nemoţno stopercentne veriť ako partnerovi v tejto otázke, keďţe o svojom 

jadrovom programe úplne neinformuje. Ako protiargument je však moţné uviesť fakt, 

ţe zmluva New START dáva základ pre systém vzájomnej kontroly, vrátane vyššie 

spomenutých osemnástich fyzických inšpekcií za rok. Ratifikácia zmluvy je dôleţitým 

krokom v oblasti redukcie jadrových zbraní, a tak isto znamená znovuobnovenie 

fyzických kontrol jadrových zariadení USA aj Ruska. Poradca pre národnú bezpečnosť 

Thomas Donilon v marci 2011 oznámil konkrétne kroky americkej vlády v tomto 
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smere. Spojené štáty a Rusko si podľa neho uţ vymenili aktuálne dáta týkajúce sa 

súčasného stavu ich jadrových zariadení, a v apríli 2011 má dôjsť k obnoveniu 

fyzických inšpekcií.
67

 Spomínané dáta podľa zmluvy New START zahŕňajú aktuálny 

stav a umiestnenie strategických jadrových zbraní vrátane medzikontinentálnych striel, 

striel vypúšťaných z ponoriek a ťaţkých bombardérov.  

3.3.2.4 Priebeh ratifikácie v USA: rozdelený Senát 

16. septembra 2010 Výbor Senátu pre zahraničnú politiku po 26 zasadaniach schválil 

New START Treaty a odporučil jej ratifikáciu. Objavil sa však problém získať potrebnú 

dvojtretinovú väčšinu. Zmluvu podporila väčšina demokratických Senátorov, a taktieţ  

prominentní republikáni ako bývalí ministri zahraničia George Pratt Shultz, Henry 

Alfred Kissinger, James Addison Baker a Colin Luther Powell.
68

 Na adresu Obamovej 

iniciatívy sa Kissinger a Shultz vyjadrili nasledovne: „Mimoriadne vítame ciele tejto 

zmluvy, a dúfame, ţe na základe pozorných a rozsiahlych zváţení Senátu Spojených 

štátov a Ruského federálneho zhromaţdenia budeme schopní Zmluvu ratifikovať. Tieţ 

povzbudzujeme tieto vlády, aby začali uţ dnes plánovať ešte rozsiahlejšie redukcie, 

vrátane taktických jadrových zbraní.“
69

 

Na druhej strane Doug Lamborn, republikánsky člen Snemovne reprezentantov za 

Colorado vyjadril obavu, ţe „Obamova administratíva posiela našu krajinu na cestu 

eliminácie našich jadrových zbraní v čase, kedy hrozba voči nášmu národu 

nevymizla.“
70

 Republikáni v Senáte, napríklad James Warren DeMint za Severnú 

Karolínu, poţadovali tajný záznam rokovania uskutočneného pred dohodou, aby si 

overili americké záväzky sľúbené Moskve. Republikáni vyjadrili obavu, ţe dohoda 
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obsahuje vyjadrenia limitujúce schopnosť USA pouţívať raketové obranné systémy. 

Toto tvrdenie Biely dom odmietol.
71

 

V novembri 2010 The Washington Times informoval o snahe istej konzervatívnej 

skupiny presvedčiť Senátorov, aby bránili ratifikácii zmluvy New START. Podľa 

článku kritici zmluvy tvrdia, ţe Obamov plán nezastaví zbrojenie, práve naopak, zvýši 

jadrovú kapacitu štátov ako Irán a Severná Kórea. Naliehavé listy boli doručené 

Senátorom z najmenej desiatich štátov.
72

 Základom spomínaného pohľadu na 

medzinárodné vzťahy je predpoklad, ţe by USA mali zostať natoľko mocnými, aby sa 

kaţdý štát dopredu vzdal snahy s nimi súťaţiť, pretoţe toho jednoducho nebude 

ekonomicky a technologicky schopný. To podľa tejto skupiny udrţuje bezpečnosť USA 

a taktieţ medzinárodný mier. Obávajú sa toho, ţe ak sa USA dobrovoľne oslabí, tak sa 

niektoré štáty odváţia pustiť s nimi do mocenského súperenia. 

3.3.3 Ratifikácia 

V decembri 2010 sa po dlhom vyjednávaní podarilo v Kongrese zmluvu New START 

ratifikovať. Okrem poţiadavky modernizácie amerického arzenálu prijal Senát dodatok 

k rezolúcii o ratifikácii zmluvy, ktorý poţaduje, aby prezident Obama v období do 

jedného roka začal vyjednávať s ruskou stranou o „zaistení a redukcii taktických 

jadrových zbraní preukázateľným spôsobom“
73

.  

Úspešná ratifikácia prispela k posilneniu Obamovej pozície, ktorá bola oslabená 

výsledkami volieb v polovici prezidentovho funkčného obdobia v novembri 2010. Je 

tieţ signálom pre Ruskú federáciu, ţe USA sú v oblasti jadrového odzbrojenia 

spoľahlivým partnerom, a teda ďalšia spolupráca v tomto smere je moţná a potrebná. 

Pozornosť by mala byť ďalej zameraná na otázku protiraketovej obrany. „Spolupráca 

v raketovej obrane otvára moţnosti transformovať strategické vzťahy Ruska so 

Západom smerom k ich demilitarizácii. Nerealizovanie myšlienky spolupráce by 
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znamenalo udrţanie – hoci v oslabenej forme – vzťahov zo Studenej vojny.“
74

 Cieľom 

úspešnej spolupráce v tomto smere by malo byť vytvorenie vojensko-strategického 

partnerstva. Spoločný postup USA a Ruska v oblasti protiraketovej obrany by vytvoril 

základ pre ďalšiu spoluprácu v oblasti strategickej a politickej.
75

 

Obamov zahraničnopolitický úspech v oblasti jadrového odzbrojenia v spolupráci 

s Ruskou federáciou teda môţe znamenať posun dopredu vo viacerých významoch. 

Americkému prezidentovi sa podarilo presvedčiť Kongres o výhodách spolupráce 

s Ruskom, čo značí jeho schopnosť presvedčivo argumentovať aj pri aktuálnom 

kongresovom zloţení nevýraznej demokratickej väčšiny. Ratifikácia New START 

vyslala do sveta správu o jasných cieľoch Obamovej administratívy a odhodlaní ich 

naplňovať, ako boli predstavené v Obamovom prejave v Prahe v apríli 2009. Rusko 

samotné ocení ratifikáciu ako krok smerom k budúcej uţšej spolupráci s novou výzvou 

vytvorenia strategického partnerstva pri presadzovaní projektu protiraketovej obrany. 

Súčasná americká administratíva sa tak pribliţuje k naplneniu deklarovaného cieľa 

jadrového odzbrojenia ako ho ukladá aj NPT. 

3.3.4 Výzvy 

Obamova odzbrojovacia iniciatíva New START, plynúca ako z idealistických tak 

z pragmatických dôvodov, má odporcov na domácej politickej scéne, ale musí čeliť aj 

relatívnemu nezáujmu médií a americkej verejnosti. Dopady ekonomickej krízy 

a reforma zdravotníctva sú pre Američanov akútnejšími problémami, ako otázka 

jadrového odzbrojenia. 

Americký prezident mnohokrát v rôznych verejných prejavoch zdôraznil potrebu 

obnoviť morálnu autoritu Spojených štátov vo svete tým, ţe USA budú postupovať v 

rámci medzinárodných noriem. Obamov projekt obsahuje idealistický prvok v snahe 

zbaviť svet nebezpečných jadrových zbraní s cieľom zabezpečiť mier. Situácia dnes 
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však pripomína skôr závody v zbrojení ako spoločnú snahu tieto riziká eliminovať.
76

 

Práve preto sa mnohým odzbrojovacia snaha zdá prinajmenšom nerozumná.  

New START je bilaterálnou zmluvou Spojených štátov a Ruska. Jadrovému arzenálu 

spomínaných štátov sa ţiadny iný nevyrovná, no do skupiny krajín, ktoré podľa NPT 

smú disponovať jadrovými zbraňami patria ešte Francúzsko, Británia a Čína. V záujme 

posilnenia odzbrojenia by sa do diskusie mali zapojiť aj tieto štáty. Americká strana 

nutne potrebuje podporu svetových lídrov, aby dokázala projekt dlhodobo udrţať.  

3.4 Zníženie úlohy jadrových zbraní a modernizácia arzenálu 

Cieľom Obamovej administratívy nie je presadiť redukciu amerických jadrových zbraní 

bez zaistenia národnej bezpečnosti. Projekt modernizácie súčasného jadrového arzenálu 

je odpoveďou kritikom zmluvy New START, ako aj krokom v záujme udrţania 

efektívneho arzenálu na odradenie protivníka, ako to Obama zdôraznil vo svojom 

prejave v Prahe. Počas nasledujúcich desiatich rokov plánuje Obamova vláda 

investovať osemdesiatpäť miliárd dolárov do modernizácie komplexu na výrobu zbraní 

Správy národnej jadrovej bezpečnosti (NNSA) a vylepšiť existujúce zásoby jadrových 

zbraní.“
77

 Modernizácia amerického arzenálu bola jednou z poţiadaviek, ktorou viacerí 

členovia Senátu podmieňovali svoj súhlas s ratifikáciou zmluvy New START. 

Technické inovácie budú zahŕňať obnovu starých, nie výrobu nových jadrových 

zbraní
78

, čo znamená rozdiel v porovnaní so zámermi Bushovej administratívy. Z 

Nuclear Posture Review 2010 vyplýva zámer obnovovať stávajúce zbrane a ich súčasti 

tak, aby sa zabezpečila ich spoľahlivosť.
79

 Program obnovy sa týka aj strategických 

dodávacích systémov s cieľom predĺţiť ţivotnosť rakiet Minuteman III aspoň do roku 
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2030, kedy bude na rozmiestnenie pripravený nový typ rakiet dlhého doletu. V prípade 

obnovených rakiet Trident II D5 sa počíta s funkčnosťou aţ do roku 2045.
80

 Toto 

korešponduje s Obamovým plánom zníţiť úlohu jadrových zbraní v americkej národnej 

bezpečnostnej stratégii, no súčasne sa neprestať na ne spoliehať v prípade 

nepredvídaného vývoja udalostí.  

3.5 Nešírenie 

V máji 2010, teda pribliţne mesiac po podpise zmluvy New START, sa v New Yorku 

konala hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorej 

Obama prikladal veľkú dôleţitosť. Signatári Zmluvy sa zišli, aby prediskutovali 

aktuálne problémy v oblasti jadrového odzbrojenia. Okrem iného sa jednalo o vývoj 

v Severnej Kórei, ktorá vystúpila z NPT v roku 2003, riziká, ktoré prináša iránsky 

jadrový program, problematiku blízkovýchodnej zóny bez zbraní hromadného ničenia 

(Mideast Nuclear Weapon Free Zone), otázku jadrového rozvoja na mierové účely a 

iné. Americká ministerka zahraničia Hillary Clinton a iránsky prezident Ahmadinejad 

počas konferencie vystúpili s prejavmi, v ktorých odsúdili krajinu toho druhého 

z porušovania zásad nešírenia a ohrozovania medzinárodného mieru.
81

 

Podľa Deepti Choubey z Carnegie Endowment for International Peace bola konferencia 

úspechom v tom zmysle, ţe zástupcovia krajín s veľmi odlišnými postojmi dokázali 

v mnohých otázkach nájsť spoločný kompromis. Akčné plány, ako súčasť schválenej 

agendy, obsahujú „špecifické a zmerateľné aktivity, ktoré majú štáty podniknúť, aby 

podporili tri piliere NPT: zákaz zbrojenia, odzbrojenie a vyuţitie jadrovej energie na 

mierové účely. Sekcia zákazu zbrojenia zahŕňa zaistenie dodrţiavania, posilnenie záruk, 

výzvu na prijatie Dodatkového protokolu, podporu Medzinárodnej agentúry pre 

atómovú energiu, posilnenie vývozných kontrol, dôraz na potrebu fyzickej ochrany 
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jadrových materiálov, zastavenie nezákonného obchodovania, predchádzanie jadrovému 

terorizmu atď.“.
82

    

V otázke jadrového odzbrojenia dospeli štáty k dohode, ţe o svojom pokroku sa budú 

vzájomne informovať na stretnutí Prípravného výboru NPT, ktorý sa bude konať v roku 

2014. Finálny dokument nalieha na štáty, ktorých ratifikácia Zmluvy o úplnom zákaze 

jadrových skúšok je predpokladom pre jej vstup do platnosti, aby k nej pristúpili čo 

najskôr, pričom explicitne menuje Indiu, Pakistan a Izrael. Dokument ďalej znovu 

potvrdzuje právo rozvojových krajín na vyuţitie jadrovej energie na mierové účely.
83

 

Podľa kritikov konferencia nevyriešila dôleţitú otázku prijatia dodatkového protokolu 

k NPT štátmi ako je Irán, ani nestanovila jasné sankcie za vystúpenie členov z NPT, 

ktoré by potenciálne zabránili takémuto vývoju. Ďalej nevyriešila otázku Izraela, Indie 

a Pakistanu, teda nečlenov NPT disponujúcich jadrovými zbraňami.
84

 Nasledujúca 

konferencia o NPT sa bude konať v roku 2015.  

3.6 Zabezpečenie existujúceho jadrového materiálu 

Za ďalší z dôleţitých krokov v záujme zabránenia zneuţitiu jadrového materiálu 

teroristickými organizáciami sa povaţuje zaistenie existujúceho „zraniteľného“ 

nukleárneho materiálu. Sam Nunn, bývalý demokratický Senátor, vedúci predstaviteľ 

Nuclear Threat Initiative a neoficiálny Obamov poradca si myslí, ţe „získanie zbrane 

alebo materiálu je najťaţší krok, ktorý musia teroristi vo svojom scenári urobiť, 

a zároveň najjednoduchší pre nás, kde ich môţeme zastaviť. Na druhej strane je kaţdá 

nasledujúca časť scenára je jednoduchšia pre teroristov a zloţitejšia pre nás.“
85

 Podľa 

Quadrennial Defense Review 2010 je cieľom vlády zaistiť „prísne bezpečnostné 
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opatrenia pre civilné aj vojenské zariadenia na celom svete“.
86

 Spojené štáty 

spolupracujú v tomto smere s mnohými krajinami, na ktorých území sa nachádzajú 

zariadenia produkujúce alebo skladujúce štiepny materiál. Medzinárodný projekt 

s názvom Global Lockdown Initiative zahŕňa technické vylepšenia spomínaných 

zariadení, vytváranie centier určených na tréning osôb, ktoré pri svojej práci 

zodpovedajú za nukleárny materiál, a v neposlednom rade zneškodňovanie 

nadbytočného jadrového materiálu.
87

 V apríli 2010 usporiadal prezident vo 

Washingtone Konferenciu o jadrovej bezpečnosti
88

, kde zástupcovia 40 krajín riešili 

otázku nukleárneho materiálu, teda vysoko obohateného plutónia a uránu pouţiteľných 

na výrobu jadrových zbraní, v spojitosti s teroristickou hrozbou. Záverečné komuniké 

obsahuje záväzok zabezpečiť všetok zraniteľný nukleárny materiál vo svete do štyroch 

rokov. Z vyhlásení jednotlivých krajín vyplývajú konkrétne plány participovať 

v medzinárodných iniciatívach v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti. Komuniké však 

nestanovuje ţiadne termíny ani sankcie za prípadné nedodrţanie týchto záväzkov.
89

  

Americká vláda naďalej podporuje rozvoj bezpečnej jadrovej energie na mierové účely. 

Následky marcového výbuchu v elektrárni Fukushima v Japonsku podľa Obamovho 

bezpečnostného poradcu Garyho Samora dokazujú nevyhnutnosť vysokého 

zabezpečenia a prísnych kontrol jadrového materiálu kdekoľvek na svete. Samore sa na 

konferencii v apríli 2011 na pôde českého Ministerstva zahraničia vyjadril, ţe Spojené 

štáty budú naďalej spolupracovať s partnerskými štátmi na celom svete v záujme 

bezpečnej jadrovej energie a vytvorenia „bezpečných a zaistených reaktorov novej 

generácie“.
90

 Obavy z iného ako mierového vyuţívania jadra v prípade niektorých 

štátov sú ďalším z problémov, ktorým sa Obamova vláda musí zaoberať. 
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3.7 Obamova politika voči „rogue states“ 

3.7.1 Severná Kórea 

Po niekoľkých viac či menej úspešných pokusoch o úspešný test rakety dlhého doletu 

medzinárodné spoločenstvo znepokojil test trojfázovej rakety, ktorý vláda KĽDR 

vyhlásila za úspešný. Tento sa odohral len niekoľko hodín pred prejavom Baracka 

Obamu na praţských Hradčanoch 5. apríla 2009 a iba posilnil skepsu ktorá existuje v 

rámci medzinárodného spoločenstva
91

 voči Obamovej vízii jadrového odzbrojenia. Ako 

uţ bolo spomenuté, test rakety odsúdil prezident Obama vo svojom prejave. Ďalej bola 

kríza prehĺbená 25. mája 2009 podzemnou jadrovou skúškou Severnej Kórei. Podľa 

údajov CTBTO
92

 výbuch o sile pribliţne 2,5 kiloton s magnitúdou 4,52 Richterovej 

stupnice znamenal mierny nárast sily v porovnaní s posledným testom z roku 2006.
93

 

Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu na sprísnenie kontroly severokórejského 

jadrového programu, nabádajúc pritom členské štáty OSN, aby vykonávali kontrolu 

plavidiel a lietadiel u ktorých je podozrenie, ţe preváţajú vojenský materiál a zbrane. 

Administratíva prezidenta Obamu sa zaviazala, ţe si jej vojenské námorníctvo v takých 

prípadoch vyţiada povolenie a nebude na plavidlá vstupovať násilím, pretoţe Severná 

Kórea by to povaţovala za akt vojny.
94

 

V novembri 2010 sa objavila správa o novom jadrovom zariadení na území Severnej 

Kórei. Počas predchádzajúcej návštevy amerických inšpektorov v roku 2009 spomínané 

zariadenie ešte vybudované nebolo. Dr. Siegfried Hecker, americký jadrový vedec, 

ktorý nové zariadenie navštívil, opísal vysoko sofistikovanú kontrolnú miestnosť, 

z ktorej je moţné ovládať stovky centrifúg, uţ nainštalovaných a uvedených do 

prevádzky. Podľa severokórejskej vlády ich počet dosahuje aţ 2000. Dr. Hecker, 

rovnako ako odborníci z americkej spravodajskej sluţby, je presvedčený, ţe spomínané 
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zariadenie nemohlo byť vybudované bez existujúcej siete zariadení na výrobu centrifúg 

a spracovanie uránu.
95

  

Je nepochybne v americkom záujme, aby Severná Kórea obmedzila svoj jadrový 

program na výlučne mierové účely, prijala Dodatkový protokol k NPT, Zmluvu 

o zákaze jadrových skúšok a podriadila svoj jadrový rozvoj medzinárodne uznávaným 

normám. Čas ukáţe, či bude Obamova administratíva počas svojho trvania schopná 

v tejto otázke dosiahnuť významnejší pokrok. Od čias Bushovej vlády za zatiaľ 

neobnovili šesť stranné rokovania, ktoré ale neviedli k výraznému posunu v tejto 

otázke. Americká vláda môţe v prípade severokórejského reţimu iba dúfať, ţe chystaná 

zmena lídra krajiny prispeje k vývoju podľa amerických predstáv.  

3.7.2 Irán 

Ďalšou z krajín, ktorých jadrový program vzbudzuje americké obavy, je Irán. Otázka 

obohacovania uránu v rámci iránskeho jadrového programu sa dlhodobo ukazuje ako 

ťaţko riešiteľná. Irán dlhodobo nie je schopný preukázať inšpektorom IAEA, ţe jeho 

jadrový program je na mierové účely. Podľa prezidenta Obamu problémom nie je 

jadrový výskum, ale podozrenie, ţe Irán sa pokúša vyrobiť jadrovú bombu. To, spolu 

s Ahmadinejadovými známymi vyjadreniami o potrebe vymazať Izrael z mapy 

spôsobuje obavu o stabilitu v regióne. V októbri 2009 ponúkol prezident Obama 

iránskemu reţimu náhradné palivo pre Teheránsky výskumný reaktor za výmenu 1200 

kg nízko obohateného uránu, ktorý Irán zhromaţďoval od roku 2006. V dôsledku 

politického nátlaku Ahmadinejad túto dohodu odmietol.
96

 Bezpečnostná rada OSN 

prijala v júni 2010 uţ štvrtú rezolúciu so sankciami pre Irán z dôvodu nerešpektovania 

medzinárodných noriem nešírenia. Svet si bude musieť zvyknúť na to, ţe Irán rozvíja 

svoj jadrový program, a Irán musí vo vlastnom záujme dbať na to, aby neprekročil 

hranicu medzi jadrovým vývojom a jadrovým ozbrojením. Problém „rogue states“ sa 

nepodarilo vyriešiť prezidentovi Bushovi, a je málo pravdepodobné, ţe sa ho podarí 

vyriešiť Obamovi do konca jeho funkčného obdobia. 
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3.8 Zhrnutie 

Hoci na hodnotenie výsledkov Obamovej jadrovej politiky je ešte pomerne skoro, sa 

dva roky po tom, čo americký prezident predstavil v Prahe svoju iniciatívu sa dá 

hovoriť o značnom posune vpred – bola vyjednaná a podpísaná zmluva New START 

s Ruskom, Obama dosiahol jej ratifikáciu v Senáte vďaka ochote vyjednávať 

s republikánskymi senátormi a brať do úvahy ich pripomienky. „New START získala 

podporu Senátu pretoţe dáva zmysel a má silnú podporu americkej armády a ľudí 

z národnej bezpečnosti.“
97

 Obamova administratíva by sa mala snaţiť spolupracovať 

s Ruskom na projektoch ďalšieho odzbrojenia so zahrnutím taktických zbraní 

a presadzovať túto politiku aj v prípade ďalších štátov disponujúcich jadrovými 

zbraňami a materiálmi, ktoré môţu byť pouţité na ich výrobu. Ďalším krokom 

prezidenta by mohla byť kampaň presvedčiť Senát o ratifikácii Comprehensive Test 

Ban Treaty, teda úplný zákaz testovania jadrových zbraní. 

Štáty priamo aj nepriamo závislé na americkej ekonomickej a vojenskej pomoci, 

menovite Izrael a Juţná Kórea, by nemali Obamovu odzbrojovaciu iniciatívu chápať 

ako svoje ohrozenie (Izrael zo strany Iránu a Juţná Kórea zo strany Severnej Kórei). 

Obama sa zaviazal, ţe USA svoju jadrovú výzbroj úplne neeliminujú. „Pokiaľ tieto 

zbrane existujú, udrţíme si bezpečný, zaistený a efektívny arzenál na zastrašenie 

akéhokoľvek protivníka, a budeme garantovať takúto ochranu našim spojencom.“
98

 

Okrem plánu pokročiť v redukcii stávajúceho jadrového arzenálu Obamova 

administratíva podnikla kroky v záujme zaistenia existujúceho, „zraniteľného“ 

jadrového materiálu vo svete.  

V porovnaní s predchádzajúcom prezidentom je Obamov prístup k „rogue states“ viac 

diplomatický, aj keď je otázne, či sa problém Iránu a Severnej Kórei dá vyriešiť 

diskusiami, hoci aj na najvyššej úrovni. Spojené štáty potrebujú podporu lídrov ďalších 

svetových mocností, aby vyvíjali efektívny nátlak na spomenuté krajiny s cieľom 

limitovať ich jadrový program na mierové vyuţitie. Existencia mnoţstva jadrových 

                                                
97 Daryl G. Kimball. After New START, What„s Next? Arms Control Association, 

http://www.armscontrol.org/act/2011_01-02/Focus, dátum prístupu 24.3.2011  
98 President Obama Speech on Nuclear Disarmament, 5 April 2009, The Acronym Institute for 

Disarmament Diplomacy, http://www.acronym.org.uk/docs/0904/doc10.htm, dátum prístupu 17.11.2010 
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zbraní ohrozuje svetovú bezpečnosť, a dlhodobým riešením tejto situácie je postupná 

eliminácia týchto zbraní na nevyhnutné minimum. Obamova administratíva urobila 

niekoľko úspešných krokov, no stále má pred sebou výzvu presadiť CTBT, FMCT, 

dohodu s Ruskom ohľadne taktických zbraní, či vyriešiť otázku protiraketovej obrany. 

Na jadrovú otázku je mimoriadne zloţité, ak nie nemoţné, nájsť úspešný recept 

z dôvodu protichodných záujmov niektorých krajín. V nasledujúcej kapitole sa pokúsim 

porovnať prístupy Busha a Obamu k otázkam jadrovej politiky a zhodnotiť ich 

výsledky.  
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4 Porovnanie jadrovej politiky: Bush vs. Obama 

Porovnávať a hodnotiť jadrovú politiku dvoch spomínaných administratív je 

mimoriadne zloţité z dôvodu krátkeho časového odstupu, keďţe mnohé jej dôsledky 

vyjdú najavo aţ po niekoľkých rokoch. Napriek tomu sa v prístupe oboch prezidentov 

k danej problematike uţ dnes dajú nájsť jasné podobnosti a rozdiely, a taktieţ je zrejmé, 

ţe Bush aj Obama sa, hoci pouţitím rôznych prostriedkov, snaţili dosiahnuť čo 

najväčšiu stabilitu a bezpečnosť pre Spojené štáty a ich spojencov.  

4.1 Novodobé odstrašenie 

Z oficiálnych dokumentov vydaných oboma vládami vyplýva snaha prispôsobiť 

studeno-vojnovú zásadu odstrašenia novodobým podmienkam. Hrozba vývoja 

jadrových zbraní v krajinách, ktorých záujmy sú v protiklade s americkou predstavou 

o svetovej bezpečnosti, je stále aktuálna, rovnako ako moţnosť týchto štátov 

spolupracovať s neštátnymi aktérmi. Teroristický útok proti USA s pouţitím jadrovej 

zbrane by mal nepredstaviteľné dôsledky ako z civilného, tak aj vojenského hľadiska 

a americké vlády preto robia všetky nevyhnutné kroky k zabráneniu takéhoto vývoja. 

„Rogue states“ a teroristické siete boli Bushom označené za novodobého nepriateľa 

číslo jeden, a snahou oboch prezidentov bolo spomínané riziká eliminovať, aj keď 

kaţdý z nich na to pouţíval iné prostriedky. Prístupy prezidentov k politike odzbrojenia, 

nešírenia a zaistenia existujúceho jadrového materiálu sa teda v istých smeroch 

odlišovali, no na druhej strane mali niektoré spoločné prvky. Vzhľadom na to, ţe 

nedošlo k jadrovému útoku proti Spojeným štátom, sa dá konštatovať, ţe kombinácia 

spomínaných zásad je úspešná.    

4.2 Nešírenie 

Zabránenie šírenia technológií pouţiteľných na výrobu jadrovej zbrane bolo súčasťou 

plánov oboch porovnávaných administratív. Obamova vláda podporuje medzinárodné 

projekty iniciované prezidentom Bushom ako Proliferation Security Initiative a Global 

Initiative to Combat Nuclear Terrorism. Faktom však je, ţe ani jednej z porovnávaných 

vlád sa zatiaľ nepodarilo presvedčiť kľúčové štáty, aby prijali Dodatkový protokol 

k NPT, dojednanie FMCT je stále otázkou budúcnosti a ohľadom CTBT sa okrem 

podporných vyjadrení reprezentantov Obamovej administratívy markantný pokrok 
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dosiahnuť nepodarilo. Bushova administratíva ratifikáciu Zmluvy o úplnom zákaze 

jadrových skúšok nesledovala, práve naopak, presadzovala modernizáciu amerického 

jadrového arzenálu a prípadné testy označila za potrebné a zodpovedné. Na druhej 

strane prezident Obama podľa bude svojich slov aktívne presadzovať ratifikáciu CTBT 

v Senáte. Podľa jeho názoru by zákaz jadrových skúšok posilnil svetovú bezpečnosť. 

4.3 Odzbrojenie 

Obaja prezidenti podpísali počas svojej vlády bilaterálnu odzbrojovaciu zmluvu 

s Ruskou federáciou. Bushova SORT Treaty obmedzila počet rozmiestnených 

jadrových hlavíc a Obamova New START obmedzila počet medzikontinentálnych 

balistických a z ponoriek vypúšťaných striel nesúcich jadrové hlavice a ťaţkých 

bombardérov schopných niesť jadrové zbrane. Významný rozdiel je v tom, ţe zmluva 

New START na rozdiel od SORT zavádza verifikačný systém, teda umoţňuje vzájomné 

fyzické inšpekcie jadrových zariadení. Bush aj Obama označili Rusko za strategického 

partnera v oblasti bezpečnosti v čase, keď sa zvyšuje riziko úspešného jadrového vývoja 

a potenciálneho útoku zo strany nepriateľského reţimu. V oblasti odzbrojenia by teraz 

podľa mnohých expertov mala nasledovať bilaterálna zmluva obmedzujúca počet 

taktických jadrových striel. 

4.4 Úloha jadrových zbraní v národnej bezpečnostnej stratégii 

Z dokumentov vydaných počas Bushovej vlády, citovaných v tretej kapitole, vyplýva 

jasný zámer technických inovácií amerického jadrového arzenálu vrátane vývoja 

nových zbraní. Napriek spomínanému názoru niektorých bezpečnostných odborníkov, 

ţe takéto aktivity iba provokujú nové závody v zbrojení, bolo zámerom Bushovej vlády 

nepochybne zvýšiť americkú bezpečnosť. Na druhej strane je diskutabilné, či je moţné 

zaistiť svetový mier výrobou ďalších jadrových zbraní. V tejto otázke sa Obama od 

svojho predchodcu odlišuje len minimálne: nehovorí síce o výrobe nových zbraní, no 

zaviazal sa pracovať na dlhodobom udrţaní a obnovovaní amerického arzenálu. Jeho 

princíp zníţenia úlohy jadrových zbraní v rámci národnej bezpečnosti teda neznamená 

rezignáciu na modernizáciu arzenálu. Korektný a prehľadný prístup americkej vlády 

k odzbrojeniu má však určite  potenciál vytvoriť na medzinárodnej scéne situáciu 

priaznivú k diskusiám, kedy štáty s rôznymi bezpečnostnými záujmami nájdu spoločnú 
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reč v otázkach zmlúv ako FMCT alebo CTBT. Spoločný prístup k štátom odmietajúcim 

medzinárodné normy v jadrovej oblasti tieţ sľubuje lepšie výsledky ako jednostranná 

snaha USA presadiť svoj názor, resp. ho dotknutým štátom vnútiť.   

4.5 Prístup k „rogue states“ 

Termín „rogue states“ sa rozšíril počas Clintonovej administratívy, no väčšina médií 

a verejnosť ho spája s politikou Georgea W. Busha, ktorý štáty ako Irán a Severná 

Kórea spoločne pomenoval Osou zla. Šesť stranné rokovania so Severnou Kóreou 

zlyhali, čo nebolo dôsledkom nedostatku vôle Bushovej administratívy problém riešiť, 

ale snahy Pyongyangu získať materiálne výhody bez zámeru skutočne svoj raketový 

a jadrový program eliminovať. V tomto prípade sa Bush aj Obama potýkali s totoţným 

problémom. Z Obamovho praţského prejavu však vyplýva jasná zmena rétoriky 

v tomto smere. Hoci jej cieľ, teda bránenie Iránu a Severnej Kórei v získavaní 

a sofistikácii jadrových zbraní, zostáva rovnaký, čiastočne sa zmenil spôsob, ako to 

dosiahnuť. Obamovi sa podarilo získať medzinárodnú podporu pre silnejšie sankcie, 

ako tomu bolo za jeho predchodcu. Bushovu nepriateľskú rétoriku nahradila Obamova 

ochota spolupracovať a diskutovať. Spomínaný severokórejský raketový test z 5. apríla 

Obama vo svojom prejave odsúdil, no vyjadril ochotu diskutovať s cieľom eliminovať 

jadrové zbrane vo svete s a tak posilniť svetovú bezpečnosť. V prípade Iránu vyzval na 

dialóg zaloţený na vzájomnom rešpekte, no nevylúčil pokračovanie v plánoch na 

vybudovanie stredoeurópskej protiraketovej obrany v prípade, ţe hrozba z Iránu bude 

ďalej rásť. Ako bolo spomenuté v kapitole venovanej predchádzajúcemu prezidentovi, 

Bush na rozdiel od Obamu nejavil záujem s iránskym reţimom diskutovať. Súčasný 

prezident má pred sebou jasne definovaný cieľ, ktorého naplnenie zaberie mnoho rokov 

a úsilia, ale treba oceniť jeho prístup k tejto otázke a pripravenosť na diskusiu s lídrami 

krajín, ktoré pred ním Bush zaradil do Osi zla. Úloha diplomacie v americkej 

zahraničnej politike v tomto ohľade za Obamovej administratívy značne vzrástla. Treba 

však podotknúť, ţe sa ciele Obamovej administratívy v otázke Severnej Kórei a Iránu 

nelíšia od cieľov Bushovej administratívy: odzbrojenie oboch štátov s cieľom udrţať 

globálnu bezpečnosť a zaistiť v ich prípade vyuţívanie jadrovej energie výhradne na 

mierové účely. Prostriedky vyuţívané k tomuto účelu sa tieţ výrazne nezmenili, keďţe 

obe porovnávané vlády sa snaţia zvýšiť na KĽDR a Irán medzinárodný nátlak. 
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Záver 

Cieľom mojej práce bolo podporiť tézu, ţe jadrová politika Georgea W. Busha 

a Baracka Obamu sa síce líši v prostriedkoch, no nelíši sa v stanovenom cieli, teda 

eliminácii jadrovej hrozby pre Spojené štáty a ich spojencov. Posledné dve 

administratívy spravovali krajinu v novom bezpečnostnom prostredí plnom hrozieb, 

ktoré sa výrazne odlišujú od rizík, ktoré so sebou prinášala Studená vojna. Bush 

a Obama sa okrem iného potýkali s otázkami zbraní hromadného ničenia, teroristickej 

hrozby, „rogue states“ či redukcie amerického jadrového arzenálu. Za vlády oboch 

prezidentov sa podobná východisková bezpečnostná situácia odrazila na podobnej 

jadrovej politike, ktorú presadzovali. 

Prezident Bush viedol Spojené štáty v mimoriadne zloţitom období. Teroristické útoky 

na New York a Washington 11. septembra 2001 ukázali nevyhnutnosť zabrániť šíreniu 

zbraní hromadného ničenia. V prípade, ţe by sa teroristom podarilo pouţiť takúto zbraň 

proti USA, následky by boli katastrofálne z hľadiska vojenskej či civilnej infraštruktúry, 

ako aj straty ľudských ţivotov. Jadrová politika Georgea W. Busha sa vyznačovala 

zvýšenou úlohou jadrových zbraní v národnej bezpečnostnej stratégii, no na druhej 

strane mala za cieľ posilniť americkú a svetovú bezpečnosť pomocou zásad nešírenia 

jadrových zbraní v ďalších krajinách. Za týmto účelom spolupracovala jeho 

administratíva s vládami ďalších štátov v medzinárodných iniciatívach ako napríklad 

PSI a GICNT. 

Prezident Obama podporuje tieto Bushove iniciatívy, ku ktorým pridal napríklad zásadu 

zaistiť všetok zraniteľný nukleárny materiál vo svete počas nasledujúcich štyroch rokov. 

Súčasný prezident zdieľa ciele jadrovej politiky so svojim predchodcom, za čo si 

vyslúţil kritiku niektorých odborníkov. „Jadrová politika Baracka Obamu sklamala jeho 

stúpencov naľavo a nahnevala jeho kritikov napravo.“
99

 Zatiaľ čo prvej skupine vadí 

nepopierateľná miera kontinuity s jadrovou politikou jeho predchodcu prezidenta 

Busha, druhá skupina povaţuje Obamove aktivity v záujme obmedzenia amerického 

jadrového arzenálu v súčasnej dobe za nebezpečné. 

                                                
99 Alexandra Bell, Joseph Cirincione. The Nuclear Pivot : Change and Continuity in American Nuclear 

Policy. The RUSI Journal. Jún/júl 2010, 155, 3, s. 34 



50 

 

Úloha jadrových zbraní v národnej bezpečnostnej stratégii je jedným z príkladov 

rozdielnych prostriedkov prezidentov Busha a Obamu na dosiahnutie totoţného cieľa. 

Obaja sú presvedčení, ţe je v záujme americkej bezpečnosti udrţať si efektívny jadrový 

arzenál na odradenie akéhokoľvek protivníka. Prvý z nich však pripúšťal výrobu 

nových jadrových zbraní, zatiaľ čo druhému stačí obnovovanie tých stávajúcich. Zatiaľ 

čo prezident Bush si odmietal zavrieť dvere k moţnosti budúcich jadrových testov, 

prezident Obama opakovane vyjadruje svoj zámer presvedčiť Kongres o výhodách 

skorej ratifikácie CTBT. Bushova NPR 2001 počíta s moţnosťou pouţiť jadrové zbrane 

na odvrátenie alebo reakciu na aj iný ako jadrový útok, na druhej strane Obamova NPR 

2010 úlohu jadrových zbraní v podstatne obmedzuje.   

Vo vzťahu k „rogue states“ ide obom štátnikom o to presvedčiť problémové štáty 

podriadiť ich jadrové programy systému medzinárodne uznanej kontroly a zabrániť tak 

vývoju jadrových zbraní. Prezident Bush je známy svojou ostrou rétorikou voči Iránu 

a Severnej Kórei ako členom „Osi zla“. Prezident Obama hneď na začiatku svojej vlády 

vyjadril ochotu spolupracovať a diskutovať s týmito štátmi vzájomne rešpektujúc svoje 

národné záujmy. Diplomatickými prostriedkami sa mu podarilo získať širšiu podporu 

pre medzinárodné sankcie. To, ţe ani jednému zo spomínaných prezidentov sa 

nepodarilo vyriešiť otázku jadrového programu Severnej Kórei a Iránu neznamená 

zlyhanie ich jadrových politík, ale neochotu spomínaných štátov riadiť sa 

medzinárodnými normami v tejto oblasti a ich snahu vyuţiť ústupky veľmocí vo svoj 

prospech bez skutočnej ambície vzdať sa jadrového programu. 

Nástup Baracka Obamu do prezidentského úradu znamenal pre mnohých očakávanie 

veľkých zmien, nevynímajúc otázku prístupu k jadrovej politike. Bezpečnostné hrozby, 

ktoré musí americká vláda riešiť, sa však od obdobia administratívy Georgea W. Busha 

nelíšia, a preto je v tejto oblasti od roku 2001 po súčasnosť badateľná značná kontinuita. 

Čas ukáţe, či spomínané odlišné prostriedky povedú k ďalším úspechom Obamovej 

jadrovej politiky. Vývoj svetovej bezpečnostnej situácie v tejto oblasti totiţ závisí na 

faktoroch, z ktorých mnoţstvo nie je moţné z pozície prezidenta USA ovplyvniť. 
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Summary 

The U.S. nuclear policy has undergone major changes since the 90‟s given the ultimate 

shift in the global security environment following the Soviet empire collapse. The 

bachelor thesis compares the nuclear policy approaches during the administration of 

George W. Bush and Barack Obama. Both of them had to address issues like non-

proliferation, disarmament treaties, weapons of mass destruction, terrorism and “rogue 

states” refusing internationally recognized non-proliferation norms. The argument 

followed in the thesis is that the main goals of the two administrations compared are 

identical, although the instruments used to achieve those goals sometimes differ. This is 

the case especially when it comes to rhetoric and the role of nuclear weapons in the U.S. 

national security strategy. In case of the former, President Obama tends to choose a 

more diplomatic ways to explain the very same goals he shares with his predecessor, 

President Bush. As for the later, while Bush prioritized modernization programs of 

American nuclear arsenal including the construction of new weapons, Obama prefers to 

upgrade existing weapons without constructing any new ones. He advocates the 

ratification of the Comprehensive Test-Ban Treaty, while his predecessor did not seek it 

because in his view nuclear testing should be an option in case of unexpected turn of 

events. Both Presidents signed a disarmament treaty with the Russian Federation, and 

both sought to develop international non-proliferation initiatives. During his presidency 

Bush introduced the Proliferation Security Initiative and the Global Initiative to Combat 

Nuclear Terrorism. Obama has pledged to secure all vulnerable nuclear material in the 

world within the next four years. Both presidents worked with their partners at the 

United Nations Security Council to pass resolutions aimed at preventing illicit 

trafficking of nuclear weapons in order to combat nuclear terrorism. All of the 

mentioned initiatives are meant to help achieve the common objective of Bush and 

Obama administration, which is to strengthen the U.S. national security, and that of 

partner countries around the world. 
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