
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Politologických studií 
 
 
 
 

 
 
 
 

Katarína Vavreková 
 
 
 
 
 
 

Rusko-americké bilaterálne zmluvy o 
obmedzení jadrového zbrojenia po konci 

Studenej vojny 
 

 

 
Bakalářská práce  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Katarína Vavreková  

Vedoucí práce: PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. 
 

 
Rok obhajoby: 2011 
 
 

 



Bibliografický záznam 

 
VAVREKOVÁ, Katarína. Rusko-americké bilaterálne zmluvy o obmedzení jadrového 

zbrojenia po konci Studenej vojny. Praha, 2011. 76 str. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studii. Katedra mezinárodních 

vztahů. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, PhD.   

 

 

Anotácia 
 
Bakalárska práca Rusko-americké bilaterálne zmluvy o obmedzení jadrového 

zbrojenia po konci Studenej vojny rozoberá špecifické aspekty strategických 

odzbrojovacích zmlúv Ruskej Federácie a Spojených štátov po roku 1991 a otázku 

budúcnosti v jadrovom odzbrojovaní. Zameriava sa hlavne na tri faktory vychádzajúce z 

týchto zmlúv a to faktor kvantitatívny, ekonomický a politický.  

Prvá časť práce rozoberá pozadie odzbrojovacích zmlúv. V úvode teoreticky 

vymedzuje rámec odzbrojenia a predstavuje základný bezpečnostný princíp, z ktorého 

zmluvy vychádzajú. Ďalej sa venuje krátkemu historickému prierezu odzbrojovacích 

iniciatív a bilaterálnych zmlúv podpísaných do konca Studenej vojny. V nasledujúcej 

časti práca objasňuje postavenie Spojených štátov a Ruskej federácie vzhľadom na 

bezprostredné zmeny v medzinárodnom systéme po tomto období. V poslednej časti sa 

venuje úlohe jadrových zbraní v zahranično-bezpečnostných koncepciách oboch štátov. 

Druhá časť práce sa venuje samotným bilaterálnym odzbrojovacím zmluvám 

a budúcnosti jadrového odzbrojovania. V úvode predstavuje krátky informačný prierez 

odzbrojovacími zmluvami a pokračuje obsahovou analýzou kvantitatívnych limitov 

jednotlivých odzbrojovacích zmlúv. Ďalej práca pojednáva o ekonomických a politických 

aspektoch v súvislosti s odzbrojovacími zmluvami. Záverečná kapitola sa venuje vízii 

sveta bez jadrových zbraní ako možného budúceho rámca odzbrojovania, a úlohe Ruskej 

federácie a Spojených štátov v tomto procese.  

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=7f441bc8c38f2e565696b508df540f77&tid=&do=predmet&kod=JPB020


Abstract 
 

The thesis Russian-American bilateral strategic arms control treaties after the 

Cold war analyses specific aspects of arms control treaties between the Russian 

Federation and the United States of America after 1989, and deals with the question of 

future of nuclear disarmament. It focuses on three main aspects of treaties: quantitative, 

economic and political.  

The first part of the thesis analyses the background of the arms control treaties. In 

the beginning, it defines the framework of disarmament and introduces the basic security 

principle of treaties. Thesis follows with brief history of arms control initiatives and 

bilateral treaties signed until the end of the Cold war. In the next part, the thesis clarifies 

the role of the United States and the Russian Federation with regard to immediate 

changes in international system after this era. The last part deals with the role of the 

nuclear weapons in foreign-security concepts of both countries.     

The second part of the thesis focuses solely on the bilateral arms control treaties 

and the future of nuclear disarmament process. It begins with the brief information 

section on arms control treaties and continues with analysis of quantitative limits of each 

one of the treaties. Then, the thesis deals with economic and politic aspects regarding 

arms control treaties. Last chapter focuses on vision of nuclear weapons-free world as a 

possible future framework for disarmament, and role of the Russian Federation and the 

United States in this process.   
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Úvod 
 

Od doby, kedy Spojené štáty a Sovietsky zväz po prvý krát v 40-tych rokoch 

získali jadrovú bombu tu vznikala snaha jednej strany predbehnúť tú druhú vo veľkosti 

jadrového arzenálu. A to tak z pohľadu kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho. Tento 

proces vyvrcholil v tzv. „Závode v zbrojení“, ktorého výsledkom bol arzenál 

niekoľkonásobne prevyšujúci schopnosť jednej strany úplne eliminovať a vyhladiť 

populáciu strany druhej, ba dokonca populáciu celej planéty. Avšak tento koncept bol 

striktne viazaný na bipolárne štruktúrovaný svet, v ktorom dve superveľmoci (USA 

a ZSSR) prostredníctvom podpory konfliktov vojenskej a nevojenskej podstaty bojujú 

o dominantné postavenie v tomto svete.  

 

Po konci Studenej vojny v roku však tento koncept padol, pričom nastali dve 

základné zmeny na poli medzinárodných vzťahov. Po prvé nastála „revolúcia“ z pohľadu 

geopolitického rozloženia síl v súvislosti s rozpadom už spomínanej bipolárnej štruktúry. 

Po druhé, bývalý Sovietsky zväz, v podobe novovzniknutej Ruskej federácie, prestával 

oficiálne reprezentovať nepriateľa číslo jeden. Rozpad Sovietskeho bloku teda vytvoril 

vhodné prostredie pre iniciatívu v oblasti rokovaní týkajúcich sa faktickej redukcie (a nie 

len obmedzenia počtu) priam nezmyselne vysokého arzenálu jadrových zbraní.  

  

Táto práca sa preto zaoberá bilaterálnymi zmluvami podpísanými v období po 

konci Studenej vojny, ktoré naštartovali proces postupného odstránenia jadrových zbraní. 

Základným predpokladom pre výber tohto časového rámcu bolo odstránenie 

ideologického aspektu, ktorý bipolárny systém vytváral, a tiež prechod od konfliktného 

správania smerom ku kooperatívnemu. Predmetom skúmania boli štyri konkrétne 

dohody, a to START I, START II, zmluva SORT a zmluva Nový START. 

  

Práca sa snaží odpovedať na štyri základné otázky vychádzajúce z týchto 

bilaterálnych dohôd. Prvou otázkou je rozsah redukcie v počte jadrových hlavíc, ktoré 

výsledky a deklarácie týchto zmlúv priniesli. Druhá otázka sa snaží zodpovedať na 

ekonomické motívy a hlavne dopady vychádzajúce z jednotlivých zmlúv. Tretia otázka 

zodpovedá na vzťah medzi politikou a týmito zmluvami. Posledná otázka sa venuje 
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problematike ďalšieho smerovania odzbrojovacieho procesu v rámci vízie sveta bez 

jadrových zbraní a úlohe Spojených štátov a Ruskej federácie v tomto koncepte. 

 

 V rámci snahy o zodpovedanie na hore uvedené otázky som v práci použila dva 

druhy metód. Prvou aplikovanou metódou bola metóda obsahovej analýzy 

kvantitatívnych limitov jednotlivých zbraňových systémov deklarovaných v zmluvách, 

ktorá bola použitá na zodpovedanie otázky redukcie v počte jadrových hlavíc. Na 

zodpovedanie ostatných otázok som použila metódu kvalitatívnej analýzy, kde som sa 

prostredníctvom skúmania jednotlivých faktorov snažila zodpovedať jednotlivé kategórie 

motívov a dopadov týchto zmlúv. Na záver na základe výsledkov zhodnotím ďalšie 

smerovanie oboch krajín s prihliadnutím na spomínanú víziu sveta bez jadrových zbraní.  

  

V úvodnej kapitole rozoberám základné pojmy a princípy súvisiace s tematikou 

jadrového odzbrojenia. Druhá kapitola sa venuje historickému prierezu odzbrojovacieho 

procesu do konca Studenej vojny. V tretej kapitole rozoberám zmeny súvisiace 

s kolapsom bipolárneho systému a ich vplyvom na oba štáty. Vo štvrtej kapitole sa 

venujem úlohe jadrových zbraní v zahranično-bezpečnostnej koncepcii oboch krajín. 

Piata kapitola sa zaoberá samotným zmluvám o jadrovom odzbrojovaní. V rámci nich je 

rozdelená podľa otázok na obsahovú analýzu kvantitatívnych aspektov, ekonomickú 

analýzu a politickú analýzu. Posledná kapitola rozoberá víziu sveta bez jadrových zbraní 

a úlohy oboch krajín v tejto vízii. 

  

Ako primárny zdroj literatúry mi slúžili jednotlivé texty zmlúv. Dôležitou 

súčasťou literatúry boli oficiálne dokumenty Ruskej federácie a Spojených štátov. Ako 

ďalší zdroj mi slúžila literatúra venujúca sa otázke odzbrojovania a tiež články a knihy 

zaoberajúce sa zahraničnou politikou oboch štátov a ich vzájomnými vzťahmi. V otázke 

ekonomickej analýzy bola kľúčovým dokumentom kniha Cost of Disarmament - 

Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear Rearmament Susan Willetovej, 

ktorá rozoberala ekonomické dopady zmlúv na obe krajiny. Čo sa týka problémov 

v oblasti zdrojov, tie predstavovali hlavne informácie týkajúce sa informácii o ruskom 
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jadrovom programe a to jednak kvôli jazykovej bariére, ale tiež kvôli citlivosti 

informácii, ktoré sú predmetom utajovanej povahy. 

 

Princíp kontroly jadrových zbraní 
 

Vo všeobecnosti pojem kontroly zbrojenia možno definovať ako „akúkoľvek 

dohodu medzi štátmi za účelom regulovania určitých aspektov ich vojenskej kapacity 

a potenciálu.“1 Znamená to, že štáty sa prostredníctvom dohôd pokúšajú korigovať alebo 

manažovať závody v zbrojení. Hoci v niektorých prípadoch tieto dohody majú 

nedobrovoľný, resp. vnútený charakter, vo všeobecnosti sú dohody o kontrole zbrojenia 

založené na princípe dobrovoľnosti a vzájomného súhlasu.2 

 

Tieto záväzky v rámci mnohých zmlúv nemajú absolútny charakter. Mnoho 

bilaterálnych aj multilaterálnych dohôd obsahuje klauzuly, ktoré legalizujú možné 

odstúpenie od zmluvy. Tento fakt zdôrazňuje  skutočnosť, že kontrola zbrojenia je 

otázkou domácej politiky a ako taká flexibilne reaguje na bezpečnostné hrozby a národný 

záujem. Ak však politika v prospech kontroly zbrojenia slúži tomuto záujmu, potom je jej 

naplnenie definovateľné ako žiadúce.3 

 

Pojem kontroly zbrojenia sa často dáva do súvislosti aj s termínom odzbrojovania. 

Hoci sa tieto pojmy významovo dotýkajú rovnakej tematiky, a v podstate majú totožne 

definované objektové zameranie, v skutočnosti každý z nich poníma iný prístup 

k regulácii špecifických typov zbraní v rámci vojenských arzenálov. Odzbrojenie 

vyjadruje proces v ktorom dochádza k „poklesu v počte zbraní alebo dokonca 

k eliminovaniu určitých kategórii zbraní...“, zatiaľ čo kontrola zbrojenia „...môže 

                                                   
1 LARSEN, Jeffrey A. Arms Control: Cooperative security in a changing environment. Colorado: Lynne 
Rienner publishers, 2002. str.1, ISBN 1-58826-013-5. 
2 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 153. ISBN 0-13-625500-0. 
3 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 153. ISBN 0-13-625500-0. 
 



6 
 

dokonca zahrňovať kontrolovaný nárast v úrovni zbrojenia.“4Kapacitne tak môže dôjsť 

k nárastu počtu zbraní, ale dohody určia definitívne stropy pre ich počet. Kontrola 

zbrojenia sa teda viac zameriava limitáciu zbraní s dôrazom na kvantitu a kapacitu, kým 

odzbrojovanie sa sústreďuje na už spomínanú elimináciu zbraní.  

 

Princíp strategickej rovnováhy a jej miesto v koncepte kontroly 
jadrových zbraní 

 

Strategická rovnováha zohráva dôležitú úlohu v súvislosti s jadrovým 

odzbrojením. V prvom rade je jedným zo základných predpokladov zrušenia vojenskej 

jadrovej technológie a ovplyvňuje použitie sily v systéme medzinárodných vzťahov. 

Strategickú rovnováhu možno definovať ako „približnú zhodu v arzenáloch takých 

zbraní, ktoré môžu rozhodnúť o priebehu budúcej vojny.“5 

 

Od konca druhej svetovej vojny sú za takéto zbrane považované strategické 

jadrové zbrane. Dôležitá je hlavne jadrová triáda, teda „pozemné medzikontinentálne 

balistické rakety, balistické rakety na ponorkách a diaľkové bombardéry“, pričom je do 

kalkulácii nutné započítať rovnako počty nosičov, ako aj počet jadrových náloží a ich 

potenciálnu deštruktívnu silu.6 Práve v týchto ukazovateľoch dochádzalo k vyrovnávaniu 

arzenálov medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi, pričom približná parita bola 

dosiahnutá najneskôr v roku 1977.7 Približne v tomto období rovnako došlo aj k prvým 

zmluvám týkajúcim sa obmedzení v jadrovom zbrojení, čo potvrdzuje koreláciu medzi 

strategickou jadrovou rovnováhou a limitáciou tohto typu zbraní.  

                                                   
4 HOUGH, Mike. Disarmament and arms control with specific reference to the RSA. South African 
Defence Review,No.9, 1993.  
5 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 332. 
ISBN 80-206-0784-6. 
6 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 332. 
ISBN 80-206-0784-6. 
7 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 334. 
ISBN 80-206-0784-6. 
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Historický prierez procesu odzbrojovania do konca Studenej 
vojny 

 

Prvé iniciatívy 
História jadrového odzbrojovania v rovine prvotných skôr demonštratívnych než 

faktických prejavov spadá do obdobia tesne po druhej svetovej vojne. Po prvých 

jadrových útokoch na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki sa k myšlienke jadrového 

odzbrojenia prihlásili tak samotní vedci spolupracujúci na projekte Manhattan, ako aj 

odborníci z iných vedeckých odvetví.8 V novembri 1945 bola založená Federácia 

atómových vedcov neskôr premenovaná na Federáciu amerických vedcov, ktorých 

publikácie významne prispeli k povedomiu o nebezpečenstve vyplývajúcom z jadrového 

zbrojenia.9 V tom istom roku vzniká aj Mimoriadny výbor atómových vedcov (ktorého 

členom bol aj Albert Einstein). Jeho hlavnou iniciatívou bola „snaha o vytvorenie tzv. 

svetovej vlády, ktorá by garantovala kontrolu jadrových zbraní“.10 Kvôli nedostatočnej 

politickej podpore však táto iniciatíva v roku 1948 zanikla.  

Okrem spomínaných amerických organizácii vznikali aj iné jednotky s celosvetovým 

pôsobením. Podobné tendencie malo aj Svetové hnutie za svetovú federálnu vládu, ktoré 

vzniklo v roku 1946 v Luxembursku, Únia záruky a mieru vo Veľkej Británii, Francúzska 

asociácia vedeckých pracovníkov či Svetová federácia vedeckých pracovníkov.11 

 

Medzi prvé oficiálne iniciatívy na diplomatickej úrovni patril tzv. Baruchov plán, 

ktorý bol prezentovaný v júni 1946. Ústrednou myšlienkou tohto plánu bolo 

„...odstránenie jadrových zbraní a vytvorenie medzinárodnej agentúry, ktorá by riadila 

mierový vývoj jadrovej energie.“12. Tento akt opäť nezaznamenal úspešné vyvrcholenie 

                                                   
8 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 336. 
ISBN 80-206-0784-6. 
9 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 336. 
ISBN 80-206-0784-6. 
10 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 337. 
ISBN 80-206-0784-6. 
11 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 337. 
ISBN 80-206-0784-6. 
12 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 154. ISBN 0-13-625500-0. 
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pre spory v otázke spôsobu a termínu odstránenia zbraní.  Ani prezident Truman nebol 

naklonený tejto iniciatíve, pretože neexistovala žiadna medzinárodná organizácia 

s dostatočne efektívnym aparátom na zaručenie bezpečnosti vo svete, ktorá by sa stala 

medzinárodným garantom udržateľnosti globálnej bezpečnosti . Navyše Sovietsky zväz 

požadovali odstránenie fakticky jedinej komparatívnej mocenskej výhody Američanov, 

čo si táto veľmoc nemohla dovoliť.13 

 

Je dôležité si uvedomiť, že všetky tieto organizácie a iniciatívy datovali svoj 

vznik do roku 1949, teda do doby, kedy Sovietsky zväz uskutočnil prvý úspešný jadrový 

výbuch a zároveň došlo k vzniku NATO.V tomto roku vznikli ďalšie iniciatívy 

s masovým ohlasom zo strany verejnosti,14 avšak reálna rovina dohody sa fakticky začala 

vzďaľovať. Proti sebe v tej chvíli stáli dva bloky, z ktorých sa ani jeden nechcel vzdať 

devízy v podobe jadrovej zbrane. Napriek tomu bolo v 50-tych rokoch predložených 

niekoľko návrhov zo strany ZSSR na usporiadanie medzinárodnej konferencie 

zaoberajúcej sa zákazom jadrových zbraní a to do konca desaťročia.15 

 

60-te roky - prelom v postojoch 
V 60-tych rokoch nastal zlom v podobe Karibskej krízy. Blízkosť jadrovej vojny 

a s ňou spojenej celosvetovej katastrofy poukázala na iracionálnosť závodov v zbrojení. 

V roku 1968 došlo k podpisu Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (Non-proliferation 

treaty), čo znamenalo posun v doterajších snahách o kontrolu šírenia jadrových zbraní 

prostredníctvom medzinárodných dohôd. Čo sa týka bilaterálnych rokovaní oboch 

superveľmocí, tie zintenzívnili koncom 60-tych rokov. Problematickým bodom bol však 

stret záujmov, resp. prelínanie otázky kontroly zbrojenia a ostatných zahraničných 

politík. Jedným zo sporných bodov bolo zainteresovanie sa USA vo vojne vo Vietname 

                                                   
13 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 154. ISBN 0-13-625500-0. 
14 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 338. 
ISBN 80-206-0784-6. 
15 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 339-
340. ISBN 80-206-0784-6. 
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a Sovietská intervencia spojeneckých vojsk na územie ČSSR. Vyvstávala teda otázka do 

akej miery by mali mocensko-politické záujmy stáť v ceste jadrovému odzbrojovaniu .16  

 

Napriek tomu iniciatíva z konca 60-tych rokov zaznamenala úspešné zakončenie. Dňa 

26. mája 1972 bola v Moskve podpísana Zmluva o obmedzení strategických zbraní 

SALT-I ( Strategic Arms Limitation Talks), ktorá vstúpila do platnosti 3. októbra toho 

istého roku. Bola to prvá výsostne bilaterálna zmluva medzi USA a ZSSR, ktorá 

obmedzovala produkciu resp. udávala hraničné hodnoty pre počet odpaľovacích zariadení 

a to tak medzikontinentálnych rakiet (Intercontinental ballistic missiles - ICBMs), ako aj 

rakiet odpaľovaných z ponoriek (Sea-launched ballistic missiles - SLBMs). Platnosť tejto 

zmluvy bola stanovená na obdobie piatich rokov. Kvantitatívne mierne zvýhodňovala 

Sovietsky zväz, ale v skutočnosti to len poukazovalo na fakt, že „...americký program 

skončil roky predtým a Spojené štáty nemajú záujem o výrobu ďalších striel.“ 17 Druhou 

časťou dohody bola Zmluva o protiraketovej obrane (Anti-Ballistic Missile treaty – 

ABM) ktorá mala limitovať rozmiestnenie systému protiraketovej obrany „ na dve mestá 

v každej krajine a obmedziť schopnosť oboch strán modernizovať systémy tohoto 

typu.”18 Táto dohoda vystavala teda určité bariéry a nastavila relatívnu paritu 

v spomínaných typoch arzenálu. Nedotýkala sa však kvalitatívneho aspektu 

a umožňovala rozvoj v oblasti iných typov striel, hlavne typu MIRV (Multiple 

Independently Targetable Reentry Vehicle), ktoré boli schopné niesť niekoľko 

samostatných hlavíc naraz. Napriek tomu priniesla tri zásadné zmeny v dovtedajšom 

progrese v otázke jadrovej kontroly : 

1. otvorila trvalý dialóg medzi oboma krajinami 

2. obe strany boli schopné a ochotné podpísať dohodu 

3. dohoda mala dočasný charakter a bolo nutné ju v ďalšom časovom období 

nahradiť ďalšou dohodou 19  

                                                   
16 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 163. ISBN 0-13-625500-0. 
17 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 167. ISBN 0-13-625500-0. 
18 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 166-167. ISBN 0-13-625500-0. 
19 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 167-168. ISBN 0-13-625500-0. 
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K poslednému bodu došlo až dva roky po vypršaní dohody SALT-I. Zmluva 

s názvom SALT-II bola podpísaná najvyššími predstaviteľmi oboch veľmocí 18. júna 

1979. Týkala sa všetkých prvkov jadrovej triády a vytyčovala stropy v počte bojových 

hlavíc pre jednotlivé zložky triády.20 Nejednalo sa už len o obmedzenia kvantitatívneho 

charakteru, ale do úvahy boli brané aj spomínané rakety typu MIRV a možnému 

kalkulovanie v rámci počtu všetkých rakiet, ktorými USA a ZSSR disponovali. Krátko po 

podpísaní dohody však došlo k sovietskej intervencii v Afganistane a Spojené štáty tento 

akt prijali negatívne. Vtedajší prezident Carter sa preto rozhodol odstúpiť od zmluvy a  

zmluva oficiálne  nebola uznaná Senátom. Napriek tomu sa obe strany zaviazali 

podmienky zmluvy vzájomne dodržiavať.21 

 

80-te roky – summit v Reykjavíku 
V osemdesiatych rokoch nastala zmena na postoch čelných predstaviteľov oboch 

veľmocí. Za prezidenta USA bol zvolený Ronald Reagan, ktorý vnímal ZSSR ako 

nepriateľa číslo 1.22 V takomto myšlienkovom nastavení sa len ťažko presadzovali 

akékoľvek oficiálne odzbrojovacie plány či dohody. Zmena v postoji nastala jednak 

z popudu značnej časti verejnosti, ktorá nesúhlasila s postojom zahraničnej politiky voči 

ZSSR 23a jednak z dôvodu nástupu Michaela Gorbačova na post Generálneho tajomníka 

Sovietskeho zväzu v roku 1985.24 Táto zmena sa prejavila takmer okamžite, a to 

v podobe zvýšenej aktivity práve zo strany Sovietskeho zväzu. Už v januári 

nasledujúceho roku prišla sovietska vláda s návrhom eliminácie všetkých nukleárnych 

zbraní do roku 2000 a  v krátkodobých vyhliadkach malo dôjsť k ďalším značným 

                                                   
20 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 341. 
ISBN 80-206-0784-6. 
21 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 171. ISBN 0-13-625500-0. 
22 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 172. ISBN 0-13-625500-0. 
23 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 173. ISBN 0-13-625500-0. 
24 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 175. ISBN 0-13-625500-0. 
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redukciám v počte strategických nosičov a to až o 50 percent.25Toto gesto prinieslo jasný 

dôkaz o zmene zahraničnej politiky a uvažovania v rámci ZSSR, avšak nestretlo sa 

s očakávanou priaznivou reakciou zo strany USA. Hoci v októbri 1986 prebehol summit 

v Reykjavíku, priniesol len slovné prísľuby a žiadna faktická zmluva nebola dohodnutá. 

Obe strany len „potvrdili plán eliminovania všetkých jadrových zbraní a dodržiavania 

parity a rovnováhy v každom jednotlivom kroku.“26 

 

Hlavným dôvodom neúspechu týchto rokovaní bol odlišný postoj voči americkej 

Strategickej obrannej iniciatíve (SDI). Jednalo sa o nový systém protiraketovej obrany, 

ktorý bol založený na princípe varovania blížiaceho sa útoku a aktívnej obrany voči 

tomuto útoku prostredníctvom laserových zbraní, časticových zbraní alebo strely 

eliminujúcej raketu ešte pred dopadom na cieľ.27Táto iniciatíva však porušovala pravidlá 

Zmluvy o obmedzení systému protiraketovej obrany. Spojené štáty napriek tomu tvrdili, 

že program bol v súlade s danou zmluvou a odvolávali sa na dodatok, ktorý umožňoval 

takýto systém zavádzať.28 Principiálne však odporoval základnému účelu zmluvy ABM. 

Americký prezident Reagan konzultoval otázku obrannej iniciatívy s Gorbačovom, 

pričom navrhoval, že „strana, ktorá si želá rozmiestniť strategickú obranu, by mala byť 

povinná prezentovať plán podieľania sa na jej výhodách a eliminácie útočných 

balistických striel.“29 Ani tento krok však nezmenil postoj Sovietskeho zväzu voči tejto 

otázke. Na stretnutí v Reykjavíku tak Gorbačov vyjadril nesúhlasný postoj voči tomuto 

plánu. Trval na tom, že „ SDI by mala byť obmedzená len na laboratórny výskum 

a testovanie po dobu desiatich rokov.“30 Nezhoda v tejto otázke tak zatiaľ priniesla 

koniec  rokovaniam o Sovietskom návrhu na svet bez jadrových zbraní. Napriek 

neúspechu v týchto rokovaniach však summit v Reykjavíku priniesol niekoľko výsledkov 

                                                   
25 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 175. ISBN 0-13-625500-0. 
26 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 50. ISBN 9780415586344. 
27 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 323. 
ISBN 80-206-0784-6. 
28 PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Praha: Naše vojsko, 2005. str. 323. 
ISBN 80-206-0784-6. 
29 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 51. ISBN 9780415586344. 
30 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 51. ISBN 9780415586344. 
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s výhľadom do budúcnosti. Pripravil totiž diplomatické prostredie pre dve v budúcnosti 

dôležité odzbrojovacie zmluvy, a to konkrétne pre Zmluvu o likvidácii rakiet stredného 

a kratšieho doletu INF a zmluvu START I.31 

Charakter medzinárodného priestoru bezprostredne po konci 
Studenej vojny a postavenie Spojených štátov a Ruskej 

federácie v tomto priestore  
 

Spojené štáty a medzinárodný priestor bezprostredne po konci Studenej 

vojny 
Rokom 1989 sa spustil postupný proces rozpadu komunistického impéria 

Sovietskeho zväzu, ktorý predznamenal koniec obdobia Studenej vojny a priniesol nové 

výzvy pre rekonštrukciu medzinárodného systému. Kolaps dovtedy fungujúcej bipolárnej 

svetovej štruktúry priniesol chaos v dovtedajších konceptoch a vytvoril potrebu zmeny 

(nielen) americkej zahraničnej politiky. Došlo totiž k destabilizácii medzinárodného 

poriadku a dovtedajší princíp mocenskej rovnováhy sa zmenil.32 Pozícia Spojených 

štátov v tomto novo sa vytvárajúcom medzinárodnom systéme bola jednoznačne 

dominantná. Spojené štáty boli neoficiálne považované za víťazov Studenej vojny, a ako 

jediný si udržali status superveľmoci aj po rozpade Sovietskeho zväzu.33 Na konci roku 

1991 tak „...bolo jasné, že prinajmenšom ďalších pár rokov budú Spojené štáty jedinou 

ostávajúcou superveľmocou v rámci (medzinárodného) systému“34V meniacom sa 

prostredí smerom k unipolárnej dominancii stáli teda Spojené štáty  pred zmenou kurzu 

svojej dovtedajšieho koncepcie zahraničnej politiky. Tá mala nahradiť predchádzajúci 

                                                   
31 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 51. ISBN 9780415586344. 
32 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.88. ISBN 80-210-2644-
8. 
33 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.88. ISBN 80-210-2644-
8. 
34SULLIVAN, Paige Bryan . U.S-Russia relations: From idealism to realism. Washington: he CSIS Press, 
2002. str. 8. ISBN 0-89206-413-7. 
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koncept, ktorý bol zakladaný na tzv. stratégii zadržovania komunizmu.35 Američania si 

veľmi dobre uvedomovali, že stratili svojho hlavného protivníka. Dokazoval to aj 

dokument Národnej bezpečnostnej stratégie vydaný tesne pred rozpadom sovietskeho 

impéria v auguste 1991, ktorý situáciu zhodnotil nasledovne: „Po dobu viac ako 

štyridsiatich rokov Americká stratégia zadržovania odrážala éru expanzie sovietskej 

moci, sovietskej agresie a sovietskeho komunizmu. Teraz sme však prišli na to, že 

Sovietsky zväz sa ďaleko viac zameriava na vnútorné otázky a boj so svojou internou 

krízou. Nevieme akým smerom sa Sovietsky zväz nakoniec vydá, ale návrat k tomu 

istému veľmocenskému protivníkovi, ktorému sme čelili viac ako 40 rokov, je 

nepravdepodobný.“36 

 

Nové výzvy pre americkú zahraničnú politiku 
 

Budovanie novej koncepcie  okrem iného muselo zobrať do úvahy aj niekoľko 

ďalších výziev vyplývajúcich zo zmien prebiehajúcich v medzinárodnom systéme. 

Spojené štáty síce dosiahli dominantné postavenie v rámci nového poriadku, ale otázna 

zostávala ich participácia na jeho tvorbe.37 Existovala totiž alternatíva k unipolárnemu 

rozloženiu mocenských síl a tú reprezentoval multipolárny systém. Očakávalo sa totiž, že 

Spojené štáty sa stiahnu späť k politike izolacionizmu. Zmena voči tomuto postoju 

nastala v okamihu amerického angažovania vo Vojne v Zálive. Spojené štáty sa rozhodli 

zakročiť silou proti Irackej agresii, a hoci „ ...nebol prezident Bush odhodlaný podniknúť 

jednostrannú akciu proti Iraku, snažil sa pre operáciu získať aktívnych spojencov, či 

aspoň ich podporu.“38 Táto iniciatíva teda jasne naznačila, že Američania sú odhodlaní 

angažovať sa na regulácii nového svetového poriadku. Táto angažovanosť však 

„nevyplývala len z antikomunizmu, ale tiež z túžby operovať vo svete, ktorý sa riadi po 

stránke politickej a ekonomickej určitým predvídateľným a i pre samotných Američanov 

                                                   
35 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.7. ISBN 80-210-2644-8. 
36 National Security Strategy 1991. Washington DC: The White House, 1991 
37 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.88. ISBN 80-210-2644-
8. 
38 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.20. ISBN 80-210-2644-
8. 
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ľahko čitateľným a stabilným poriadkom.“39 Svetová politika tak začala fungovať na 

unipolárnom , resp. lepšie povedané na pseudomultipolárnom princípe. Tento pojem 

definoval stav v ktorom Spojené štáty disponovali „jasnou prevahou, jednajúce však (tak 

ako práve v Zálive) pod záštitou kolektívnej bezpečnosti, ktorú si sú svojím vplyvom 

schopné získať.“40  

 

Nový program svojej zahraničnej politiky predstavil prezident Bush pod názvom 

Nový Svetový Poriadok. Obsahové vymedzenie tohto konceptu naznačil už vo svojej 

inauguračnej reči, v ktorej predstavil víziu bezpečnejšieho sveta „prostredníctvom 

slobodných trhov, slobody slova, slobodných volieb a uplatňovania slobodnej vôle bez 

zásahu štátu.“41 Všetky tieto atribúty definovali jeden z hlavných cieľov zahraničnej 

politiky a to podporu demokratizačného procesu. Spojené štáty sa tak posunuli 

v konceptuálnom nastavení smerom od defenzívneho idealizmu k jeho asertívnej forme.42 

Výzvou bola aj participácia na samotnom rozklade komunistického impéria a z toho 

vyplývajúca potreba definovať nové vzťahy voči nástupníckym štátom rozpadajúceho sa 

Sovietskemu zväzu, no hlavne voči vznikajúcej Ruskej federácii. V pôvodnej koncepcii 

mali Spojené štáty v pláne vytvoriť „prominentnú pozíciu pre Sovietsky zväz, vedený 

Michailom Gorbačovom“.43 Tento koncept však s pádom Sovietskeho impéria zmenil 

svoj kurz. Začlenenie novej Ruskej federácie do západného systému už nebolo také 

samozrejmé ako v prípade Sovietskeho zväzu a Spojené štáty ho podmienili „masovou 

transformáciou ruského domáceho sociálneho, ekonomického a politického systému“.44 

Táto transformácia mala zabezpečiť základ stability v post sovietskom priestore. Taktiež 

sa malo zabrániť alternatíve v podobe vystavania nového impéria na čele s Ruskom. 
                                                   
39 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.34. ISBN 80-210-2644-
8. 
40 KUCHYŇKOVÁ, Petra, ROJČÍK, Ondřej, VILÍMEK, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátych 
letech dvacátého století, Brno: Medzinárodní politologický ústav, 2001. 1.vyd. str.25. ISBN 80-210-2644-
8. 
41 George H.W. Bush, Inaugural Adress. January 20, dostupný 
z  www:<http://www.bartleby.com/124/pres63.html> 
42 SULLIVAN, Paige Bryan . U.S-Russia relations: From idealism to realism. Washington: he CSIS Press, 
2002. str. 9. ISBN 0-89206-413-7. 
43 SULLIVAN, Paige Bryan . U.S-Russia relations: From idealism to realism. Washington: he CSIS Press, 
2002. str. 10. ISBN 0-89206-413-7. 
44 SULLIVAN, Paige Bryan . U.S-Russia relations: From idealism to realism. Washington: he CSIS Press, 
2002. str. 10. ISBN 0-89206-413-7. 

http://www.bartleby.com/124/pres63.html
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Základným atribútom tejto preventívnej politiky bolo uistenie, že sa nástupnícke štáty 

mimo Ruska, obzvlášť v prípade Ukrajiny, budú transformovane v životaschopné 

suverénne jednotky, ideálne s orientáciou na Západ.45 Zahraničnú koncepciu Spojených 

štátov voči bývalému Sovietskemu zväzu teda bolo možné definovať v rozmedzí dvoch 

základných pilierov, kde prvý reprezentovala transformácia smerom k demokratickým 

suverénnym štátom a druhý predstavoval snahu o integráciu týchto štátov do západných 

štruktúr.  

 

Pokiaľ išlo o bezpečnostné hrozby vyvstávajúce z nového rozloženia 

medzinárodných vzťahov, Spojené štáty si uvedomovali zmenu v ich charaktere 

a štruktúre. Kým počas Studenej vojny bol Sovietsky zväz jasne definovaný ako nepriateľ 

číslo jedna v novom systéme bolo definovanie hrozieb zložitejšie. Národná bezpečnostná 

stratégia z roku 1991 potvrdzovala tento trend. Tento dokument poukázal 

na zredukovanie sfér konfliktu s rozpadajúcim sa Sovietskym zväzom, a potvrdil 

presun  trendu bezpečnostnej hrozby smerom od „ konkrétneho, rovnocenného nepriateľa 

k rodiacim sa hrozbám mocenských vákuí a regionálnych nestabilít“.46 

 

Ruská federácia v post-Sovietskom priestore 
 

Rozpad Sovietskeho zväzu na 15 samostatných suverénnych štátov spôsobil chaos 

v systéme bývalého Sovietskeho priestoru. Novo vzniknuté celky, na čele s Ruskou 

federáciou, sa tak náhle ocitli v geopolitickom svetovom priestore, v ktorom však neboli 

schopné identifikovať svoje postavenie. Jednou z prvých výziev, pred ktorou tieto štáty 

stáli, tak bola sebaidentifikácia v rámci tohto medzinárodného priestoru a Rusko nebolo 

v tomto prípade výnimkou. Administratíva navyše musela riešiť otázku oficiálneho 

uznania Ruskej federácie ako hlavného nástupníckeho štátu Sovietskeho zväzu, čo vďaka 

jeho centralizovanej štruktúre viedlo k prirodzenému splynutiu týchto dvoch entít. 

Potvrdenie tohto postavenia bolo bezpodmienečne najväčším úspechom ruskej 

administratívy v prvých rokoch po rozpade, pretože umožnilo prebrať záväzky 
                                                   
45 SULLIVAN, Paige Bryan . U.S-Russia relations: From idealism to realism. Washington: he CSIS Press, 
2002. str. 10-11. ISBN 0-89206-413-7. 
46 National Security Strategy 1991. Washington DC: The White House, 1991 
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Sovietskeho zväzu voči medzinárodnému systému.47 Tento krok prispel k urýchleniu 

ruskej transformácie smerom k stabilizácii. Otázka definovania národnej identity však 

v novom poriadku neznamenala len prebratie starých záväzkov Pre Rusko bolo 

vymedzenie vlastnej úlohy v medzinárodnom systéme výsledkom kombinácie celej škály 

atribútov vnútropolitického aj medzinárodného charakteru. Došlo k zmenšeniu územnej 

rozlohy, k zmene geografických aspektov, k strate statusu globálnej superveľmoci 

a odstráneniu ideológie vražedného antagonizmu voči Spojeným štátom.48 Zmeny vo 

všetkých týchto aspektoch bolo nutné  zakomponovať do nového zahranično-politického 

konceptu.  

 

Ruská administratíva teda musela budovať svoj nový koncept tak povediac od 

nuly. Debata  o jeho štruktúre v rámci elít postavila proti sebe dve alternatívy, ktorými sa 

zahraničná politika mohla uberať. Prvá z nich bola reprezentovaná tzv. 

„internacionalistami“, pričom kládla dôraz na zmierlivý postoj voči bývalým sovietskym 

republikám a podporu Spojených štátov v zahraničných otázkach. V opozícii voči tomuto 

konceptu stáli „neopatrioti“, ktorí preferovali aktívnejšiu obrannú politiku a sledovanie 

záujmov voči post-Sovietskym republikám, a odmietanie americko-ruského dialógu.49 

Tento rozkol bol vyriešený v okamihu vydania oficiálneho dokumentu, Konceptu 

zahraničnej politiky Ruskej federácie, ktorý skonštruoval základné premisy novej 

zahranično-politickej koncepcie. V prvom rade však zvrátil dovtedajší trend dominancie 

zahraničnej politiky voči vnútropolitickým otázkam, pretože „ ekonomický progres 

a demokratická stabilizácia sa javili ako kľúčové úlohy, ktorým externé aktivity museli 

byť podriadené.“50 

 

Vnútropolitická situácia tak nielenže mala posilnenú pozíciu oproti stavu pred 

pádom Sovietskeho zväzu, ale významne vplývala aj na ďalší vývoj zahraničnej politiky. 

                                                   
47 LO, Bobo. Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality, Illusion and Mythmaking. New York: 
PALGRAVE MACMILLAN, 2002. str 13. ISBN 978-0-333-77593-6.  
48 MILLER, Steven E., TRENIN, Dmitri ed. The Russian Military. Cambridge: The MIT Press, 2004. str. 
14. ISBN 0-262-13450-0. 
49 MANDELBAUM, Michael ed. The new Russian foreign policy. USA: Council on Foreign Relation 
books, 1998. str. 24. 0-87609-213-x. 
50 MANDELBAUM, Michael ed. The new Russian foreign policy. USA: Council on Foreign Relation 
books, 1998. str. 25. 0-87609-213-x. 
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Nový koncept definoval vitálne záujmy štátu, ktorým dominovali otázky domácej 

politiky, ktorá v tej dobre čelila transformačnej a hlavne ekonomickej kríze. Rusko si 

uvedomovalo, že ekonomický progres a prechod k životaschopnému demokratickému 

štátu  nie je možný bez nadviazania priateľských vzťahov s krajinami bývalého 

Sovietskeho priestoru, a aj preto sa stali ústredným bodom záujmu tejto zahranično-

politickej koncepcie.51 Táto formulácia mohla vyvolať dojem, že Rusko seba samé vníma 

skôr v medziach regionálnej mocnosti, než v globálnych perspektívach. To, čo z nej však 

stále robilo globálnu veľmoc bolo dedičstvo Sovietskeho zväzu v podobe obrovského 

arzenálu jadrových zbraní.52 Systém ruskej zahraničnej politiky v období bezprostredne 

po konci Studenej vojny tak fungoval na balansovaní medzi dvoma rámcami. Prvý 

predstavoval Rusko ako dominantného regionálneho aktéra v rámci post-Sovietskeho 

priestoru, zaoberajúceho sa vnútornou transformáciou štátu, kým druhý bol definovaný 

úlohou globálneho aktéra disponujúceho strategickým mocenským postavením, ktorého 

superioritu prekonávali len Spojené štáty.  

Úloha jadrových zbraní v zahranično-bezpečnostných 
koncepciách 

 

Úloha jadrových zbraní v zahranično-bezpečnostnej koncepcii USA 
Koniec Studenej vojny znamenal tiež zmenu v geopolitických a bezpečnostných 

výzvach, pred ktorými stáli Spojené štáty. Jednou z nich bola aj úloha zbraní hromadného 

ničenia v novo vytvorenom systéme medzinárodných vzťahov. Počas Studenej vojny boli 

tieto zbrane používané za účelom „vylepšenia statusu a prestíže ... udržania 

veľmocenských sfér záujmu a ohraničenia politických ambícií.“53 Americká zahraničná 

politika tento princíp reprezentovala  prostredníctvom svojho konceptu politiky 

zastrašenia. Obsah tohto konceptu definoval úlohu jadrových zbraní, podľa ktorej ich 

                                                   
51 MANDELBAUM, Michael ed. The new Russian foreign policy. USA: Council on Foreign Relation 
books, 1998. str. 26. 0-87609-213-x. 
52 MILLER, Steven E., TRENIN, Dmitri ed. The Russian Military. Cambridge: The MIT Press, 2004. str. 
34. ISBN 0-262-13450-0. 
53 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 53. ISBN 9780415586344. 
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účelom bolo „zastrašiť úmyselný jadrový útok na Spojené štáty alebo ich spojencov, a to 

prostredníctvom trvalého udržiavania jasnej a neomylnej schopnosti spôsobiť 

neakceptovateľný stupeň poškodenia voči agresorovi, alebo kombinácii agresorov – 

dokonca aj po prekonaní prekvapivého prvého útoku.“54 Fakt, že Spojené štáty boli 

schopné odpovedať útokom rovnakého zničujúceho kalibru aj po zásahu zo strany 

agresora tak položil základ pre doktrínu vzájomného zaručeného zničenia, ktorá pomohla 

udržať mocenský status quo v rámci bipolárneho sveta. Po rozpade bipolárneho 

mocenskej štruktúry, a teda aj celého veľmocenského systému, však logicky muselo 

dôjsť k prehodnoteniu úlohy jadrových zbraní a ich budúcnosti v koncepte americkej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky.  

 

Koniec Studenej vojny a Clintonova administratíva 

Jednou zo základných funkcií, ktoré jadrové zbrane v zahraničnej politike 

reprezentovali, bol princíp odstrašenia prostredníctvom vzájomne zaručeného zničenia.55 

Tento koncept bol aj naďalej aplikovaný v rámci koncepcie novej americkej jadrovej 

stratégie po roku 1989. Podľa Národnej bezpečnostnej stratégie z roku 1991 si totiž 

Spojené štáty stále uvedomovali prítomnosť jadrového arzenálu v Sovietskom zväze 

a princíp odstrašenia tak ostával „prioritou číslo jedna americkej obrany“.56 

 

Nastal však rozdiel vo vnímaní potenciálnej jadrovej hrozby pre Spojené štáty a aj 

v samotnom princípe odstrašenia, ktorý musel reflektovať zmeny v svetovej mocenskej 

štruktúre. Američania si uvedomovali, že hoci „ sa tradične systém odstrašovania 

zameriaval na unitárneho, racionálneho aktéra aplikáciou relatívne určiteľnej kalkulácie 

potenciálnych ziskov a strát“, ich úvahy „teraz musia reflektovať potenciálne nestability 

v rámci štátov, rovnako ako potenciálne hrozby zo strany štátov alebo lídrov, ktorí si 

myslia, že nemajú čo stratiť použitím zbraní hromadného ničenia.“57 Okrem zmeny 

z pohľadu objektu konceptu zastrašovania došlo aj k zmene subjektu. Spojené štáty totiž 
                                                   
54 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 94. ISBN 0-13-625500-0. 
55 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 54. ISBN 9780415586344. 
56 National Security Strategy 1991. Washington DC: The White House, 1991 
57 National Security Strategy 1991. Washington DC: The White House, 1991 



19 
 

rozšírili svoju ochranu prostredníctvom na svojich spojencov58 , čím došlo k zmene 

povahy z národnej na medzinárodnú. 

 

V globálnom meradle však význam jadrových zbraní v americkej zahraničnej 

politike zaznamenával pokles. Napriek tomu Spojené štáty v rámci svojej Národnej 

bezpečnostnej stratégie deklarovali, že si ponechajú jadrové zbrane za účelom „odstrašiť 

„akékoľvek budúce nepriateľské zahraničné vedenie s prístupom k strategickým 

jadrovým silám od jednania proti našim životným záujmom a presvedčiť ho, že snaha 

o jadrovú prevahu je zbytočná.“ 59 Držba jadrových zbraní navyše umožňovala Spojeným 

štátom a ich spojencom „udržiavať regionálnu stabilitu, odvracať krízy a zabraňovať 

vojnám.“60 Spojené štáty teda využili koncept jadrových zbraní ako nástroj, ktorý im 

umožňoval korigovať situáciu v rámci medzinárodného systému. Okrem toho si 

ponechali privilégium použitia jadrových zbraní ako odpovede na útok voči svojim 

nepriateľom, a to v prípade útoku chemickými, biologickými a jadrovými zbraňami bez 

ohľadu na fakt, či daný štát zúčastnil útoku so štátom disponujúcim jadrovými 

zbraňami.61 

Administratíva Georga Busha 

K zmene v koncepcii jadrovej stratégie, a tým teda aj úlohy jadrových zbraní, 

ktorú zohrávali v medzinárodnom priestore, došlo  počas pôsobenia administratívy 

Georga W. Busha. Tá považovala dovtedajší koncept za nevhodný vo svetle nových 

Americko-ruských vzťahov, a spochybňovala aj jeho schopnosť efektívne zadržiavať 

nové bezpečnostné hrozby.62 Tie zahrňovali potenciálne ciele útoku amerických 

jadrových zbraní. Medzi tieto ciele patrila ešte stále Ruská federáciu, ale na zozname 

bola tiež Čína, Irán, Irak, Líbya, Severná Kórea a Sýria.63 Bushova administratíva navyše 

rozšírila možnosť použitia jadrových zbraní ako odvetného nástroja. Pôvodnú Clintonovu 

                                                   
58 Nuclear Posture Review. Washington DC: Departement of Defense,1995 
59 National Security Strategy of Engagement and Enlargement. Washington DC: The White House, 1996 
60 Nuclear Posture Review. Washington DC: Departement of Defense,1995 
61 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 63. ISBN 9780415586344. 
62WOOLF,Amy F. Nuclear Weapons in US National Security Policy: Past, Present, and Prospects. CRS 
Report for Congress, 2002, str. 3 
63 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 62. ISBN 9780415586344. 
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koncepciu, podľa ktorej bolo možné použitie jadrového protiútoku ako odpovede na útok 

zbraňami hromadného ničenia (vrátane chemických a biologických) nahradila nová, ktorá 

možnosť protiútoku rozšírila aj na nepriateľov disponujúcich len konvenčným 

arzenálom.64 Došlo teda k rozšíreniu možného hypotetického použitia týchto zbraní. 

 

Počas Bushovho obdobia došlo taktiež k zmene v doterajšej štruktúre jadrovej 

triády. Útočné jadrové zbrane mali byť aj naďalej jej súčasťou, ale došlo k rozšíreniu 

o ďalšie typy arzenálu, ktorých úlohou bolo zvýšiť flexibilitu týchto kapacít a ich 

schopnosť prispôsobiť sa vtedajším bezpečnostným hrozbám. Nový koncept zastrašenia 

tak zahrňoval okrem útočných jadrových zbraní aj tie nejadrového charakteru, rovnako 

však zahrňoval aj aktívny a pasívny typ obrany, a infraštruktúru ako podporný prvok 

vrátane jadrového výrobného komplexu.65 Tento fakt len potvrdil nasadený trend 

v ústupe dominantnej úlohy jadrových zbraní v strategickom koncepte bezpečnosti 

a presadzovanie alternatívnych typov hlavne konvenčného arzenálu do tejto oblasti. 

Dôkazom tohto trendu bola aj skutočnosť, že hoci si Spojené štáty stále udržiavali právo 

použitia jadrových zbraní ako odpovede na útok konvenčnej aj nekonvenčnej povahy, 

využitie tohto práva postupne začalo strácať význam v súvislosti s vývojom a nasedením 

nových typov diaľkovo navádzaných konvenčných zbraní.66 Zmena v kompozícii 

jadrovej triády a jej postaveniu voči arzenálu konvenčného typu tak navodzovala dojem, 

že sa oba typy zbraní dostávajú do rovnakej pozície. Avšak integrovaním oboch typov 

útočných zbraní do jedného systému bez špecifického obmedzenia jeho elementov, bola 

možnosť použitia jadrových zbraní viac zvažovaná, a tým sa zvyšovala aj 

pravdepodobnosť jej uskutočnenia.67 

 

 

                                                   
64 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 63. ISBN 9780415586344. 
65 The National Military Strategy of the United States of America: A Strategy for today;A Vision for 
Tomorrow. Washington DC: Joint Chiefs of Staff, 2004 
66 WOOLF,Amy F. Nuclear Weapons in US National Security Policy: Past, Present, and Prospects. CRS 
Report for Congress, 2002, str. 6 
67 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 63. ISBN 9780415586344. 



21 
 

Administratíva Baracka Obamu 

Nástup prezidenta Baracka Obamu a jeho politika v otázke úlohy jadrových 

zbraní potvrdila trend rapídneho znižovania významu strategických zbraní v zahraničnej 

bezpečnostnej politike Spojených štátov. Nový koncept opäť poukazoval na zmenu 

v  bezpečnostných výzvach, ktoré musela administratíva reflektovať. Za hlavné 

bezpečnostné hrozby boli považovaní jednak samovražední teroristi, ako aj  nepriateľské 

režimy usilujúce o vlastníctvo jadrových zbraní.68 Úloha jadrových zbraní v eventuálnom 

boji proti týmto hrozbám musela byť prehodnotená. Napriek stálemu poklesu vo 

význame týchto zbraní si americká administratíva uvedomovala, že fundamentálna úloha 

vyvstávajúca zo strategického konceptu politiky odstrašenia nestratila ani naďalej miesto 

v bezpečnostnej stratégii. Spojené štáty chápali, že vlastníctvo jadrových zbraní stále 

zastávalo úlohu bezpečnostného garanta tak pre nich samotných, ako aj pre ich spojencov 

a zároveň predstavovalo účinný nastroj na zastrašenie potenciálneho protivníka. Nová 

doktrína však po vzore administratívy G. Busha pokračovala v trende presadzovania 

zbraní konvenčného typu do strategického bezpečnostného. Ten dával dôraz na rastúci 

potenciál využívania konvenčného arzenálu, neustále sa zlepšujúceho systému 

protiraketovej obrany, a ostatných konvenčných kapacít tak v oblasti zabezpečenia 

regionálnej stability, ako aj využitia v koncepcii zastrašenia.69 

 

V tomto duchu došlo aj k modifikácii dovtedajšieho konceptu použitia jadrových 

zbraní voči útoku nejadrovej povahy. Spojené štáty deklarovali politiku zníženia vplyvu 

tohto typu zbraní prostredníctvom stratégie tzv. „Negatívnej bezpečnostnej záruky“, 

podľa ktorej bolo deklarované, že nedôjde k „použitiu alebo hrozbe použitia jadrových 

zbraní proti štátom ktoré nedisponujú jadrovým arzenálom, ktoré sú účastníkmi Zmluvy 

o nešírení jadrových zbraní, a tým dodržiavajú záväzky voči nešíreniu jadrových 

zbraní“.70 Táto stratégia opäť potvrdzovala tendenciu rozširovania škály použitia 

konvenčných zbraní na úkor jadrových v rámci bezpečnostnej stratégie. Tento model 

                                                   
68Nuclear Posture Review Report. Washington DC: Departement of Defense United States of America, 
2010, str. 6 
69 Nuclear Posture Review Report. Washington DC: Departement of Defense United States of America, 
2010, str. 33 
70 Nuclear Posture Review Report. Washington DC: Departement of Defense United States of America, 
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však neplatil v  prípade štátov, ktoré sa nezapojili do účasti na Zmluve o nešírení 

jadrových zbraní, teda štátov disponujúcich jadrových arzenálom alebo 

nedodržiavajúcich záväzky v súvislosti s nešírením zbraní. V takýchto prípadoch si 

Spojené štáty ponechali právo použiť jadrové zbrane ako nástroj odstrašenia od 

konvenčného aj strategického útoku.71 

 

Z hore uvedených faktov vyplýva, že postoj Spojených štátov voči úlohe 

jadrových zbraní v koncepte zahraničnej bezpečnostnej politiky sa v súčasnosti pohybuje 

medzi dvoma základnými rámcami. Prvým z nich je uvedomovanie si faktu, že 

vlastníctvo jadrových zbraní stále predstavuje dôležitú strategickú a mocenskú výhodu 

v systéme medzinárodných vzťahov. Skutočnosť, že týmito zbraňami disponujú viacerí 

aktéri v tomto systéme navyše núti Spojené štáty k zachovaniu minimálneho 

strategického arzenálu. Na druhej strane však zmena vo vývoji, štruktúre a prioritách 

v komplexe bezpečnostných hrozieb od konca Studenej vojny donútila Spojené štáty 

prehodnotiť zloženie a povahu zbraní používaných ako nástroj boja proti týmto hrozbám, 

čo viedlo k už spomínanému trendu širšej aplikácie konvenčných zbraní v rámci stratégie 

zastrašovania.   

 

Úloha jadrových zbraní v zahranično-bezpečnostnej koncepcii Ruskej 
federácie 

 

Rozpad Sovietskeho zväzu priniesol niekoľko výziev aj v otázke úlohy, ktorú 

zohrávali jadrových zbrane v post-Sovietskom priestore. Prvou bol rozptýlený charakter 

rozmiestnenia jadrového arzenálu. Prioritou pre novú Ruskú federáciu bolo tento systém 

unifikovať, čo v praxi znamenalo zaistenie presunutia všetkého jadrového arzenálu 

z bývalých sovietskych republík späť do Ruska.72 Tento plán bol korunovaný úspechom a 

dedičstvo v podobe sovietskeho jadrového arzenálu tak pripadlo práve jemu. Rusko si 

uvedomovalo, že ako oslabená verzia ZSSR je v otázke identifikácie jeho globálneho 

                                                   
71 Nuclear Posture Review Report. Washington DC: Departement of Defense United States of America, 
2010, str. 16 
72 MILLER, Steven E., TRENIN, Dmitri ed. The Russian Military. Cambridge: The MIT Press, 2004. str. 7. 
ISBN 0-262-13450-0. 
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mocenského postavenia na jadrovom arzenáli závislá. Zmeny vyvstávajúce z premeny 

charakteru medzinárodného prostredia však donútili Rusko k prehodnoteniu úlohy, ktorá 

bude týmto zbraniam pridelená. 

 

Základnými dokumentmi zaoberajúcimi sa touto otázkou boli ruské vojenské 

a bezpečnostné doktríny, ako oficiálne dokumenty reflektujúce otázky bezpečnostného 

a vojenského charakteru. Ruská vojenská doktrína z roku 1993 zadefinovala celú škálu 

funkcii, ktorých  plnenie predpokladalo ponechanie si jadrového arzenálu. Medzi tieto 

funkcie patrilo zaistenie bezpečnosti Ruskej federácie a jej spojencov, udržanie 

strategickej rovnováhy, konceptu odstrašenia od jadrových a konvenčných vojen a tiež 

udržanie jadrovej bezpečnosti.73 Rusko rovnako ako Spojené štáty prebralo koncept 

zastrašovania ako preventívneho nástroja voči možnosti eventuálneho útoku, čím 

potvrdilo relevantnosť udržania jadrových zbraní v otázke zaistenia národnej aj globálnej 

bezpečnosti. Jadrové zbrane tiež mali slúžiť ako záloha pre prípadnú akceleráciu 

globálnej svetovej vojny.74 V rámci tohto dokumentu navyše Ruská federácia 

deklarovala, že nedôjde k použitiu jadrových zbraní proti štátom nedisponujúcim týmto 

arzenálom, ktoré sú viazané Zmluvou o nešírení zbraní hromadného ničenia. Porušenie 

tejto taktiky bolo možné jednak v prípade ozbrojeného útoku  zo strany štátu viazaného 

aliančnou dohodou so štátom disponujúcim jadrovým arzenálom alebo v prípade 

spoluúčasti či podpory takýchto štátov v útoku proti Ruskej federácii, jeho teritóriu, 

ozbrojeným zložkám či spojencom.75 Problematickou oblasťou v zadefinovaní úlohy 

jadrových zbraní bolo zakomponovanie jadrových zbraní do komplexného systému 

vojenského arzenálu. Obmedzený charakter vojenského rozpočtu vytváral problém vo 

vzťahu a relevancii jadrových a konvenčných síl, ich modernizácie a teda aj 

pravdepodobnosti ich ďalšieho využívania.76 

 

                                                   
73 The Basic Provisions of the Military Doctrine of The Russian Federation. Dostupný z 
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74 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str. 64. ISBN 9780415586344. 
75 The Basic Provisions of the Military Doctrine of The Russian Federation. Dostupný z 
www:<http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/russia-mil-doc.html> 
76 MILLER, Steven E., TRENIN, Dmitri ed. The Russian Military. Cambridge: The MIT Press, 2004. str. 
214. ISBN 0-262-13450-0. 
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K zmene významu jadrových zbraní došlo v januári roku 2000 po vydaní 

Národného bezpečnostného konceptu. Ten obsahoval návrh podľa ktorého mohli byť 

proti konvenčnému útoku použité aj nestrategické jadrové zbrane, no len v limitovanom 

meradle.77 Eventuálne použitie strategických jadrových zbraní sa vzťahovalo na konflikty 

regionálneho a globálneho charakteru v prípade, že dôjde k situáciám kritickým pre 

národnú bezpečnosť.78 Tým Ruská federácia deklarovala rozšírenie použitia jadrových 

zbraní a tým aj zvýšila ich kredibilitu. V tomto období tiež došlo k prehodnoteniu otázky 

priority medzi jadrovými a konvenčnými zbraňami. Otázka bola vyriešená 

prostredníctvom nového bezpečnostného konceptu z roku 2003, ktorý uznal dominanciu 

strategických jadrových zbraní a ich úlohy v zmysle poistky národnej bezpečnosti.79 Oba 

vyššie spomenuté dokumenty navyše odhalili novú úlohu týchto zbraní v regionálnych 

konvenčných konfliktoch. Umožnili použitie jadrového zbraní „vo forme 

demonštratívneho útoku proti cieľom lokalizovaným v neosídlených oblastiach 

protivníkovho tyla alebo zničením taktických zariadení v poli.“80 

 

Najnovšia koncepcia z roku 2010 potvrdila tento trend. Doktrína znovu 

deklarovala použitie jadrových zbraní v regionálnych a širokospektrálnych konfliktoch, 

ale oproti roku 2000 znížila pravdepodobnosť ich použitia len na prípady, v ktorých by 

došlo k ohrozeniu „samotnej existencie Ruskej federácie“.81 Zároveň však podľa vzoru 

americkej obrannej koncepcie zaradila niektoré typy konvenčných zbraní do konceptu 

strategického odstrašenia, čo umožnilo vyššiu flexibilitu v reagovaní na nové 

bezpečnostné hrozby.82 
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Politická debata ohľadom úlohy jadrových zbraní vo vytváraní konceptu 

bezpečnosti hrala v prípade Ruska zásadnú rolu. Premenlivý charakter prostredia, ktorým 

nepochybne ruský politický priestor bol, sťažoval definovanie bezpečnostných rámcov 

a teda aj úlohy jadrového arzenálu v nich. Výsledkom bolo, že strategické jadrové sily  

„boli na niečom ako politickej horskej dráhe... raz hore, raz dole.“83 Postupná tendencia 

stále intenzívnejšieho využitia konvenčných zbraní však dokazuje pokles vo význame 

jadrových zbraní pre bezpečnosť Ruskej federácie. Neznamená to však, že jadrové zbrane 

v tejto otázke stratili význam úplne. 

Rusko-americké bilaterálne zmluvy o jadrovom odzbrojení 

 

Prehľad rusko-amerických bilaterálnych zmlúv  

START  I 

Prvou zo zmlúv uzavretých po konci Studenej vojny bola Zmluva o znížení stavu 

strategických síl (Strategic Arms Reduction Talks – START I). Tento dokument bol 

výsledkom bilaterálnych rokovaní, ktoré prebiehali už od roku 1982. K podpisu zmluvy 

došlo 31. Júla 1991 v Moskve a to prezidentmi Georgeom Bushom st. a Michailom 

Gorbačovom. Zmluva formálne vstúpila do platnosti 5. decembra 1994 po ratifikácii zo 

strany oboch vlád. Samotné jadro zmluvy obsahovalo 19 článkov, avšak súčasťou boli aj 

pripojené dokumenty, protokoly a súhlasné prehlásenia, doložky a iné súbory.84 Hoci 

hlavná obsahová časť bola venovaná otázke jadrových zbraní, ich nosičov a udávala 

presné hodnoty limitov pre ich redukciu, zmluva tiež napríklad povoľovala eventuálny 

vývoj nového typu zbraňových systémov.85 Pre kontrolu dodržiavania redukcie zbraní 

boli ustanovené univerzálne verifikačné miery a každá zo zmluvných strán mala právo 

inšpekcie a monitorovania odzbrojovacieho procesu.86 Platnosť zmluvy bola určená na 15 

rokov s možnosťou jej ďalšieho predĺženia o 5 rokov v prípade, že nedôjde k substitúcii 
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inou odzbrojovacou zmluvou.87 Zároveň bolo každej zo zmluvných strán umožnené 

odstúpenie od zmluvy v prípade ohrozenia vrcholných záujmov, pričom ultimátum pre 

vypršanie bolo stanovené na 6 mesiacov.88 

 

Dôležitou integrálnou súčasťou zmluvy bol Lisabonský protokol z 23. mája 1992, 

ktorý upravoval vzťahy bývalých Sovietskych republík (konkrétne Bieloruskej republiky, 

Kazachstanu a Ukrajiny) voči tejto zmluve. Tento doplnok k zmluve bol významný 

vzhľadom na fakt, že každý z hore uvedených nástupníckych štátov disponoval jadrovým 

arzenálom rozmiestneným Sovietskym zväzom pred jeho rozpadom. Dokument sa opieral 

o záväzok týchto štátov, podľa ktorého mali byť „jadrové zbrane bývalého Sovietskeho 

zväzu pod spoľahlivou, bezpečnou a zodpovednou kontrolou jedinej autority“.89 Štáty 

boli viazané povinnosťami vyplývajúcim zo zmluvy START I a zároveň urgované k 

pripojeniu sa k Zmluve o nešírení jadrových zbraní, a tým k zaradeniu medzi štáty 

nedisponujúce jadrovým arzenálom. 

 

START II 
3. januára 1993 bola v Moskve prezidentmi Georgeom Bushom st. a Borisom 

Jeľcinom podpísaná ďalšia Zmluva o znížení stavu strategických síl START II. Udialo sa 

tak ešte pred tým, než predošlá odzbrojovacia zmluva (START I) vôbec vošla do 

platnosti. 90 Jednalo sa tiež o prvú dohodu, ktorá bola podpísaná po rozpade Sovietskeho 

zväzu. Po formálnej stránke zmluva obsahovala 8 článkov, ďalej Memorandum 

o spočítaní, Eliminačný a Konverzný protokol, a Protokol o Expozícii a inšpekcii.91 

Obsahová zložka zmluvy definovala kvantitatívnu aj kvalitatívnu redukciu strategických 

jadrových zbraní, pričom kontrolné mechanizmy boli prebraté zo zmluvy START I. 
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Výnimkou bolo ustanovenie Bilaterálnej implementačnej komisie, ktorej úlohou bolo 

riešenie otázok spojených so záväzkami voči zmluve a jej možnými doplneniami. 92 

 

Platnosť zmluvy mala byť totožná s platnosťou zmluvy START I.93 K ratifikácii 

tejto zmluvy došlo tak zo strany amerického Senátu (27. januára 1996), ako ruskej Dumy 

(14. Apríla 2000).94 Prezident Putin však zároveň deklaroval, že v prípade amerického 

vystúpenia zo Zmluvy o protiraketovej obrane zváži odstúpenie od zmluvy START II.95 

Hoci zmluva vstúpila do platnosti 5. mája 2000, kvôli odstúpeniu Spojených štátov od 

Zmluvy o protiraketovej obrane vyhlásilo Rusko 14.júna 2002, že sa viac necíti byť 

povinné viazanosťou voči START-u a zmluva tak fakticky stratila účinnosť.96    

 

START III 

Nová odzbrojovacia zmluva START III mala byť logickým pokračovaním rusko-

amerického odzbrojovacieho procesu. Základné atribúty tejto zmluvy boli prerokovávané 

na rusko-americkom summite v Helsinkách v marci 1997 a neskôr aj na summite 

v Moskve v septembri 1998. Začiatok formálnych vyjednávaní bol podmienený 

ratifikáciou predchádzajúcej zmluvy START II zo strany Ruskej federácie.97 Základom 

zmluvy bola redukcia strategických nukleárnych hlavíc rozmiestnených na 

interkontinentnálnych balistických strelách, strategických bombardéroch a strelách 

odpaľovaných z ponoriek, a to na úroveň 2000 až 2500 kusov. Zmluva taktiež mala riešiť 

otázku transparentnosti v informáciách týkajúcich sa skladových zásob a odstraňovania 

strategických jadrových hlavíc, a ďalších technických aspektov za účelom uľahčenia ich 
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redukcie.98 K podpisu tejto zmluvy však nakoniec nedošlo. Namiesto nej bola podpísaná 

nová Zmluva o znížení počtu strategických útočných zbraní, ktorá deklarovala približne 

rovnaké škrty vo veľkosti tohto typu jadrového arzenálu. 

 

SORT 

K podpisu Zmluvy o znížení stavu strategických útočných síl SORT došlo na 

rusko-americkom bilaterálnom summite v Moskve 24.mája 2002. Samotná zmluva však 

vošla do platnosti až po výmene ratifikačných listín v Petrohrade a to 1. Júna 2003.99 

Pomerne krátky text zmluvy navrhoval redukciu a obmedzenie rozmiestnených 

strategických nukleárnych hlavíc v rozmedzí 1700-2200 kusov pre obe zmluvné strany. 

Ponechával však alternatívu v otázke štruktúry a kompozičnej skladby týchto útočných 

strategických zbraní.100 Zmluva však nerozoberala otázku faktického odstraňovania 

strategických jadrových hlavíc ani limitácie taktických jadrových zbraňových systémov, 

ktoré mali byť pôvodne integrálnou súčasťou práve neúspešnej zmluvy START III.101 

 

Termín pre splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy bol stanovený dátumom 

jej exspirácie, teda 31.decembra roku 2012. Každá zo zmluvných strán mala možnosť 

odstúpiť od tejto zmluvy v rámci s lehotou vypršania v dĺžke troch mesiacov. Kvôli 

relatívne krátkemu času na vyjednávacie procesy mala zmluva nedostatky a stala sa 

terčom kritiky. Tá bola nasmerovaná hlavne voči absencii deklarovania verifikačných 

systémov a inšpekcií, ktoré znemožňovali kontrolu dodržiavania záväzkov 

vyvstávajúcich z tejto zmluvy. 

 

Nový START 

S blížiacim sa dátumom vypršania zmluvy START I bolo nutné opäť vytvoriť 

nový rámec pre postup v ďalšej redukcii strategických jadrových zbraní. Odpoveďou na 
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túto požiadavku bola nová bilaterálna zmluva podpísaná prezidentmi Borisom Putinom 

a Barackom Obamou v Prahe 8.apríla roku 2010.102 Dohoda nadväzovala na predošlý 

systém zmlúv START I a START II. Zmluva nastavovala ďalšie limity pre redukciu 

v objeme strategických  zbraňových systémov a to tak hlavíc, ako aj nosičov. Pokiaľ išlo 

o otázku štruktúry zloženia jednotlivých typov zbraňových systémov, zmluva 

ponechávala toto rozhodnutie na individuálnom prístupe každej zo zmluvných strán.103 

Zmluva navyše umožňovala aj modernizáciu stávajúcich strategických zbraní 

a zakazovala konvertovanie a používanie ICBM a SLBM odpaľovacích zariadení na 

rozmiestenie systémov raketovej obrany. 

 

Došlo tiež k úprave a zjednodušeniu verifikačného systém oproti predošlým 

zmluvám START a to z dôvodu jeho komplikovanej štruktúry a ekonomickej 

nevýhodnosti.104 Zmluva ustanovovala vytvorenie nového kontrolného orgánu, tzv. 

Bilaterálnej konzultatívnej komisie, ktorá dozerala na dodržiavanie zmluvných záväzkov.  

V rámci deklarovania transparentnosti bolo povolené obom stranám zverejňovať 

informácie a dáta týkajúce sa príslušných strategických útočných zbraní. 105 

 

Platnosť zmluvy bola definovaná na 10 rokov v prípade, že nebude nahradená 

inou dohodou.106 Obom stranám bolo umožnené predĺžiť jej platnosť na maximálnu dobu 

piatich rokov. Zmluva vošla oficiálne do platnosti 5. Februára 2011 po predošlom 

schválení zo strany ruskej Dumy a amerického Kongresu.107 Eventuálne odstúpenie od 

zmluvy jednej zo strán je podmienené preložením oficiálnej správy, ktorej subjekt musí 

dokázať ohrozenie najvyšších záujmov štátu vyvstávajúcich z predmetnej podstaty 
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zmluvy. V takomto prípade je platnosť zmluvy ukončená po trojmesačnom prechodnom 

období, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.  

 

Kvantitatívne a kvalitatívne obmedzenia vo veľkosti jadrových 

arzenálov 
Pred podpisom prvej rusko-americkej Zmluvy o znížení stavu strategických síl 

START I disponovali arzenály oboch krajín značným počtom strategických jadrových 

hlavíc a nosičov. V roku 1990 činil celkový objem amerického jadrového arzenálu 

približne 12 304 hlavíc rozmiestnených na medzikontinentálnych balistických raketách 

(Intercontinental ballistic missiles - ICBMs), raketách odpaľovaných z ponoriek (Sea-

launched ballistic missiles - SLBMs) a strategických bombardéroch. Arzenál pozostával 

z 2450 hlavíc rozmiestnených na 1000 ICBM raketách , 5216 hlavíc na 600 ponorkových 

odpaľovacích zariadeniach a z 260-tich bombardérov, ktoré mohli niesť 4648 bômb.108 

Ruské strategické sily tvorilo 6612 hlavíc rozmiestnených na 1398 ICBM nosičoch, 2804 

hlavíc na 940-tich ponorkových odpaľovacích zariadeniach a 855 bômb pripadajúcich na 

162 strategických bombardérov. Celkový objem arzenálu tvorilo 10 271 strategických 

jadrových hlavíc.109 

 

Redukcie podľa zmluvy START I 

Zmluva zaväzovala obe strany k redukcii striel ICBM a ich nosičov, striel SLBM 

a ich nosičov, strategických bombardérov, ICBM hlavíc, SLBM hlavíc a výzbroje 

strategických bombardérov. Redukcia bola časovo viazaná na obdobie siedmych rokov 

a bola rozdelená do troch fáz. Konečné limity pre veľkosť strategických arzenálov boli :  

• 1600 kusov pre rozmiestnené ICBM rakety a ich odpaľovacie zariadenia, SLBM 

rakety a ich odpaľovacie zariadenia a ťažké bombardéry vrátane limitu 154 kusov 

ťažkých striel ICBM a ich nosičov 

                                                   
108 WOOLF, Amy F. Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. Washington DC: 
CBS Report for Congress, 2011, str. 3 
109U.S and Soviet/Russian Strategic Nuclear forces. Arms Control Association [online], 
dostupný  www:<http://www.armscontrol.org/act/2001_10/factfiloct01>    

http://www.armscontrol.org/act/2001_10/factfiloct01
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• 6000 hlavíc viazaných na rozmiestnené rakety ICBM, SLBM a strategické 

bombardéry 

• 4900 hlavíc viazaných na  rozmiestnené rakety ICMB a SLBM 

• 1100 hlavíc viazaných na rozmiestnené ICMB rakety a ich mobilné odpaľovacie 

zariadenia 

• 1540 hlavíc viazaných na ťažké medzikontinentálne balistické rakety110 

 

Prvá fáza bola časovo ohraničená na dobu 36 mesiacov od dátumu platnosti zmluvy 

a zaväzovala k nasledujúcim limitom: 

• 2100 kusov pre rozmiestnené ICBM rakety a ich odpaľovacie zariadenia, SLBM 

rakety a ich odpaľovacie zariadenia a strategické bombardéry 

• 9150 hlavíc viazaných na rozmiestnené ICBM rakety, SLBM rakety a strategické 

bombardéry 

• 8050 hlavíc viazaných na rozmiestnené rakety ICBM a SLBM111 

 

Druhá fáza predpokladala redukciu v časovom horizonte 60 mesiacov od vstupu zmluvy 

do platnosti a zaväzovala k redukcii v minimálnom počte: 

• 1900 kusov pre rozmiestnené ICBM rakety a ich nosiče, SLBM rakety a ich 

odpaľovacie zariadenia a strategické bombardéry 

• 7950 hlavíc viazaných na rozmiestnené ICBM rakety, SLBM rakety a strategické 

bombardéry 

• 6750 hlavíc viazaných na rozmiestnené ICBM a SLBM rakety112 

 

Posledná fáza v časovom horizonte 84 mesiacov po vstupe zmluvy do platnosti 

predpokladala redukciu v rozmedzí hore uvedených konečných limitov. Zmluva 

limitovala aj maximálnu údernú silu rozmiestnených ICBM a SLBM rakiet na 3600 

metrických ton.113 

                                                   
110 Strategic Arms Reduction Treaty Text (START I). Washington DC: Departement of Defense,1991 
111 Strategic Arms Reduction Treaty Text (START I). Washington DC: Departement of Defense,1991 
112 Strategic Arms Reduction Treaty Text (START I). Washington DC: Departement of Defense,1991 
113 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Departement of Defense, 1993 
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Redukcie podľa zmluvy START II 

Podpisom zmluvy START II sa každá zo strán zaviazala redukovať svoje 

interkontinentálne balistické strely a ich odpaľovacie zariadenia, balistické strely 

odpaľované na ponorkách a ich odpaľovacie zariadenia, strategické bombardéry, ICBM 

hlavice a SLBM hlavice, SLBM hlavice a výzbroj strategických bombardérov. Pôvodný 

časový plán určoval horizont siedmych rokov, počas ktorých malo dôjsť k určenej 

redukcii, no vzhľadom k problémom s dodržiavaním časového horizontu zo strany 

Ruskej federácie bolo nutné upraviť konečný dátum. Ten bol nakoniec stanovený na 31. 

december 2004 pre prvú fázu redukcie a 31. december 2007 (namiesto 1.januára 2003) 

pre druhú fázu.114 

Konečné stropy v prvej fáze pre hlavice viazané na medzikontinentálne a 

ponorkami odpaľované strely ako aj strategické bombardéry boli určené v rozmedzí 3800 

až 4250 kusov s možnosťou dobrovoľnej redukcie vo väčšom rozsahu.115 

V rámci týchto limitov boli ďalej konkretizované počty pre každú zo zložiek jadrovej 

triády. Zmluvou dohodnuté stropy nemali presahovať: 

• 2160 hlavíc viazaných na rozmiestnené SLBM rakety 

• 1200 hlavíc viazaných na rozmiestnené ICBM rakety, ktoré sú schopné niesť viac 

ako 1 hlavicu 

• 650 hlavíc viazaných na rozmiestnené ťažké medzikontinentálne balistické 

rakety116 

 

Zmluva ďalej v druhej fáze zaväzovala k ďalším redukciám a obmedzeniam v počte 

ICBM rakiet a odpaľovacích zariadení, SLBM rakiet a odpaľovacích zariadení, ICBM 

a SLBM hlavíc a strategických bombardérov a to k spomínanému dátumu 31. decembra 

2007. Celková hranica pre počet hlavíc pre rozmiestnené ICBM,SLBM rakety 

                                                   
114 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC: Departement of Defense. 1993 
115 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC: Departement of Defense, 1993 
116 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC : Departement of Defense, 1993 
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a strategické bombardéry bola určená na 3000-3500 kusov taktiež s možnosťou 

dobrovoľnej redukcie vo väčšom rozsahu.117 Boli definovaná špecifické obmedzenia pre 

jednotlivé zbraňové systémy s nasledujúcimi hodnotami: 

• Maximálny počet hlavíc viazaných na rozmiestnené SLBM rakety bol udaný na 

1700 až 1750 kusov s možnosťou ďalšej dobrovoľnej redukcie 

• Počet hlavíc viazaných na ICBM rakety s možnosťou nesenia viacerých hlavíc 

a taktiež hlavíc viazaných na ťažké medzikontinentálne balistické rakety bol 

stanovený na nulu118 

 

V druhej fáze tak malo dôjsť k absolútnej redukcii v počte hlavíc viazaných na ICBM 

rakety s možnosťou nesenia viacerých hlavíc a taktiež hlavíc viazaných na ťažké 

medzikontinentálne balistické rakety, ktorých počet bol stanovený na nulu. Strany sa tiež 

zaviazali k eliminácii všetkých rozmiestnených a nerozmiestnených ťažkých ICBM rakiet 

a odpaľovacích zariadení. Každá zo strán navyše musela eliminovať alebo konvertovať 

odpaľovacie zariadenia pre tieto typy rakiet (počet možných konvertovaných zariadení 

bol udaný na 90).119 Okrem redukcii v počte jednotlivých častí strategického jadrového 

arzenálu sa obe zmluvné strany navyše zaviazali, že počnúc dňom ukončenia druhej fázy 

redukcie (31.decembra 2007) nebudú „produkovať, získavať, testovať alebo 

rozmiestňovať ICBM rakety so schopnosťou niesť viaceré hlavice“120 

 

Redukcie podľa zmluvy Nový START 

Zmluva Nový START predpokladá redukciu všetkých strategických útočných rakiet, 

ich odpaľovacích zariadení, hlavíc viazaných na tieto rakety, ťažkých bombardérov a ich 

výzbroje. Redukcia je ohraničená časovým horizontom siedmych rokov od vstupu 

                                                   
117 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC : Departement of Defense, 1993 
118 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC: Departement of Defense, 1993 
119 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC: Departement of Defense, 1993 
120 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms. Washington DC: Departement of Defense, 1993 
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zmluvy do platnosti (teda do roku 2018) a zaväzuje obe zmluvné strany k nasledujúcim 

limitom: 

• 700 kusov pre rozmiestené ICBM a SLBM rakety a strategické bombardéry 

• 1550 kusov hlavíc viazaných na rozmiestnené ICBM a SLBM rakety a jadrové 

hlavice pre strategické bombardéry 

• 800 kusov pre rozmiestnené a nerozmiestnené odpaľovacie zariadenia ICBM 

rakiet a strategických bombardérov 

• 10 kusov pre testovacie strategické bombardéry121 

 

Výsledky zmluvy START vzhľadom na stav ruského a amerického strategického 
jadrového arzenálu po jej vypršaní 

 

Od podpisu prvej zmluvy o obmedzení strategických jadrových zbraní ubehlo 20 

rokov. Za toto obdobie bolo vyjednávaných 5 zmlúv, z toho 4 dosiahli formalizovanú 

podobu a 4(3)122 z nich vstúpili do platnosti . Zmluva START I naštartovala odzbrojovací 

proces a Nový START je jej aktuálny nástupca. Počas 15-tich rokov, kedy bola zmluva 

START I v platnosti, došlo úspešne k výraznej redukcii v strategickom jadrovom arzenáli 

tak Spojených štátov, ako aj Ruskej federácie. 

 

Oficiálne čísla z roku 2010 určili veľkosť amerického jadrového arzenálu na 1968 

strategických hlavíc rozmiestnených na 798-ich strategických nosičoch. Z tohto 

celkového počtu pripadalo 500 hlavíc na 450 ICBM rakiet, 1152 hlavíc na 288 ponoriek 

a 316 hlavíc na 60 strategických bombardérov.123 Oproti počtu z roku 1990, ktorý 

predstavoval 12 304 hlavíc tak došlo k redukcii o 10 336 kusov, čo predstavovalo 

približne 86- percentný roku 1990.  

 

                                                   
121Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further 
Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms. dostupný z 
www:<http://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf> 
122 Ruská federácia neskôr od zmluvy START II odstúpila  
123 NORRIS,Robert S.,KRISTENSEN, Hans. U.S. Nuclear Forces 2010. Bulletin of the Atomic Scientists, 
Máj/Jún 2010, vol. 66, no.3,str. 58 

http://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf
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Celkový počet nosičov po ukončení platnosti zmluvy START I sa na strane 

Spojených štátov zmenšil o 1062 kusov, čo predstavovalo približne 57 percentné zníženie 

počtov. Z toho počet ICBM nosičov sa znížil o 550 kusov  (55%), počet SLBM nosičov 

o 312 kusov (52 %) a počet strategických bombardérov o 200 kusov (77 %).  

 

Čo sa týka stavu ruských strategických jadrových síl v roku 2010, tie boli 

odhadnuté približne na 2600 jadrových hlavíc rozmiestnených na 331 ICBM raketách, 

160-tich ponorkách a 75-tich strategických bombardéroch.124 Oproti stavu z roku 1990, 

kedy celkový počet dosahoval 10 271 hlavíc tak došlo k redukcii o  7671 hlavíc resp. čo 

znamenalo o približne 75 %.  

 

Celkový počet nosičov sa na strane Ruska zmenšil o 1934 kusov (77%). Z toho 

počet ICBM nosičov sa znížil o 1067 kusov (76%), počet SLBM nosičov o 780 kusov 

(83%) a počet strategických bombardérov o 87 kusov (54%).  

 

V celkovom rámci došlo v priemere k 80 percentnej redukcii strategických 

jadrových arzenálov oboch krajín, čo znamenalo značný posun smerom k postupnému 

odstráneniu, či takmer absolútnej minimalizácii počtu jadrových zbraní. Tieto čísla sú 

teda jasným dôkazom signifikantného úspechu bilaterálnych rusko-amerických zmlúv 

v otázke jadrového odzbrojovania. Nová zmluva START, ktorá predpokladá ďalšiu 

redukciu v objeme jadrových arzenálov, tak bude v horizonte najbližších rokov 

predstavovať ďalší posun smerom k snahám o úplnú elimináciu tohto typu zbraní.  

 

Ekonomické aspekty odzbrojovacieho procesu 
 

Závody v zbrojení medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom boli značnou 

záťažou pre rozpočty oboch krajín. Napríklad celkové náklady Spojených štátov na 

vojenské účely počas Studenej vojny sa vyšplhali na 13,1 triliónov dolárov125 a náklady 

                                                   
124 NORRIS,Robert S.,KRISTENSEN, Hans. Russian  Nuclear Forces 2010. Bulletin of the Atomic 
Scientists, Január/Február 2010, vol. 66, no.1, str.76 
125 U.S. Military Spending, 1945-1996.Washington DC: Centre for Defense Information, 2005, dostupný z 
www:<http://www.cdi.org/issues/milspend.html> 
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na jadrové programy v rozmedzí rokov 1940 až 1996 boli odhadnuté na 5,5 trilióna 

dolárov.126 Podobne závratné sumy sa dali očakávať aj na strane Sovietskeho zväzu. 

Tieto obrovské čiastky prinútili štáty zvažovať alternatívy, ktoré by priniesli zníženie 

finančných nákladov. Motivácia pre limitáciu, resp. redukciu zbraní bola jednou 

z takýchto alternatív. Po konci Studenej vojny logika závodov v zbrojení stratila význam, 

a ekonomická motivácia oboch krajín smerom k odzbrojovaciemu procesu a teda aj 

zníženiu nákladov mala otvorenú cestu.  

 

Z ekonomického pohľadu možno na tento proces nazerať ako na kombináciu 

výdajov aj ziskov. Odzbrojovacie dohody vyžadujú priame výdaje spojené 

s vyjednávaniami, realizáciou, verifikačnými procesmi a inšpekciami, ako aj s nákladmi  

na prípadné zmeny v týchto dohodách.127 Oproti tomu však stoja výhody vyvstávajúce 

z šetrenia nákladov na vývoj a zbrojenie, a nákladov na udržiavanie zbraní v prevádzke. 

Všetky tieto atribúty sa prejavovali aj v rusko-amerických odzbrojovacích zmluvách. 

Otázkou však zostávalo, či náklady spojené s týmito zmluvami prevyšovali výhody 

z nich vyplývajúce. 

 

Ekonomické aspekty zmluvy START I 

Zmluva START I bola prvou z odzbrojovacích dohôd, ktorá položila základy pre 

ekonomický rámec na analýzu ekonomických nákladov odzbrojovacích zmlúv. Náklady 

spojené s týmito zmluvami bolo možné rozdeliť do dvoch kategórii. Prvou boli 

jednorazové náklady spojené s elimináciou výzbroje a zariadení, reštrukturalizáciou 

ozbrojených síl a základní, inšpekcií spojených s verifikovaním deklarácii v zmluvách 

a zakladaním zariadení pre inšpekcie priamo na jej mieste.128Druhou kategóriou boli tzv. 

opakované náklady. Tie zahrňovali náklady na bežné inšpekcie, inšpekcie priamo na 

                                                   
126 SILVERBERG, David . America’s Nuclear Arsenal:$5,5 Trillion Well-Spent. The Hill. 8.7.1998, 
dostupný www:<http://www.brookings.edu/projects/archive/nucweapons/silverberg.aspx> 
127 HARTLEY, Keith. Defence Economics: Achievements and Challenges. Economics Peace and Security 
Journal, 2007, Vol. 2, No.1, str. 8 
128 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 23. ISBN 92-9045-
154-8.  
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mieste spojené s podozrením na tajné aktivity a priebežné monitorovania špecifických 

miest a lokalít.129 

 

Z ekonomického hľadiska bol pohľad oboch krajín na zmluvu rozličný. Pre 

Spojené štáty bola otázka ekonomickej výhodnosti odzbrojovania menej podstatná než 

pre Sovietsky zväz, ktorý v tom čase trpel natoľko výraznými ekonomickými 

problémami, že znemožňovali plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.130 

 

Predpokladané celkové jednorazové náklady na strane Spojených štátov na 

zmluvy START I131 boli odhadované na 410 miliónov až 1,8 miliardy (v cenách roku 

1990), resp. 136-320 miliónov dolárov za rok a to v časovom horizonte troch až piatich 

rokov od ratifikácie.132 Pri odhadnutých priemerných ročných nákladoch vo výške 58 

miliónov dolárov sa opakované náklady odhadovali na 870 miliónov dolárov ročne (pri 

platnosti zmluvy na 15 rokov), zatiaľ čo úspory dosiahnuté redukciou boli vo výške 640 

miliónov dolárov za rok, resp. 4,5 miliardy v horizonte siedmych rokov.133 Pred 

podpisom zmluvy boli odhadované úspory stanovené v rozmedzí troch až dvanástich 

miliónov dolárov.134 Na celkové náklady malo však dopad aj nariadenie kongresu na 

vytvorenie Programu pre spoluprácu na zmluve o odzbrojení (Cooperative Reduction 

Treaty Programme – CTR), ktorého úlohou bola asistencia vybraným štátom bývalého 

Sovietskeho zväzu na pomoc pri odzbrojovaní a znížení hrozby šírenia zbraní.135 Náklady 

                                                   
129WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 24. ISBN 92-9045-
154-8.  
130 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 8. ISBN 92-9045-
154-8. 
131 Tieto údaje boli kombináciou nákladov na zmluvu START I a tiež zmluvu INF (zmluvu o likvidácii 
rakiet stredného doletu) 
132 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 24-25. ISBN 92-
9045-154-8. 
133 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 23-24. ISBN 92-
9045-154-8. 
134 CBO Staff Memorandum: Budgetary and Military Effects of the Strategic Arms Reducion Talks (START) 
Treaty. Washington DC: The Congress of the United States Congressional Budget office, 1990, str. 3 
135 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 29. ISBN 92-9045-
154-8. 
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tohto programu spojené s pomocou v oblasti zničenia jadrových zbraní boli odhadnuté na 

250 miliónov dolárov ročne, čo znamenalo dodatočné zaťaženie rozpočtu pre americkú 

stranu.136 Odhad  týkajúci sa potenciálnych úspor zo strany Ruskej federácie bol 

stanovený v roku 2000, a to na 19 miliónov rubľov, čo bolo v prepočte okolo 703 000 

dolárov.137 Tieto nízke odhady v porovnaní s odhadovanými úsporami oproti Spojeným 

štátom mohli byť vysvetlené rozsiahlou ekonomickou krízou v Rusku.138 Z tohto dôvodu 

mala Ruská federácia problémy napĺňať zmluvné podmienky v oblasti redukcie 

zbraňových systémov a verifikačného procesu spojeného s inšpekciami. Preto podala 

návrh na zjednodušenie požiadaviek na inšpekciu, avšak americká strana tejto požiadavke 

nechcela vyhovieť z dôvodu obáv z nejasností vo verifikácii napĺňania záväzkov zmluvy. 

Namiesto toho ponúkla Rusku spomínaný program  na spoluprácu v oblasti finančnej 

a technickej podpory odzbrojovacieho procesu.139 

 

Hoci nie sú k dispozícii konečné sumy celkových nákladov a úspor, ktoré zmluva 

START priniesla a spomínané sú čísla len predbežnými odhadmi, z analýzy možno 

odhadovať, že americké náklady spojené s odzbrojovacím procesom boli vyššie než 

dosiahnuté úspory. Vplyv na tento stav mala jednak zložitosť verifikačného systému 

a nákladnosť inšpekcii, ale aj CTR program asistencie bývalým sovietskym republikám. 

Ročné predpokladané úspory zo strany Spojených štátov vychádzajúce z odzbrojovacieho 

programu zmluvy START I boli odhadované na 400 miliónov dolárov ročne.140 Oproti 

tomu hore uvedené odhadované náklady predstavovali záťaž pre americký rozpočet vo 

výške 870 miliónov dolárov. Faktom však je, že pre Spojené štáty bola otázka finančných 

                                                   
136 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 31. ISBN 92-9045-
154-8. 
137 Prepočet z Tabuľky historických zmenných kurzov voči americkému doláru  
138 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 28. ISBN 92-9045-
154-8. 
139 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 28-29. ISBN 92-
9045-154-8. 
140 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 35. ISBN 92-9045-
154-8. 
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nákladov skutočne menej dôležitá, než otázka bezpečnosti a kontroly prebiehajúceho 

procesu odzbrojovania, o čom svedčí práve vytvorenie spomínaného CTR programu. 

 

Ekonomické aspekty zmluvy START II 

V roku 1998 americký Kongresový rozpočtový úrad zverejnil predpokladané 

úspory vyvstávajúce z navrhovaných redukcii deklarovaných v zmluve START II. Na 

základe  odhadov redukcie strategických jadrových hlavíc na úroveň 3000 až 3500 kusov 

do roku 2007 podľa nariadení zmluvy boli odhadované ročné úspory stanovené na 700 

miliónov amerických dolárov.141 Pre Spojené štáty však bola podstatnejšia otázka 

redukcie interkontinentálnych MIRV142 rakiet, ktoré z ich pohľadu pôsobili 

destabilizačne na ich bezpečnostný systém.143 

 

Ruská federácia mala väčší ekonomický záujem na podpísaní zmluvy, keďže si 

z finančných dôvodov nemohla dovoliť udržiavať limity jadrových zbraní nariadené 

zmluvou START I. Bola by tak bez ohľadu na podpísanie zmluvy START II nútená 

k eliminácii svojich zbraňových systémov pod úroveň maximálnych navrhovaných 

limitov.144 Zároveň však zmluva vyžadovala dodatočné náklady na modernizáciu a 

konverziu zbraňových systémov. Tento aspekt bol tiež jeden z dôvodov zdĺhavého 

ratifikačného procesu zo strany ruskej Dumy, ktorý bol úspešne zakončený až 4. apríla 

roku 2000. Dokazoval to aj zákon týkajúci sa ratifikácie zmluvy START II, ktorý 

v  Článku II umožňoval odstúpenie od tejto zmluvy „v prípade výnimočných udalostí 

ekonomického a technického pôvodu, ktoré by zabraňovali Ruskej federácii plniť 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy.“145 Pokiaľ sa jedná o konkrétne čísla, odtajnené 

dokumenty ruskej armády odhadovali náklady spojené s dodržaním záväzkov voči 

                                                   
141 WILLET,Susan. Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear 
Rearmament. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2003. str. 27. ISBN 92-9045-
154-8. 
142 Multiple independently targetable reently vehicle teda viacnásobný samosta navádzateľný nosič 
143 WOOLF, Amy F., GOLDMAN, Stuart D. Arms Control after START II: Next Steps on the U.S.-Russian 
Agenda. Washington DC: CBS Report for Congress, 2001, str.5 
144 WOOLF, Amy F., GOLDMAN, Stuart D. Arms Control after START II: Next Steps on the U.S.-Russian 
Agenda. Washington DC: CBS Report for Congress, 2001, str.5 
145 Federation Law on Ratifiacion of the Treaty between the Russian Federation and the United Statets of 
America on Further Reduction and Limiation of Strategic Offensive Arms. dostupný z 
www:<http://www.fas.org/nuke/control/start2/text/russtart2bill.htm> 

http://www.fas.org/nuke/control/start2/text/russtart2bill.htm
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zmluve na 90-95 miliónov rubľov (čo bolo v prepočte približne 6 miliárd dolárov) z toho 

75 až 80 miliónov malo pokrývať náklady na redukciu v rozmedzí zmluvy START I.146  

. 

Ekonomické aspekty zmluvy SORT 

Zmluva SORT predpokladala limitáciu v počte strategických útočných zbraní na 

úroveň 1700 až 2200 hlavíc s konečným dátumom uskutočnenia v roku 2012. Pre 

Spojené štáty to znamenalo redukciu o 2600 až 3100 hlavíc. Kongresový rozpočtový úrad 

predpokladal dvojfázové dosiahnutie týchto záväzkov. V prvej fáze v rozmedzí rokov 

2003 až 2007 boli predpokladané náklady určené na 25 miliónov dolárov, kým celkové 

náklady predpokladali hodnotu 105 miliónov dolárov v prípade redukcie na hornú 

hranicu 2200 hlavíc. Dodatočná redukcia na nižšiu úroveň v rámci limitov zmluvy pritom 

nepredpokladala radikálne navýšenie odhadovaných nákladov, avšak požiadavka 

urýchleného procesu redukcie mohla vyžadovať ďalšie navýšenie rozpočtu.147 

Predpokladané úspory však prevyšovali predpokladané náklady. Odhady Kongresového 

rozpočtového úradu odhadovali úspory vo výške 2,2 miliardy dolárov pre prvú fázu 

odzbrojovacieho procesu, a celkový odhad úspor do roku 2012 boli stanovený na 5,1 

miliardy.148. Zmluva navyše neobsahovala verifikačný mechanizmus ani systém kontrol, 

a nebolo teda nutné vynakladať žiadne opakované náklady. Ekonomické ukazovatele tak 

jednoznačne hovorili v prospech tejto zmluvy. 

 

Hodnota odhadovaných nákladov a úspor Ruskej federácie vyvstávajúcich 

z implementácie zmluvy SORT, rovnako ako akékoľvek finančné údaje spojené s touto 

zmluvou nie sú známe. Dôvodom je pravdepodobná utajovaná povaha dokumentov 

týkajúcich sa vývoja, cien a ostatných aspektov ruského jadrového programu. 
 

 

                                                   
146ARBATOV, Alexei .US-Russian Startegic Arms Control. 2009, dostupný 
z www:<www.icnnd.org/Documents/Arbatov_US_Russia.pdf> 
147 Congressional Budget Office. Estimated Costs and Savings from Implementing the Moscow Treaty. 
Washington DC: U.S.Congress, 2002, str.1 
148 Congressional Budget Office, Estimated Costs and Savings from Implementing the Moscow Treaty. 
Washington DC: U.S.Congress, 2002. str.1 
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Ekonomické aspekty zmluvy Nový START 

Vzhľadom na aktuálnosť vstupu zmluvy do platnosti sú analýzy týkajúce sa 

dlhodobých výhľadov nákladov a úspor na strane Spojených štátov neznáme. Jedinými 

exaktnými finančnými údajmi sú budúcoročné očakávané priame náklady spojené s 

naplnením záväzkov zmluvy. Tie sú pre fiškálny rok 2012 odhadované na sumu 

prevyšujúcu 8 miliónov amerických dolárov. Tieto čísla sú však pravdepodobne len 

zlomkom z celkových nákladov vychádzajúcich z implementácie tejto zmluvy.149 Pokiaľ 

ide o otázku úspor, tie budú predmetom ďalších analýz.  Podľa správy z 9. mája 2011 

predpokladaný účet komisie zaoberajúcej sa financovaním a dozorom nad Ministerstvom 

obrany ponechal otázku úspor z realizácie zmluvy otvorenú. Komisia zároveň vyzvala k 

tomu, aby sa touto analýzou zaoberal Pentagonu.150 Dá sa však predpokladať, že 

odhadované náklady budú rámcovo nižšie v porovnaní so zmluvou START aj vďaka 

presadenému zjednodušenému verifikačnému systému.  

 

Oproti tomu náklady spojené s modernizáciou, uchovávaním zbraní, 

vylepšovaním strategických nosičov a náklady spojené s rozmiestnením protiraketovej 

obrany sa v nasledujúcom desaťročí vyšplhajú na sumu takmer 300 miliárd dolárov. na 

tieto aktivity pre fiškálny rok 2012 je odhadovaná na 7,6 miliardy dolárov. Táto suma 

niekoľkokrát prevyšuje budúcoročné náklady spojené s implementáciou zmluvy.151 

 

Čo sa týka finančných odhadov Ruskej federácie v spojení s touto zmluvou, 

presné čísla taktiež nie sú známe. Zmluva však predpokladá redukciu v počte 

strategických jadrových systémov a Rusko tak očakáva, že tento proces prinesie zníženie 

nákladov spojených s udržiavaním a modernizovaním ruského jadrového systému. 

                                                   
149 SPRING, Baker, BENDIKOVA, Michaela. Congress Must Demand Details of New Start Implemetation. 
The Heritage Foundation, 18.4.2011, dostupný 
z www:<http://www.heritage.org/research/reports/2011/04/congress-must-demand-details-of-new-start-
implementation> 
150 PENKETH,Anne . This Week – A Global Ban on Fissile Material?. British American Security 
Information Council, 16.5.2011, dostupný z www:<http://www.basicint.org/news/2011/week-us-defense-
budget-0> 
 
151 COLLINA,Tom Z. Funding for U.S. Nuclear Triad Set to Grow. Arms Control Association[ online ] , 
Marec 2011, dostupný z www: <http://www.armscontrol.org/act/2011_03/Nuclear_Triad_Funding> 

http://www.heritage.org/research/reports/2011/04/congress-must-demand-details-of-new-start-implementation
http://www.heritage.org/research/reports/2011/04/congress-must-demand-details-of-new-start-implementation
http://www.basicint.org/news/2011/week-us-defense-budget-0
http://www.basicint.org/news/2011/week-us-defense-budget-0
http://www.armscontrol.org/act/2011_03/Nuclear_Triad_Funding
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Z finančného hľadiska si totiž nemôže dovoliť nahradiť všetky hlavice a rakety novými 

modelmi, a čelí tiež problémom v ich vyvíjaní. 152 

 

Z uvedenej analýzy sa dá usúdiť, že na ekonomickú stránku zmlúv vplýva 

niekoľko faktorov. Prvým z nich je štruktúra zmluvy, ktorá môže výrazne zvyšovať 

celkové náklady vyplývajúce z dodržiavania záväzkov voči zmluvám. Zložitý 

mechanizmus verifikačných procesov a inšpekcii v prípade zmlúv START I a II 

negatívnym spôsobom ovplyvňoval konečnú povahu finančného výsledku. Na celkové 

náklady však môže mať vplyv aj rozsah jednotlivých odzbrojovacích zmlúv v zmysle 

celkového rozsahu predpokladanej eliminácie zbraní. Zmluvy START I a II definovali 

markantné škrty v počtoch zbraní, a s kombináciou zložitých kontrolných procesov 

vytvárali nepriaznivý precedens v otázke uskutočňovania a naplňovania zmluvných 

záväzkov.  

 

Analýzy zmluvy SORT však dokázala, že redukcia nie je tým rozhodujúcim 

faktorom v otázke nárastu nákladov. SORT taktiež predstavoval rozsiahle škrty v rozsahu 

niekoľko tisíc hlavíc, no nebol viazaný žiadnymi verifikačnými mechanizmami ani 

systémom kontrol. Aj vďaka tomu predpokladané úspory pre Spojené štáty z tejto 

zmluvy 20-násobne prekračovali predpokladané náklady. V prípade otázky novej zmluvy 

START je zatiaľ možné len odhadovať prípadné pozitívne, či negatívne dopady. Nová 

zmluva zjednodušila princíp kontroly, čo je dobrá východisková pozícia pre pozitíny 

prínos zmluvy. 

 

Dôkazom finančných komplikácii prvých odzbrojovacích zmlúv bol prípad 

Ruskej federácie. Zložitá ekonomická situácia v 90-tych rokoch permanentne 

znemožňovala napĺňať záväzky zmlúv START I a II. Nízka úroveň rozpočtu 

znemožňovala uvoľnenie financií na odstraňovanie jadrového arzenálu v daných 

                                                   
152 The “Post-Start” Treaty: Goals and Implications. Dostupný z 
www:<http://jeffersonhosting.info/projects/russia/node/488> 
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termínoch, a tým zároveň odďaľovala odzbrojovací proces. Ekonomická situácia štátu tak 

významne ovplyvňuje vôľu k záväzkom tohto typu.  

 

V prípade Spojených štátov bola situácia odlišná. USA sa netajilo, že otázka 

úspechu zmluvy je pre neho podstatnejšia. Hoci základné finančné predpoklady nákladov 

vykazovali negatívny charakter, Spojené štáty boli ochotné odsúhlasiť ďalšie investície 

nutné k naplneniu redukčných limitov a ostatných nariadení. Dôkazom bolo aj práve 

vytvorenie CTR programu. 

 

Politické aspekty v súvislosti s rusko-americkými zmluvami o jadrovom 
odzbrojení 

 

Zmluvy o jadrovom odzbrojovaní boli esenciálnou súčasťou rusko-amerických 

medzinárodných vzťahov. Už od obdobia Studenej vojny vytvárali rámec pre vzájomné 

rokovania, a slúžili tiež ako komunikačný kanál medzi týmito dvoma krajinami. 

Vzájomná kooperácia a spoločne zaujatý postoj voči nebezpečenstvu jadrového útoku 

determinovali snahu o elimináciu tejto hrozby.153  

 

Rozpoznávanie a konsenzus ohľadom hrozby, ktorú jadrové zbrane predstavovali, 

však nebol jedinou motiváciou, ktorá viedla k rozhodnutiu rokovať o redukcii jadrových 

zbraní. Ruská Federácia, rovnako ako Spojené štáty, boli od roku 1968 signatármi 

Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Tá v článku 6 zaväzovala k „snahe o rokovania 

v dobrej viere v efektívne opatrenia k  ukončeniu závodov v zbrojení v čo najkratšom 

čase...k jadrovému odzbrojeniu, a tiež k dôvere v zmluvu ako takú, a k dokončeniu 

procesu odzbrojenia pod prísnou a efektívnou medzinárodnou kontrolou.“154 Kombinácia 

týchto aspektov teda vytvárala precedens pre začatie odzbrojovacích rokovaní. 

 

                                                   
153 DIAKOV,Anatoli, von HIPPEL, Frank.  Challenges and Opportunities for Russia-U.S. Nuclear Arms 
Control. New York/Washington: A Century Foundation, 2009, dostupný z www:< 
http://www.armscontrol.ru/pubs/en/Diakov-Hippel-Challenges.pdf> 
 
154 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Washington DC: Departement of Defense, 
dostupný z www:<http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/npt1.html> 

http://www.armscontrol.ru/pubs/en/Diakov-Hippel-Challenges.pdf
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Politické aspekty a zmluva START I 

Rokovania ohľadom novej zmluvy START I začali už v roku 1982, avšak žiadny 

veľký progres v prvých rokoch vyjednávania nebol dosiahnutý. Summit v Reykjavíku 

v roku 1986 však znamenal prelom v týchto snahách. Hoci nedošlo k žiadnemu 

oficiálnemu aktu, Sovietsky zväz navrhol úplné eliminovanie zbraní hromadného ničenia 

do roku 2000.155 Čo teda viedlo k zmenám postoja Sovietskeho zväzu v otázke jadrového 

zbrojenia? 

 

Jednou z príčin bola zmena v systéme Sovietskej politiky v súvislosti s nástupom 

Michaila Gorbačova do funkcie Generálneho tajomníka v roku 1985. Gorbačov 

predstavil svoj plán transformácie sovietskej politiky a to smerom k vzájomnej 

bezpečnosti a potrebe kooperovať.156 Dôležitá však nebola ani tak zmena politickej 

orientácie, ale práve osoba Michaela Gorbačova. Práve on bol tým aktérom, ktorý 

súhlasil „so základnými ústupkami voči zmluve START, s oddelením ofenzívnych 

a defenzívnych zbraní... akceptoval limity v oblasti strategických systémov, ktoré 

zabezpečili Spojeným štátom výhody v konečných počtoch hlavíc... a súhlasil 

s aplikovaním jednostranných obmedzení pre Sovietsky zväz.“157 

 

Pokiaľ išlo o americký koncept, situácia bola obdobná. Kľúčovú úlohu zohrávala 

osoba amerického prezidenta. V roku 1989 nastúpil na tento post George Bush starší. 

Kým predošlého prezident Reagan charakterizovali ako ideológa,  Bushovu zahraničnú 

politiku definovala jeho pragmatickosť.158 Prezident Bush vo svojom inauguračnom 

prejave deklaroval, že Spojené štáty budú dôrazné v otázke ochrany mieru.159 Hoci 

spočiatku prechovával istý skepticizmus voči Gorbačovovi, zmena nastala v roku 1989 

                                                   
155 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 175. ISBN 0-13-625500-0. 
156 BECKMAN, Peter R., CAMBELL, Larry, CRUMLISH, Paul et al. The nuclear predicament:An 
introduction. New Yersey: Prentice Hall, 1989. str. 175. ISBN 0-13-625500-0. 
157 BAGLIONE, Lisa A. Finishing START and Achieving Unilateral Reductions: Leadership and Arms 
Control at the End of the Cold War, Journal of Peace Research, vol.34, no. 2, 1997,str.137 
158 BAGLIONE, Lisa A. Finishing START and Achieving Unilateral Reductions: Leadership and Arms 
Control at the End of the Cold War, Journal of Peace Research, vol.34, no. 2, 1997,str.138 
159 BAGLIONE, Lisa A. Finishing START and Achieving Unilateral Reductions: Leadership and Arms 
Control at the End of the Cold War, Journal of Peace Research, vol.34, no. 2, 1997,str.142 
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v súvislosti s revolučnými udalosťami v Európe a nečinnosťou Sovietskeho zväzu voči 

tomuto aktu. Znamenala tiež zmenu v nahliadaní na Sovietsky zväz ako na zdroj 

potenciálnej hrozby. Tento krok bol zlomovým okamihom v rusko-amerických vzťahoch. 

Umožnil úspešné zavŕšenie vyjednávacieho procesu a vytvoril rámec pre ďalšie možné 

odzbrojovacie rokovania.  

 

Je nutné podotknúť, že aj napriek týmto okolnostiam boli Spojené štáty 

a Sovietsky zväz oficiálnymi nepriateľmi počas celého obdobia vyjednávacieho procesu. 

Tento aspekt sa odrazil aj na formálnej stránke zmluvy. V prvom rade sa jednalo 

o oficiálny dokument, ktorý legálne zväzoval k záväzkom voči jeho obsahu. Obsahoval 

tiež verifikačné a kontrolné procedúry, ktoré umožňovali dohľad nad odzbrojovacím 

procesom, a zároveň kontrolu v dodržiavaní záväzkov. Slúžil aj ako informačný 

a regulačný zdroj, a tým zabezpečil transparentnosť a zvýšenie vzájomnej dôvery pre obe 

zmluvné strany. V neposlednom rade vytvoril základný rámec kooperácie medzi oboma 

krajinami. Navyše mala zmluva len obmedzenú platnosť a otvorila tak cestu k ďalším 

redukciám. 

Politické aspekty a zmluva START II 

 V decembri roku 1991  padol Sovietsky zväz, s ním aj Michael Gorbačov. Túto 

zmenu vnímali Spojené štáty (a špeciálne pre prezidenta Busha) s rozpakmi. Koniec 

Studenej vojny znamenal rozpad bipolárnej štruktúry a s tým súvisiaci konceptu 

Vzájomného zaručeného zničenia. Smerovanie rozpadajúceho sa Sovietskeho zväzu bolo 

otázne, rovnako ako postoj nového ruského prezidenta Borisa Jeľcina k otázke 

odzbrojenia. Zároveň bolo nutné znovu zadefinovať vzťah voči novo vzniknutej Ruskej 

federácii ako dominantnému nástupníckemu štátu Sovietskeho zväzu.  

28. januára 1992 prezident Bush prezentoval návrh na zníženie počtu jadrových 

hlavíc na úroveň 4700 kusov, eliminovania viacnásobných MIRV rakiet, a redukcie 

ponorkových zbraňových systémov o tretinu výmenou za ruský záväzok eliminovania 

všetkých ruských rakiet typu MIRV. Eliminácia týchto rakiet bola pre Spojené štáty 

esenciálna, pretože predstavovali obrovskú potenciálnu bezpečnostnú hrozbu.160 

                                                   
160 BAGLIONE, Lisa A. Finishing START and Achieving Unilateral Reductions: Leadership and Arms 
Control at the End of the Cold War, Journal of Peace Research, vol.34, no. 2, 1997,str.142 



46 
 

Prezident Jeľcin na tento podnet reagoval návrhom na zníženie v počte 2500-2000 kusov 

a totálnu redukciu MIRV rakiet. V skutočnosti dokonca k návrhu zo strany Ruskej 

federácie došlo už deň pred Bushovou požiadavkou. Jeľcin v ňom deklaroval, že bez 

akýchkoľvek ďalších podmienok zastaví produkciu niektorých typov ťažkých 

bombardérov a rakiet.161 Toto gesto jasne definovalo prezidentov záujem pokračovať 

v Gorbačovovej politike eliminácie jadrových zbraní. 

 

Nová zmluva však musela reagovať aj na zmeny v štruktúre medzinárodného 

priestoru v súvislosti s rozpadom Sovietskeho zväzu. Tie zapríčinili rozmiestnenie 

sovietskeho arzenálu mimo územia Ruskej federácie. Preto došlo 23.-tieho a 24.-tého 

marca 1992 k podpísaniu tzv. Lisabonského protokolu, ktorý deklaroval, že Ukrajina, 

Kazachstan a Bielorusko sa stanú nejadrovými štátmi v čo možno najkratšom čase.162 

Protokol tak zabezpečil, že Sovietsky jadrový arzenál bol výlučne vlastníctvom Ruskej 

federácie, a prispel tak k bezpečnostnej stabilite medzinárodného priestoru a ochrane pred 

šírením jadrových zbraní.  

Politické aspekty a zmluva SORT 

V novembri roku 2001 počas summitu vo Washingtone prezident Bush oznámil 

zámer redukovať americké strategické jadrové zbrane na úroveň 1700-2200 

rozmiestnených hlavíc. Tento zámer podporovalo jeho vyhlásenie pri príležitosti vstupu 

do úradu, v ktorom prisľúbil redukciu amerického jadrového arzenálu „v čo možno 

najmenšom množstve v súlade s národnou obranou.“163 Spornou otázkou sa však stala 

formálna stránka tohto záväzku. Ruská federácia totiž požadovala legálne zaväzujúci 

dokument, ktorý by zabezpečil predvídateľnosť a transparentnosť zmluvy, a taktiež 

záruku skutočnej redukcie jadrových zbraní, čo v podstate kopírovalo rámcový model 

predchádzajúcich zmlúv START. Navyše, podpísanie zmluvy by potvrdilo rovnocennosť 

partnerov v procese kontroly zbrojenia aj napriek tomu, že Rusko sa už v tej dobe 

nemohlo vyrovnať Spojeným štátom v ekonomickej a vojenskej sile. Pre Putina tak bolo 
                                                   
161 GOLDGEIER, James M., McFAUL, Michael. Power and Purpose: U.S. Policy toward Russia after the 
Cold War. Washington DC: The Brookings Institution, 2003. str. 52. ISBN 978-0815731733.  
162 GOLDGEIER, James M., McFAUL, Michael. Power and Purpose: U.S. Policy toward Russia after the 
Cold War. Washington DC: The Brookings Institution, 2003. str. 56. ISBN 978-0815731733. 
163 The Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT) At Glance. Arms Control Association, dostupný 
z www:<http://www.armscontrol.org/factsheets/sort-glance> 
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podstatné, aby ruskej Dume dokázal, že táto zmluva bude predstavovať výhody 

vyvstávajúce z novej ústretovej politiky voči Spojeným štátom.164 

 

Spojené štáty však neplánovali zahrnúť redukciu ofenzívnych jadrových zbraní do 

formálneho rámca. Namiesto toho preferovali „menej formálny proces, niečo ako 

výmenu listín, v ktorej by obe krajiny uviedli svoj záujem redukovať svoj jadrová 

arzenál.“165 Dôvodom bola ruská požiadavka „nezvrátiteľnosti“ redukcie jadrového 

arzenálu. Ruská strana navrhovala, aby dokument nevyžadoval len uskladnenie 

redukovaných zbraní, ale aj ich následnú elimináciu. Spojené štáty si však chceli 

ponechať možnosť flexibility v otázke redukcie alebo navýšenia počtu jadrových zbraní, 

aby boli schopné reagovať na zmeny v medzinárodnom bezpečnostnom priestore.166 

Argumenty v prospech formálnej dohody poukazovali na niekoľko faktorov. Legálny 

dokument by mal väčšiu váhu v medzinárodnom systéme, a  navyše by deklaroval ruský 

a americký záujem naplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o nešírení jadrových 

zbraní. Prezident Bush nakoniec potvrdil súhlas s formálnou štruktúrou požadovanou zo 

strany Ruskej federácie, avšak výsledný obsah dokumentu bol výsledkom kompromisov 

v oblasti požiadaviek. Ruskej federácii sa napríklad nepodarilo presadiť požiadavku 

verifikačného systému, ktorý bol integrálnou súčasťou predošlých zmlúv, a kontrola 

reálneho napĺňania zmluvných záväzkov tak nebola možná.  

 

Bushova administratíva súhlasila s formálnou dohodou z troch dôvodov. Jednak 

zaistila, že zmluva bude odrážať americký záujem o flexibilitu štruktúry jadrového 

arzenálu. Formálna stránka dokumentu tak bola irelevantná vo chvíli, keď bolo jasné, že 

podstata zmluvy neohrozí vtedajšie americké plány. Po druhé, americký senát vytváral 

vnútropolitické tlaky na uzavretie dohody. Po tretie, Spojené štáty mohli dúfať, že 

                                                   
164 WOOLF, Amy F. Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. Washington DC: 
CBS Report for Congress, 2011, str. 14 
165 WOOLF, Amy F. Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. Washington DC: 
CBS Report for Congress, 2011, str. 3 
166 WOOLF, Amy F. Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. Washington DC: 
CBS Report for Congress, 2011, str. 2 
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americký záväzok voči podpísaniu zmluvy posilní schopnosť ruskej strany na spoluprácu 

v ostatných otázkach bezpečnostnej politiky.167 

 

Politické aspekty a zmluva Nový START 

 V decembri roku 2009 došlo k vypršaniu zmluvy START I a bolo nutné vytvoriť 

nový legálny rámec, ktorý by určoval ďalšie smerovanie odzbrojovacieho procesu. Hoci 

zmluva SORT bola ešte stále v platnosti, absencia verifikačných mechanizmov v jej 

obsahu nedokázala pokryť požiadavky na transparentnosť redukcie jadrových arzenálov. 

Bolo teda nevyhnutné uzavrieť novú zmluvu, ktorá by spomínané mechanizmy 

zahrňovala. K podpisu zmluvy nakoniec došlo v krátkom časovom horizonte a to 4. 

Apríla 2010.  

 

Zmluva predstavuje nový rámec pre ďalšie bilaterálne redukcie, ktoré sa pohybujú 

v predpokladanom rozsahu v počte 1550 hlavíc, čo je o 30 percent menej, než horná 

hranica zmluvy SORT.168 Tieto odhady sú však len skromné v porovnaní s 80 percentnou 

úspešnou redukciou podľa zmlúv START I a II. Súvisí  to so súčasnou 

zahraničnopolitickou koncepciou Spojených štátov, ktorá predpokladá vytvorenie 

„jadrového dáždnika“ ako podporného mechanizmu eventuálneho konvenčného útoku.169  

Dôležitejším faktorom však je, že zmluva zabezpečila ďalšiu kontinuitu vzťahov 

formálne ohraničujúcich odzbrojovací proces. 

  

Ďalším argumentom je napĺňanie rusko-amerických záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy o Nešírení zbraní hromadného ničenia. Nešírenie jadrových zbraní tiež 

reprezentuje jednu z dominantných úloh zahraničnej politiky, a nová zmluva môže 

napomôcť k posunu vpred smerom k jej úspešnému uskutočňovaniu. Rusko už v tejto 

                                                   
167 WOOLF, Amy F. Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. Washington DC: 
CBS Report for Congress, 2011, str. 15 
168 COLLINA, Tom Z., KIMBALL, Daryl G., and the ACA Research Staff. The Case of the New Strategic 
Arms Reduction Treaty. Washington DC: Arms Control Association, 2010. str. 13 
169 COLLINA, Tom Z., KIMBALL, Daryl G., and the ACA Research Staff. The Case of the New Strategic 
Arms Reduction Treaty. Washington DC: Arms Control Association, 2010. str. 14 
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súvislosti napríklad odmietlo predaj systémov vzdušnej obrany Iránu.170Hoci zmluva ešte 

nebola v platnosti, výsledky obnovenej bilaterálnej spolupráce bolo možné pozorovať už 

aj v ruskej podpore americkej iniciatívy k nariadeniu sankcie OSN voči Iránu.171   

  

Hodnotenie vzťahu medzi politikou jednotlivých krajín a zmluvami o 

odzbrojovaní je nutné vidieť v zmysle vzájomnej interakcie. Politická situácia ovplyvňuje 

pravdepodobnosť, či nepravdepodobnosť uskutočnenia zmlúv a zmluvy zase spätne 

definujú legálne vzťahy vychádzajúce zo záväzkov.  

 

Motívy vedúce k podpisu zmluvy môžu vychádzať jednak zo snahy o redukcie 

zbraní a ich eliminácie ako potenciálnej hrozby, ale tiež snahy o vytvorenie legálneho 

záväzku zabezpečujúceho stabilitu vzájomných vzťahov. V neposlednom rade sú 

motívom a j medzinárodné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení zbraní 

hromadného ničenia.  

 

Veľké geopolitické zmeny ako napríklad koniec Studenej vojny však poukázali na 

krehkosť a citlivosť systému, ktorý tieto zmluvy vytvárajú. Zároveň upozornili na fakt, že 

kľúčovými aktérmi ovplyvňujúcimi odzbrojovací proces v prípade týchto zmlúv boli 

samotní prezidenti Ruska a Spojených štátov. Práve oni rozhodovali o tom, či a kedy 

budú záväzky podpísané a akým smerom sa bude odzbrojovacia politika uberať. Rovnako 

dôležitý bol aj vzájomné prelínanie optiky nazerania na úlohu jadrových zbraní a taktiež 

na potenciálne bezpečnostné hrozby z nich vyplývajúce.  

 

Vízia sveta bez jadrových zbraní  
 

Vízia sveta bez jadrových zbraní bola oficiálne prezentovaná americkým 

prezidentom Obamom v prejave 5. apríla 2009 v Prahe. Prezident vrámci svojho prejavu 
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deklaroval podporu Spojených štátov tejto iniciatíve: dnes, vyjadrujem jasne 

a s presvedčením záväzok, že Amerika bude usilovať o mier a bezpečnosť sveta bez 

jadrových zbraní“172 Bol to prelomový prejav, ktorý znamenal oficiálny odhodlanie 

postaviť sa do vedúcej pozície na ceste k realizácii tejto vízie.  

 

Iniciatíva na jej podporu však existovala ešte pred Obamovým prejavom, a to 

zásluhou štyroch amerických predstaviteľov Georga P. Shultza, Sama Nunna, Williama 

Perryho a Henryho Kissingera. Vo svojom článku v časopise Wall Street journal zo 

4.januára 2007 otvorili túto otázku a prezentovali cestu pre Spojené štáty za víziou sveta 

bez jadrových zbraní: „ Je nutné, aby Amerika poviedla svet do ďalšieho štádia – smerom 

k stabilnému konsenzu ohľadom zvrátenia globálnej dôležitosti jadrových zbraní, tým 

prispela k zamedzeniu ich šírenia do nesprávnych rúk, a ukončila tak ich pôsobenie v 

úlohe hrozby pre svet.“173  

Argumenty podporujúce víziu 
Naplnenie takéhoto plánu však vyžaduje viac než len jednostranné vyhlásenia zo 

strany Spojených štátov. Je nutné vytvoriť logický rámec na podporu takéhoto návrhu, 

a tým vytvoriť vhodnú východiskovú pozíciu pre možné rokovania. Existuje niekoľko 

argumentov v prospech podpory tohto plánu. 

 

Prvý z nich vyvstáva z problému teroristickej hrozby. Teroristi sa snažia získať 

jadrové zbrane za účelom ich použitia a hoci väčšina štátov disponujúcich jadrovými 

zbraňami uchováva svoj jadrový arzenál pod dohľadom, neexistuje žiadna garancia, že 

štáty ako Pakistan nebudú ochotné prepustiť zbrane teroristickým organizáciám.174 

Z hľadiska globálnej bezpečnosti a eliminácie potenciálnej hrozby zo strany 

teroristických organizácii tak tento argument jednoznačne podporuje stabilizáciu 

a bezpečnosť globálneho systému.  

                                                   
172 Obama Prague Speech On Nuclear Weapons. Huffpost Politics, 4.5.2009, dostupný z 
www:<http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-nu_n_183219.html> 
173 George P. Shultz, William J.Perry et al., A World Free of Nuclear Weapons. Wall Street Journal, 
4.1.2007, dostupný z www:<http://fcnl.org/issues/nuclear/world_free_of_nuclear_weapons/> 
174 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str.196. ISBN 9780415586344. 
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Ďalší argument podporujúci tento plán súvisí s hrozbou konfliktu medzi štátmi. 

V multipolárnom svete by so zvyšujúcim počtom štátov disponujúcich jadrovými 

zbraňami bolo pravdepodobné, že jadrové zbrane budú pôsobiť na konflikty medzi štátmi  

vo väčšej miere.175 Destabilizačné tendencie v súvislosti s chýbajúcimi kontrolnými 

mechanizmami, ktoré si už existujúce jadrové mocnosti vytvorili počas desaťročí, by tak 

zvyšovali potenciálnu hrozbu jadrového konfliktu. 

 

Tieto argumenty však nie sú dostačujúce. Okrem logických a bezpečnostných 

argumentov je nutné pridať aj normatívne hľadisko, ktoré je „univerzálne relevantné 

a aplikovateľné tak na vlády ako aj spoločnosť.“176 Hrozba, ktorú účinky eventuálneho 

použitia jadrových zbraní vytvárajú, je desivá a potenciálne následky ničivé. Jej 

odstránenie by tak znamenalo nastolenie cesty k obecnému dobru. Normatívne hľadisko 

však tiež nie je postačujúce, pretože nevytvára žiadne legálne rámce v zmysle záruky pre 

štáty. 

Argumenty podporujúce udržanie jadrových zbraní 
 

Existuje niekoľko prekážok v ceste k úplnému odstráneniu jadrových zbraní. 

Argumenty proti tejto iniciatíve variujú medzi nestabilitou navrhovaného systému, 

bezpečnostnými výhodami jadrových zbraní, ich úlohou v systéme odstrašovania, 

nástroja mocenskej prevahy a tiež ekonomických a iných aspektov. Jednotlivé štáty majú 

vlastné dôvody k udržaniu si jadrových zbraní, a ich postoj voči tejto otázke tak závisí od 

výsledku kalkulácie výhod a nevýhod, ktoré alternatíva voči ich držaniu ponúka. 

 

Dôležitým aspektom v tomto spektre faktorov je systém rovnováhy moci vo svete. 

Jadrové zbrane, resp. ich vlastníctvo sa výrazne podieľa na definovaní tejto rovnováhy. 

Veľmocenské postavenie Spojených štátov a Ruska v tejto otázke je nepopierateľné. Obe 
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krajiny vlastnia viac ako 95 percent všetkých jadrových zbraní177, a práve to ich stavia do 

pozície statusu superveľmoci. V prípade, že by došlo k odstráneniu všetkých jadrových 

zbraní, by bol tento status narušený. Dôvodom je výrazná dominancia amerického 

konvenčných síl v globálnom meradle, ktorá by sa s odstránením jadrových zbraní len 

posilnila. Prekonanie tohto problému vyžaduje, aby kľúčový aktéri v úlohe 

odzbrojovacieho procesu presvedčili ostatné štáty, že tento proces nie je otázkou 

unilaterálnych záujmov, ale všeobecného prospechu.178 

 

Ďalším dominujúcim problémom je úloha jadrového arzenálu v prevencii proti 

vojnovým konfliktom. Vo všeobecnosti je predpokladané, že „jadrové zbrane zabránia 

akémukoľvek rozsiahlemu konvenčnému útoku“.179 Štáty teda môžu argumentovať, že 

jadrové zbrane hrajú dôležitú úlohu v tomto procese, a navyše s úspešnými 

výsledkami180. V skutočnosti však nemožno definitívne určiť podiel jadrových zbraní na 

tejto skutočnosti. Je však nepravdepodobné, že v prípade odstránenia jadrových zbraní 

dôjde k nárastu konfrontácii na veľkej úrovni. Závažné ekonomické, politické a vojenské 

motívy budú aj naďalej fungovať ako prevencia proti eskalácii konfliktov.181 

Ekonomický argument v prospech udržania jadrových zbraní deklaruje, že „jadrové 

zbrane stoja menej peňazí než konvenčné“182 Tento argument podporuje aj percentuálny 

podiel jadrových programov v rozpočtoch. V prípade Ruskej federácie a Spojených 

štátov tvoria tieto náklady 10-15 % vojenského rozpočtu, ale neberú do úvahy celkové 

náklady životného cyklu týchto zbraní (20-30 rokov) rovnako ako náklady na ich 

demontáž.183 Celkové náklady tak v skutočnosti môžu byť oveľa vyššie než jednoduchá 

analýza podielu jadrových zbraní v rozpočte. 

                                                   
177 International Commision on Nuclear Non-proliferation and Disarmament Report, Eliminating Nuclear 
Threats: A Practical Agenda for Policymakers. Canberra/Tokyo, 2009, str. 165 
178 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
world?. Milton Park : Routledge, 2011. str.199. ISBN 9780415586344. 
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Úloha Spojených štátov a Ruska v naplnení vízie sveta bez jadrových 
zbraní 

 

Rozsah ruských a amerických jadrových zbraní tvorí (ako už bolo hore uvedené) 

majoritnú časť svetového jadrového arzenálu. Z toho vyplýva, že úspešnosť procesu 

totálneho odzbrojenia bude závisieť hlavne od ochoty a vôle týchto štátov k totálnej 

redukcii pristúpiť. Dôležitým medzníkom v odštartovaní úplnej eliminácie jadrových 

zbraní bol podpis a úspešné naplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy START I, 

ktorej platnosť vypršala v roku 2009. Prostredníctvom nej sa podarilo zredukovať 

arzenály oboch mocností o 80 percent a ďalšie redukcie sú predpokladané vzhľadom 

k úspešnému ratifikačnému procesu novej zmluvy START. Pri naplnení časového 

horizontu siedmych rokov, na ktoré je zmluva viazaná, by sa počet jadrových zbraní 

týchto dvoch krajín mal v priemere znížiť o ďalších 40 percent.184  

 

Predmetom tejto dohody je však len jedna kategória z celkového spektra 

jadrového arzenálu, a to strategické jadrové zbrane, ktoré sú už rozmiestené. Dôležitou 

úlohou tak bude redukcia ostatných typov jadrového arzenálu ako sub-strategických 

zbraní, zbraní tvoriacich rezervy alebo čakajúcich na rozobratie.185 Je totiž 

nepravdepodobné, že v krátkodobom časovom horizonte dôjde k podpísaniu ďalšej 

bilaterálnej dohody, a to vzhľadom k sedemročnému časovému úseku, počas ktorého 

bude Nový START v platnosti.  

 

Multilaterálna povaha vízie a výzva pre veľmoci 

 
Podstatným faktorom definujúcim úspešnosť vízie bude aj vzťah týchto dvoch 

krajín voči ostatným členom jadrového spoločenstva. Bilaterálne zmluvy čelia 

jednoduchšiemu systému interakcii než dohody multilaterálnej podstaty. Kalkulácia 

vrámci vyjednávania musí brať do úvahy široký komplex vzájomných vzťahov medzi 

jednotlivými subjektmi dohody, a vytvoriť systém na princípe kompromisu.  

                                                   
184 Vzhľadom k údajom z roku 2010 
185 LODGAARD, Sverre. Nuclear disarmament and non-proliferation: towards a nuclear weapon-free 
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Relevantnými aktérmi v tejto otázke sú tzv. krajiny P5, teda krajiny 

reprezentujúce stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Medzi tieto krajiny zaraďujeme 

Spojené štáty, Ruská federáciu, Francúzsko, Veľkú Britániu a Čínu. Každá z týchto 

krajín má špecifické dôvody na udržanie svojich jadrových arzenálov. Pre Čínu 

predstavujú hrozbu Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia sa zase obávajú straty 

mocenského postavenia vo svete.186 

  

Otáznik predstavujú ostatní členovia jadrového spoločenstva, teda Kórea, India, 

Pakistan a Izrael. V prípade Severnej Kórei je otázka ochoty k odzbrojovaciemu procesu 

determinovaná výhodami, ktoré by teoreticky mohla predstavovať ekonomická pomoc 

a normalizácia vzťahov so Spojenými štátmi a ostatnými členmi spoločenstva.187 

V prípade ostatných štátov je situácia zložitejšia. Pakistan a India svoj jadrový arzenál 

považujú za bezpečnostnú záruku svojich vzájomných vzťahov, zatiaľ čo Izraelu 

zabezpečujú obranu voči okolitým štátom.188 

 

Vízia verzus skutočnosť 
  

Prvý krok na ceste smerom k naplneniu vízie bez jadrových zbraní bol 

uskutočnený, Rusko a Spojené štáty podpísali spomínanú zmluvu Nový START. Táto 

zmluva je však iba malým zlomkom na ceste k ich úplnej eliminácii. Jadrové zbrane stále 

zohrávajú dôležitú úlohu v bezpečnostnej politike týchto dvoch veľmocí, a oficiálne 

slúžia ako nástroj odstrašenia v prípade hrozby konfliktu. Kroky nutné k reálnemu 

uskutočneniu plánu úplnej eliminácie jadrových zbraní tak predstavujú víziu budúcnosti.  

 

Vyžadujú jednak vytvorenie systému kooperatívneho správania veľmocí, 

redefinovanie úlohy jadrových zbraní v koncepciách národnej bezpečnosti a uznania 
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world?. Milton Park : Routledge, 2011. str.213. ISBN 9780415586344. 



55 
 

odzbrojovacieho procesu ako priority pre obecné dobro. Princíp jadrového odstrašenia 

musí byť nahradený alternatívnymi bezpečnostnými zárukami. Vedúce postavenie v tejto 

iniciatíve by mali prebrať obe veľmoci a ich aktivity by mali kopírovať aj ostatné štáty. 

Kroky smerom k tejto iniciatíve už nastali. Došlo k čiastočnej alternácii jadrových zbraní 

v určitých oblastiach bezpečnostných koncepcii konvenčnými zbraňami. Otázka ďalšieho 

smerovania týchto krajín však bude závisieť aj od aspektov multilaterálnej povahy, 

ktorých zložitosť pravdepodobne oddiali naplnenie vízie sveta bez jadrových zbraní.  

 

Dôležitým krokom na ceste k jadrovým zbraniam bude nepochybne riešenie 

otázky významu jadrového zbrojenia pre sporné štáty ako Severná Kórea, Izrael, Pakistan 

a India. V prípade Severnej Kórei negatívny vzťah voči USA skôr deklaruje 

nepravdepodobnosť tejto myšlienky, než jej reálne uskutočnenie. Čo sa týka situácie 

v Izraeli, jeho postavenie v rámci vlastného regionálneho priestoru. Pokiaľ mu nebudú 

zaručené bezpečnostné záruky v oblasti vlastnej bezpečnostnej integrity v súvislosti 

s okolitými arabskými štátmi, dôvody na odstránenie jadrových zbraní nebudú mať 

relevanciu. Tento problém má však väčší rozmer, než sú schopné Spojené štáty a Ruská 

federácia riešiť. Na dosiahnutie takéhoto odvážneho cieľa tak bude treba multilaterálnu 

spoluprácu na niekoľkých úrovniach. Konsenzus ohľadom nezmyselnosti, 

nebezpečenstva a vôľa k ich odstráneniu musia byť absolútne. 

 

Záver 
 

Z obsahovej analýzy kvantitatívnych limitov zmlúv vyplynulo, že úspešné 

dovŕšenie prvej fázy odzbrojovacieho procesu zabezpečilo signifikantnú redukciu v počte 

jadrových zbraní. Konkrétne sa jednalo o objem 75 percentnej redukcie jadrových hlavíc 

na strane Ruskej federácie a 85 percentnej redukcie na strane Spojených štátov. Celková 

redukcia strategických jadrových hlavíc tak dosiahla v priemere 80 percent. Vzhľadom 

k stále prebiehajúcej platnosti zmluvy SORT a taktiež k nedávnej ratifikácii zmluvy 

Nový START možno predpokladať, že celkové počty strategických jadrových zbraní na 

strane Spojených štátov a Ruskej federácie budú klesať aj naďalej. Nastavené limity 
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vychádzajúce z formálneho obsahu zmlúv budú v nasledujúcom období kľúčové pre 

určenie rozsahu redukcie jadrových zbraní v budúcnosti. 

 

Čo sa týka ekonomickej analýzy motívov a dopadov jednotlivých zmlúv tie 

preukázali duálny charakter dopadu jednotlivých zmlúv na ekonomické ukazovatele. 

Predpoklad, že jadrové odzbrojenie bude mať jednoznačne pozitívny ekonomický dopad 

je tak chybný. V skutočnosti je otázka ekonomickej výhodnosti alebo nevýhodnosti 

kombináciou faktorov vyplývajúcich z formálnych aspektov zmluvy. Čo sa týka zmlúv 

START I a START II, analýza ich ekonomických dopadov poukázala na negatívne 

záverečné finančne účty pre obe krajiny. Tak v prípade Spojených štátov, ako aj 

v prípade Ruskej federácie predpokladané náklady na implementáciu tejto zmluvy 

prevyšovali predpokladané úspory vychádzajúce z redukcie zbraňových systémov. 

Dôvodom bola jednak zložitosť verifikačných procedúr a inšpekcii, ktorá tvorila 

pravdepodobnú podstatnú časť nákladov, a taktiež značný rozsah redukcie počtu 

zbraňových systémov.  

 

Analýza tiež poukázala na dopad zlej ekonomickej situácie Ruskej federácie na 

neschopnosť plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy START I a neochotu k ďalším 

odzbrojovacím záväzkom. V prípade Spojených štátov vzťah medzi relevanciou nákladov 

a ochotou pristupovať k odzbrojovacím zmluvám nebol až taký podstatný. Z finančného 

hľadiska boli Spojené štáty ochotné dokonca vynaložiť dodatočné náklady za účelom 

dodržania zmluvy zo strany Ruskej federácie. Pokiaľ išlo o analýzu zmluvy SORT, tá 

poukázala na fakt, že neexistencia verifikačných mechanizmov v zmluve pozitívne 

ovplyvňuje pomer predpokladaných nákladov a ziskov vyplývajúcich z dodržania 

zmluvných záväzkov. Finančná analýza zmluvy Nový START nebola možná s ohľadom 

na aktuálnosť jej vstupu do platnosti a neexistencie v podstate žiadnych finančných 

údajov.  

 

Analýza politických aspektov poukázala na vzájomnú koreláciu medzi 

priaznivými politickými podmienkami a pravdepodobnosťou, respektíve 

nepravdepodobnosťou uskutočnenia bilaterálnych odzbrojovacích zmlúv. Motívy vedúce 
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k podpísaniu takýchto zmlúv závisia jednak od záujmu politických aktérov na eliminácii 

potenciálnej hrozby, ktorú jadrové zbrane predstavujú, a jednak zo záujmu 

o kontrolovanie tohto procesu prostredníctvom systému legálnych záväzkov. 

 

Za kľúčových aktérov ovplyvňujúcich pravdepodobnosť prijatia odzbrojovacej 

zmluvy možno označiť prezidentov Spojených štátov a Ruskej federácie. Práve oni 

rozhodujú o vytvorení, resp. nevytvorení odzbrojovacích zmlúv a určujú zároveň tempo 

v odzbrojovacom procese. Dôležitým faktorom je aj povaha vzájomných vzťahov medzi 

týmito dvoma aktérmi, a v neposlednom rade aj osobné záujmy jednotlivých štátov. 

Rovnako priaznivo na proces odzbrojovania pôsobia aj medzinárodné záväzky Spojených 

štátov a Ruskej federácie voči Zmluve o nešírení jadrových zbraní.  

 

Analýza charakteru vízie sveta bez jadrových zbraní poukázala na 

komplikovanosť aplikovania odzbrojovacieho procesu v rámci tohto konceptu. 

Problematickou časťou je hlavne potreba zmeny bilaterálneho charakteru súčasných 

zmlúv na multilaterálny. Ďalšou prekážkou je aj zosúladenie kooperácie jednotlivých 

členov jadrového spoločenstva smerom ku konsenzu a marginalizovanie úlohy jadrových 

zbraní ako prostriedku eventuálneho obranného mechanizmu.  

 

Vlastníctvo dominantného počtu celosvetového jadrového arzenálu definuje 

vedúcu úlohu Spojených štátov a Ruskej federácie v tejto vízii. Eliminácia ich 

zbraňových systémov bude tvoriť kvantitatívne najpodstatnejšiu časť v rámci naplnenia 

tohto konceptu. Obe krajiny by sa navyše mali vzdať úlohy jadrových zbraní vo svojich 

bezpečnostných koncepciách a vytvoriť tak precedens pre ostatné štáty jadrového 

spoločenstva k nasledovaniu rovnakých krokov. 

Summary 
 
 

The analysis of limits of the treaties proved significant reduction on number of 

strategic deployed warheads. On the Russian side, it meant about 75 percent reduction of 

their strategic warhead. On the American side the number was even bigger, 
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approximately 85 percent, as shown the differences between numbers of strategic 

deployed warheads from 1990 and 2010. This reduction should even increase regarding 

the fact, that SORT treaty and New START treaty are still valid. These two treaties will 

be also crucial for the next phase of nuclear disarmament in the future.  

  

As it comes to the economic aspects of treaties, the analysis proved that there is 

no unequivocally positive economic impact of these treaties. The analysis of probable 

costs and benefits of START I and START II treaties shown, that the probable costs 

exceeded probable benefits on both Russian and American side. One of the possible 

explanations of this outcome is costly mechanism of verification procedures and 

inspections implemented by the treaties, the other is considerable amount of disarmed 

weapons.  

  

Correlation between political conditions and signing treaties proved crucial to the 

concept. The motifs for signing treaties depended on interests of key political actors on 

that matter, as it comes to the elimination of potential threat of nuclear weapons and will 

to control this process through the legal obligations. The key actors were the presidents of 

both states and the probability of signing treaties rose with the positive relationship 

between them. The other aspects affecting these treaties were national interests of both 

states and international obligations under Non-Proliferation Treaty. 

  

The concept of vision of nuclear weapon-free world is one of the possible future 

frameworks for disarmament movement. Analysis, however, showed  that there are many 

obstacles complicating the way for successful abandonment of nuclear weapons. The key 

obstacles are troubles with managing the multilateral character of global disarmament 

and cooperation problems among nuclear weapon states. The role of nuclear weapons in 

national security concepts is still present and Russia and the US are the best examples. 

These two countries should lead this disarmament process and create the precedents for 

other states, if this vision wants to be fulfilled.  
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Voľba témy 
 

Od doby, kedy USA a Sovietsky zväz po prvý krát v 40-tych rokoch získali jadrovú 

bombu tu vznikala snaha jednej strany predbehnúť tú druhú vo veľkosti jadrového 

arzenálu. A to tak z pohľadu kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho. Tento proces 

vyvrcholil v tzv. „Závode v zbrojení“, ktorého výsledkom bol arzenál niekoľkonásobne 

prevyšujúci schopnosť jednej strany úplne eliminovať a vyhladiť populáciu strany druhej, 

ba dokonca populáciu celej planéty. Avšak tento koncept bol striktne viazaný na 

bipolárne štruktúrovaný svet, v ktorom dve superveľmoci (USA a ZSSR) 

prostredníctvom podpory konfliktov vojenskej a nevojenskej podstaty bojujú 

o dominantné postavenie v tomto svete. Po konci Studenej vojny v roku 1991 však tento 

koncept padá, pričom nastávajú dve základné zmeny na poli medzinárodných vzťahov. 

Po prvé nastáva „revolúcia“ z pohľadu geopolitického rozloženia síl v súvislosti 

s rozpadom už spomínanej bipolárnej štruktúry. Po druhé, bývalé ZSSR, v podobe 

novovzniknutej Ruskej federácie, prestáva oficiálne reprezentovať nepriateľa číslo jeden. 

Rozpad Sovietskeho bloku teda vytvoril vhodné prostredie pre iniciatívu rokovaní 

týkajúcich sa faktickej redukcie (a nie len obmedzenia počtu) priam nezmyselne 

vysokého arzenálu jadrových zbraní.  

Z tohto dôvodu sa vo svojej práci zameriam výlučne na bilaterálne Rusko-americké 

zmluvy, ktoré boli podpísané po roku 1991, teda po spomínanom konci Studenej vojny. 

Tematickým okruhom celej práce sa teda stanú štyri konkrétne bilaterálne zmluvy a to 

START I, START II, SORT a New START, pričom dané poradie sa bude odvíjať od 

chronologickej následnosti daných zmlúv.  

 

Ciele práce 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce bude analytické rozobratie spomínaných odzbrojovacích 

zmlúv a to z pohľadu niekoľkých hľadísk. Prvým hľadiskom bude faktická redukcia 

počtu jednotlivých typov strategického jadrového arzenálu s prihliadnutím na princíp 

zachovania relatívnej parity v počte jadrových zbraní. Ďalej by som sa chcela venovať 

analýze motívov vytvárania samotných zmlúv z ďalších hľadísk. Z ekonomického 



66 
 

hľadiska so zameraním sa na vplyv možného finančného faktoru ako príčiny samotných 

zmlúv a tiež na ekonomické dopady redukcie zbraní; a tiež z politického hľadiska 

s prihliadnutím na zahranično-politické koncepcie oboch štátov. Výstupy týchto 

viacúrovňových analýz by mali ozrejmiť samotnú existenciu týchto zmlúv ako aj 

motiváciu ich vzniku a možnosti ďalšieho postupu v oblasti jadrového odzbrojenia týchto 

dvoch krajín.  

 

Výskumná otázka 
 

Základné výskumné otázky mojej práce sa budú odvíjať od už spomínaných konkrétnych 

cieľov. Práca sa bude snažiť nájsť odpoveď na tri základné otázky, a to: Aký dopad majú 

rusko-americké bilaterálne odzbrojovacie zmluvy na zníženie samotného počtu jadrových 

hlavíc? Aké sú motívy a dopady týchto odzbrojovacích jadrových zmlúv z pohľadu tak 

ekonomického, ako aj politického? V neposlednom rade sa v práci pokúsim na základe 

spomínaných otázok odpovedať aj na otázku týkajúcu sa ďalšieho smerovania oboch 

krajín s prihliadnutím na víziu sveta bez jadrových zbraní.    

 

Metodológia práce 
 

Vo svojej bakalárskej práci budem využívať dve rôzne metódy, a to konkrétne metódu 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. Prvú zo spomínaných budem aplikovať na otázku 

rozsahu redukcie počtu jadrových zbraní deklarovanej v daných zmluvách. Čo sa týka 

ostatných výskumných otázok, na ich vyriešenie využijem druhú spomínanú, metódu 

kvalitatívnej analýzy, pomocou ktorej sa budem snažiť odhaliť skutočné príčiny, motívy 

a následky prijatia a dodržania daných zmlúv.  

Na záver na základe aplikácie výsledkov výskumu zhodnotím ďalšie možnosti 

v budúcom smerovaní jadrového odzbrojenia. 

 

Predpokladaná osnova práce 
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